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Județul Hunedoara 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea TOTAL EXPLOROK S.R.L., cod unic de înregistrare: 32508644 

Notificare privind deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului Total Explorok Srl 
Nr.2402 din 22.04.2019 

1. Date privind dosarul: nr. 1524/97/2018, Tribunal Hunedoara, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, Judecător-sindic: Corina Duca 
2.Arhiva/registratura instanţei: Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, jud. Hunedoara, telefon 0254/211574, programul 
registraturii instanţei luni-vineri: 830–1300; programul arhivei: luni-vineri: 830–1130 
3.1. Debitor: SC TOTAL EXPLOROK SRL, cod de identificare fiscală RO32508644, cu sediul social în Sântandrei, 
Oraș Simeria, str. Șoseaua Națională, Stația de sortare, Nr 4, jud. Hunedoara, număr de ordine în registrul comerţului 
J20/1048/2013. 
3.2. Administrator special: Mureșan Radu Mihai 
4. Lichidator judiciar: SP Activ Insolv Expert IPURL, cod de identificare fiscală RO21549681, cu sediul social în Deva, 
b-dul. Iuliu Maniu bl. 1A-B, ap. 2, jud. Hunedoara, număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Formelor de 
Organizare RFO II-0303, tel/fax: 0254/218070, 0723/320990, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar 
persoană juridică: Cor Mihaela  
5. Subscrisa SP Activ Insolv Expert IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului, SC TOTAL EXPLOROK 
SRL conform sentinței nr. 188/F/2019 din 03.04.2019 pronunţată de Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 1524/97/2018, în temeiul art. 145 (1), lit. B din Legea 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notifică: 
6. Deschiderea procedurii falimentului în temeiul art. 145, alin.1, lit.B din Legea nr.85/2014 împotriva debitorului SC 
TOTAL EXPLOROK SRL prin sentinta nr. 188/F/2019 din data de 03.04.2019 pronunţată de Tribunalul Hunedoara 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 1524/97/2018. 
Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor născute în cursul procedurii, în vederea 
întocmirii tabelului suplimentar al creanțelor este 17.05.2019. 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 creanţele pe care le deţineţi asupra debitorului, nedepunerea cererii de admitere a creanţei 
până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva 
debitorului.  
Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în timpul procedurii, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului 
suplimentar al creanțelor este data de 18.06.2019. 
Termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor este la 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar. 
Termenul limită pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor este 18.07.2019.  
7. Intrarea debitorului în procedura de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara, pentru efectuarea menţiunii. 
Informaţii suplimentare: în vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal 
„Cererea de admitere a creanţelor asupra averii debitorului” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită 
de documentele justificative ale creanţei şi de actele de constituire de cauze de preferinţă, în copii certificate. Cererea de 
înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în 
dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că 
exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile 
depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru 
în sumă de 200 lei. 
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare 
sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestora 
se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor. (art.75 din Legea 
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).  

Lichidator judiciar, SP Activ Insolv Expert IPURL, Practician coordonator Cor Mihaela 
 

Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea PIG FARM SRL, cod unic de înregistrare: 17780350 
Dosar nr.: 6961/99/2016 
Debitor: PIG FARM SRL 

Notificare privind depunerea raportului financiar aferent trimestrului i al planului de reorganizare 
al societății debitoare Pig Farm SRL  

Nr ieșire: 3628 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 6961/99/2016 (Număr în format vechi 516/2016), aflat pe rolul Tribunalului Iași – 
Secția II Civilă – Faliment. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalului Iași – Secția II Civilă – Faliment, Palatul de Justiţie din Iaşi, Loc. Iaşi, 
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