BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8250/22.04.2019
Județul Prahova
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea WORLDPHONE SERVICE GSM SRL, cod unic de înregistrare: 32247247
Publicare notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei
Nr. 706 din 22.04.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1724/105/2019, pe rolul Tribunalului Prahova, Secţia a II-a Civilă, de contencios
administrativ şi fiscal, termen: 21.06.2019;
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Prahova, Tribunalul Prahova, Secția a II-a Civilă, de contencios administrativ
şi fiscal, Adresa: Ploieşti, str. Valeni, nr. 44, jud. Prahova, tr-ph-contencios@just.ro, telefon: 0244/ 511110, fax: 0244/
529107;
3.Debitor: SC WORLDPHONE SERVICE GSM SRL, cu sediul în com Barcanesti, sat. Tatarani, nr. 805, jud. Prahova,
inregistrata la ORC Prahova sub nr. J29/1471/2013, CUI RO 32247247
4.Creditori: conform listei depuse de catre debitoare
5.Administrator judiciar: CII CUŞAI KARIN MONICA, Ploiesti, str. Buna Vestire nr. 19, jud. Prahova, tel.
0788365998, kcusai@yahoo.com, reprezentată de practician în insolventa CUŞAI KARIN MONICA, conform
încheieirii de şedinţă din data de 18.04.2019, pronunțată de Tribunalul Prahova, Secția a II-a Civilă, de contencios
administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 1724/105/2019, în temeiul art. 99 şi art. 100, din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, publica:
Notificare
privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC WORLDPHONE SERVICE GSM SRL
prin încheierea de şedinţă din data de 18.04.2019, pronunțată de către Tribunalul Prahova, Secția a II-a Civilă, de
contencios administrativ şi fiscal, în Dosar nr. 1724/105/2019;
6.1. Debitorul SC WORLDPHONE SERVICE GSM SRL are obligaţia, conform art. 74 din Legea nr. 85/2014, ca în
termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din
acelasi act normativ, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
6.2. Creditorii debitorului SC WORLDPHONE SERVICE GSM SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală
a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei (in limba română) în condiţiile următoare:
6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Termenul limită pentru înregistrarea opozitiilor este 10
zile de la prezenta notificare. Termen limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor asupra averii
debitoarei, conform art. 100 alin. 1 lit. b din Legea nr. 85/2014, este data de 31.05.2019. În temeiul art. 114 alin. (1) din
Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, nedepunerea cererii de admitere a creanței până la
termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind creanța/creanțele pe care le dețineți împotriva debitorului cu
excepţia prev. art. 42, respectiv în situaţia în care creditorii nu au fost notificaţi potrivit prevederilor art.99 alin. 3 din
Legea nr. 85/2014.
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanțelor este 19.06.2019. Termenul pentru soluționarea
eventualelor contestaţii la Tabelul preliminar şi definitivarea Tabelului de creanțe a fost stabilit de judecătorul sindic
pentru data de 12.07.2019.
7. Adunarea creditorilor: prima Adunare a creditorilor va avea loc potrivit hotărârii judecătorului sindic în data de
24.06.2019, ora 14:00, la sediul administratorului judiciar CII CUŞAI KARIN MONICA, din Ploieşti, str. Buna Vestire
nr. 19, jud. Prahova, având ca ordine de zi:
• prezentarea situaţiei debitorului şi a rapoartelor întocmite în procedură;
• desemnarea Comitetului creditorilor și a Președintelui acestuia;
• confirmarea Administratorului judiciar provizoriu;
• stabilirea onorariului Administratorului judiciar.
8.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Prahova pentru efectuarea mențiunii instanțelor judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul debitorului, respectiv
băncilor unde debitoarea are deschise conturi.
Informaţii suplimentare:
A. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Prahova, Secția a
II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal, adresa: Ploieşti, str. Valeni, nr. 44, jud. Prahova, e-mail tr-phcontencios@just.ro, telefon: 0244/511110, fax: 0244/529107 şi CII CUŞAI KARIN MONICA, Ploiesti, str. Buna
Vestire nr. 19, jud. Prahova, Cererea de admitere a creanței în tabelul preliminar” cu respectarea dispozițiilor art. 104
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență. Cererea de admitere a creanței în
tabelul preliminar va fi însoțită de documentele justificative ale creanței și actele care atestă constituirea de garanții, în
copii certificate.
