NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII FALIMENTULUI
IMPOTRIVA SC COMSERVICE CONSTRUCT SRL
Nr.: 2415
Data emiterii : 9.11.2020

1. Dosar numărul 3402/85/2013, Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal;
2. Registratura instanţei: Sibiu, str. Ocnei, nr. 33, jud. Sibiu, Program 8-12;
3. Debitor S.C. COMSERVICE CONSTRUCT SRL, cu sediul social in Medias, str. Aurel Vlaicu, nr. 138A,
Jud.Sibiu, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului Sibiu sub nr. J32/994/1993, cod de identificare
fiscala 3957690
4. Creditor: Banca Transilvania si altii;
5. Lichidator judiciar Cabinetul Individual de Insolvenţă Marcoviciu Sorin Ştefan, cu sediul în Sibiu, str. Oştirii,
nr.1, et. 1, ap. 47, CIF 27390630, nr. RFO I-3200, tel./fax: 0269250498, smarcoviciu@yahoo.com
6. Subscrisa Cabinetul Individual de Insolvenţă Marcoviciu Sorin Ştefan, în calitate de Lichidator judiciar al
debitorului SC Comservice Construct SRL, conform Hotărârii intermediare nr. 343/2020 din 20.10.2020,
pronunţată de Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul
3402/85/2013, în temeiul art. 61 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 62, alin.(1) şi urm. din Legea 85/2006 privind
procedura insolvenţei, coroborate cu art. 108 alin (1) şi art. 109 alin (1)şi (2) din acelaşi act normativ
Notifică
7. Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului S.C. COMSERVICE CONSTRUCT S.R.L. prin
Hotărâre intermediară 343/2020 din 20.10.2020, pronunţată de Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a Civila, de
Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul 3402/85/2013, cu ridicarea dreptului de administrare a debitoarei
de catre administratori si dizolvarea acesteia.
7.1. Debitorul S.C. COMSERVICE CONSTRUCT S.R.L. are obligaţia 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
insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului S.C. COMSERVICE CONSTRUCT S.R.L., inclusiv cei care au înregistrat creanţe
împotriva debitorului în perioada de observaţie până la deschiderea procedurii falimentului, 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 este: 7.12.2020.
În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, 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 comunicarea tabelului suplimentar al
creanţelor este 7.01.2021.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor 10
zile inainte de data stabilita pentru definitivarea tabelului definitiv consolidat de creante.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidate al creanţelor este 2.02.2021.
Termenul maxim pentru predarea gestiunii catre lichidatorul judiciar, impreuna cu lista actelor si operatiunilor
efectuate dupa deschiderea procedurii in termen de 10 zile de la deschiderea procedurii falimentului.
8. Deschiderea procedurii falimentului se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu.
Informaţii suplimentare:
i. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a
creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
ii. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul de creante va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care
atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
iii. 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.
iv. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de 200 lei.
Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra
debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
9. Semnătura:

