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Creante Subordonate 
Nr. 
crt. 

Denumire creditor 
 

Valoarea creanţei (Ron) Tip Tipul 
creanţei 

 

Ordinea de 
prioritate Solicitată Acceptată 

1 Lung Narcisa Eleonora 310.613,27 310.613,27 subordonata art. 161 pct. 
10, lit. a, teza 
III, L 85/2014 

 Total 310.613,27 310.613,27   
 

Total Creante Solicitate Acceptate 
620.295,5 ron 620.297,5 ron 

Prestigiu SPRL, As.coord. Corina Nuna 
 

2. Societatea VUROM ASSEMBLY SRL, cod unic de înregistrare: 37395813 
Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă prin procedură simplificată 

Nr. 7832 /27.12.2019 
1. Număr dosar 1131/1285/2019 Tribunal Specializat Cluj 
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa Cluj-Napoca, calea Dorobanților nr.2, telefon nr.0264/596110. Programul 
arhivei/registraturii instanței: Luni – joi 9-13, vineri 9-12. 
3.Debitor: VUROM ASSEMBLY SRL inregistrata la ORC CLUJ cu nr. J12/1630/2017, CUI 37395813, cu sediul în sat 
Gilau, comuna Gilau, str. Balastierei FN,hala nr.1, județul Cluj. 
4. Lichidator judiciar: AMTT CONSULT SPRL, cod de identificare fiscală 21137338, cu sediul social în Cluj-Napoca, 
str. Alexandru Vaida Voivod nr.2 cam.67, nr. de ordine în Tabloul practicienilor în insolventă 0100, tel/fax 
0264/419.290, e-mail amttconsultsprl@yahoo.com, nume și prenume reprezentant lichidatorului persoană juridică Sorin 
Turbutan. 
5. Subscrisa AMTT CONSULT SPRL în calitate de lichidator judiciar al VUROM ASSEMBLY SRL, reprezentat legal 
prin Sorin Turbutan, conform incheierii civile din data de 17.12.2019, pronuntata de Tribunalul Specializat Cluj în 
dosar cu nr.1131/1285/2019, în temeiul art. 99 și urmatoarele din Legea privind procedura insolvenței nr.85/2014: 
Notifică 
6. Deschiderea procedurii insolvenței în forma simplificata împotriva debitorului VUROM ASSEMBLY SRL, conform 
incheierii civile pronunțată de Tribunalul Comercial Cluj în dosarul nr. 1093/1285/2018. Debitorul VUROM 
ASSEMBLY SRL are obligația ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei 
documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenței. 7.Creditorii debitorului VUROM 
ASSEMBLY SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a 
creanței în condițiile următoare: Termenul limită pentru depunerea de către creditori a opozițiilor la hotărârea de 
deschidere a procedurii este 28.02.20202, iar termenul de soluționare a opozițiilor este stabilit pentru data de 10 martie 
2020. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei la data de 24 
ianuarie 2020, termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare în BPI a tabelului preliminar de creanțe la 
data de 06 februarie 2020, termenul pentru depunerea contestațiilor față de tabelul de creanțe, cu privire la creanțele și 
drepturile trecute, sau, după caz, netrecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar de creanțe, de 7 zile de la 
publicarea tabelului preliminar de creanțe în BPI și termenul pentru soluționarea eventualelor contestații și pentru 
definitivarea tabelului de creanțe la 10 martie 2020. Termen de judecată pentru examinarea stadiului procedurii, 
soluționarea eventualelor opoziții și definitivarea tabelului de creanțe pentru data de 10 martie 2020, ora 11. Se 
convoaca Adunarea Creditorilor VUROM ASSEMBLY SRL în data de 10 februarie 2020 ora 12,00 la sediul 
lichidatorului judiciar în Cluj Napoca str. Al Vaida Voievod nr.2 cam 67, cu urmatoarea ordine de zi: Confirmarea 
lichidatorului judiciar și aprobarea pentru acesta a unei remuneratii lunare de 1.000 lei + TVA / luna și a unui onorariu 
de 5 % + TVA din sumele incasate, asa cum este prevazut și în sentinta de deschidere a procedurii de faliment. 
8.Deschiderea procedurii insolvenței se notifică Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj. În 
vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a 
creanței în tabelul preliminar” cu respectarea dispozițiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenței. 
Cererea de înscrierea creanței în tabelul preliminar va fi însoțită de documentele justificative ale creanței și actele care 
atestă constituirea de garanții, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi 
depuse la dosar sau transmise prin poștă pe adresa instanței, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat 
administratorului judiciar și unul pentru a rămâne la dosar, cu mențiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar 
poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poștă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva 
Tribunalului. Cererea va fi însoțită de dovada plății taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. De la data deschiderii 
procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau 
bunurilor sale.  

Lichidator Amtt Consult S.P.R.L. prin Sorin Turbutan – asociat coordonator 
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