B. Cererea de admitere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi elaborate în dublu exemplar. Unul va fi depus la
registratura Tribunalului Prahova, Secția a II-a Civilă, adresa: Ploieşti, str. Valeni, nr. 44, jud. Prahova, e-mail tr-phcontencios@just.ro, telefon: 0244/511110, fax: 0244/ 529107, sau transmis prin poștă pe adresa instanței, iar celălalt va
fi comunicat în mod direct lichidatorului judiciar (însoţit de taxa de timbru), prin poștă la adresa mai sus menționată.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea de înscriere a creanței în tabelul
preliminar ce va fi depusă la Instanță va fi însoțită de dovada plății taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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C. Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acțiunile judiciare sau
extrajudiciare pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale, potrivit art. 75 alin. (1) din Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență.
Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa CII CUŞAI KARIN MONICA, Ploieşti, str. Buna Vestire nr.19, jud.
Prahova, tel.0788365998, kcusai@yahoo.com, administrator judiciar al SC WORLDPHONE SERVICE GSM SRL.
Administrator Judiciar
Practician în insolvenţă Cuşai Karin Monica
Județul Suceava
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea LEMNEXPERT SRL, cod unic de înregistrare: 14105848
Notificarea deschiderii procedurii simplificate de insolventa
Nr.: 744/22.04.2019
1. Date privind dosarul: nr. dosar 864/86/2019, Tribunal Suceava, Secţia a II-a Civila, Judecător sindic
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Stefan cel Mare, nr. 62, Loc. Suceava, Jud. Suceava, Tel: 0230/214948. Programul
arhivei/registraturii instanţei: l-v, 9.00-13.00
3.Debitor: LEMNEXPERT SRL cu sediul în Judeţul Suceava, Oras Gura Humorului, str. Manastirea Humorului, nr.
168A, inregistrata la ORC Suceava sub nr. J33/398/2001, Cod Unic de Inregistrare 14105848
4.Creditori: cf lista debitoare
5.Lichidator judiciar: ACCERR IPURL, CUI RO13152280, sediul social: str. Universitatii, nr. 19, bl. B, sc. A, ap.1,
Loc. Suceava, Jud. Suceava. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO 0102/2006 tel./fax
0230/512.212, E-mail accerrsuceava@yahoo.com. nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Muntean Elena
Doina
6.Subscrisa ACCERR IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului LEMNEXPERT SRL, conform Incheierii
nr. 195/17.04.2019 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civila în dosarul nr. 864/86/2019, în temeiul art. 99
alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi
de insolvenţă, coroborate cu art. 72 alin. (6), art. 74 şi art. 67, alin.(2) din acelaşi act normativ notifică:
7. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului LEMNEXPERT SRL prin incheierea nr. 195
din data de 17.04.2019 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civila, în dosarul nr. 864/86/2019.
7.1. Debitorul LEMNEXPERT SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă.
7.2. Creditorii debitorului LEMNEXPERT SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 27.05.2019.
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 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.
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al
creanţelor este 05.06.2019. Termenul pentru depunerea eventualelor contestatii fata de tabelul de creante, cu privire la
creantele şi drepturile trecute sau, dupa caz, netrecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar de creante, este de 7
zile de la publicarea tabelului de creante în BPI. Termenul pentru definitivarea tabelului de creante este 25.06.2019.
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar
ACCERR IPURL din Mun. Suceava, str. Universitatii, nr. 19, bl. B, sc. A, ap.1, Jud. Suceava în data de 10.06.2019, ora
10.00, având ca ordine de zi: 1. confirmarea lichidatorului judiciar ACCERR IPURL şi a onorariului de 1.000 lei lunar
plus TVA şi a comisionului de 5% din recuperari creante şi vanzari de active în procedura.
9. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei se notifică ORC de pe lângă Tribunalul Suceava pentru efectuarea
menţiunii.
10. Creditorii pot formula opozitie la deschiderea procedurii în termen de 10 zile de la notificarea acestora de catre
lichidator
Informaţii suplimentare:
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere
a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr.85/2014 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 actele
care atestă constituirea de garanţii, 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 lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar,
cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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