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- La data de 11.01.2019 a fost întocmit raportul nr.10 privind activitatea lichidatorului judiciar. 
-La data de 16.01.2019 a fost primită dovada nr. 13396 privind publicarea la B.P.I. a raportului lunare nr.25/11.01.2019. 
-La termenul din data de 17.01.2019, tribunalul a acordat un nou termen de continuare a procedurii la data de 
09.05.2019 pentru valorificarea bunurilor imobile existente în patrimoniul debitoarei şi soluţionarea definitivă a 
dosarelor asociate nr. 83/1259/2018/a1 şi nr. 83/1259/2018/a2. 
-Dosarul asociat nr. 83/1259/2018/a1 a primit un nou termen la data de 07.02.2019 pentru studierea raportului de 
expertiză iar la data de 07.02.2019 a fost acordat un alt remen la data de 04.04.2019 pentru completarea raportului de 
expertiză . 
-Lichidatorul judiciar a organizat o nouă licitaţie la data de 06.01.2019. La data şi ora fixate pentru licitatie nu s-a 
prezentat nici o persoana interesata, motiv pentru care,lichidatorul judiciar va organiza o noua sedinta de licitatie la data 
de 23.01.2019, pretul de pornire al licitatiei urmând să fie redus cu 20% fata de cel de evaluare.  
-Lichidatorul judiciar a întocmit procesul verbal de licitaţie. 
-Lichidatorul judiciar a întocmit o nouă publicaţie de vânzare nr. 14/09.01.2019, care a fost depusă la tribunal, la 
Primăria Piteşti şi a fost făcută publică inclusiv pe siteul UNPIR, preţul de pornire a licitaţiei fiind redus cu 20% faţă de 
cel de evaluare. 
-Lichidatorul judiciar a organizat o nouă licitaţie la data de 23.01.2019. La data şi ora fixate pentru licitatie nu s-a 
prezentat nici o persoana interesata, motiv pentru care,lichidatorul judiciar va organiza o noua sedinta de licitatie la data 
de 08.02.2019, pretul de pornire al licitatiei urmând să fie redus cu 20% fata de cel de evaluare.  
-Lichidatorul judiciar a întocmit procesul verbal de licitaţie. 
-Lichidatorul judiciar a organizat o nouă licitaţie la data de 08.02.2019. La data şi ora fixate pentru licitatie nu s-a 
prezentat nici o persoana interesata, motiv pentru care,lichidatorul judiciar va organiza o noua sedinta de licitatie la data 
de 12.03.2019, pretul de pornire al licitatiei urmând să fie redus cu 30% fata de cel de evaluare.  
Solicităm amânarea cauzei pentru continuarea procedurii ( vânzarea bunurilor imobile, soluţionarea dosarulu asociat nr. 
83/1259/2018/a1 şi soluţionarea definitivă a dosarulu asociat nr. 83/1259/2018/a2 ).  
Menţiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 159 alin.(1): cheltuielile cu procedura: cheltuieli 
papetărie 30 lei, cheltuieli de transport 30 de lei, onorariul lichidatorului judiciar (4000 lei/lună la care se adaugă un 
onorariu de succes de 10 % din valoarea de evaluare bunurilor debitoarei la care se adaugă t.v.a). Onorariul 
lichidatorului judiciar şi cheltuielile de procedură nu au fost încasate până în prezent din cauza lipsei fondurilor. 
Alte menţiuni: Nu sunt.  

 Lichidator judiciar, Dură Sergiu-Ionică 
 

Județul Bihor 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea THE YELLOW STONE COMPANY ROMANIA SRL, cod unic de înregistrare: 13613813 

Notificarea deschiderii procedurii simplificate a falimentului The Yellow Stone Company România SRL 
Nr. 80, data emiterii: 24.04.2019 

1.Date privind dosarul: Număr dosar 3558/111/2018, Tribunalul Bihor, Secția a II Civilă. 
2.Debitor: The Yellow Stone Company România SRL, în faliment, cod de identificare fiscală: 13613813, sediul social: 
Oradea, str. Moților, nr. 7, jud. Bihor, număr de ordine în Registrul Comerțului: J05/1007/2000. 
3.Lichidator judiciar: Cabinet de Avocat şi Insolvență Poinar Irina, cu sediul în Oradea, str. Episcop Roman Ciorogariu, 
nr. 65, corp. A, et. 2, jud. Bihor, CIF RO 23273077. 
4.Subscrisa: Cabinet de Avocat şi Insolvență Poinar Irina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului The Yellow 
Stone Company România SRL, conform Hotărârii nr. 357/2019 pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, în 
dosarul 3558/111/2018, la data de 26.03.2019, în temeiul art. 99 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, notifică: 
5.Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului The Yellow Stone Company România SRL 
prin Hotărârea nr. 357/26.03.2019, pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 3558/111/2018. 
5.1.În temeiul art. 147 alin 2 din Legea nr. 85/2014, creditorii debitoarei The Yellow Stone Company România SRL, 
inclusiv cei care au înregistrat creanțe împotriva debitorului în perioada de observație trebuie să formuleze cerere 
privind înscrierea la masa credală a acesteia, cu respectarea dispozițiilor art. 104 din Legea nr. 85/2014.  
5.2.Cererea de înscriere a creanței în tabelul suplimentar va fi însoțită de documentele justificative ale creanței și actele 
care atestă constituirea de garanții, în copii certificate.  
5.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea creanţelor născute în cursul procedurii este 13.05.2019. În temeiul art. 114 
alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a 
creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva 
debitorului.  
5.2.2.Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 24.05.2019. Termenul pentru depunerea 
tabelului definitiv consolidat al creanțelor este 19.06.2019. Termen de judecată în cauza 24.09.2019.  
6.Deschiderea procedurii simplificate a falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bihor.  

Lichidator judiciar - Cabinet de Avocat și Insolvență Poinar Irina 
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