
Servicii Reorganizare si Lichîdare IPURL 
Mernbrâ a ţjniunii Nationale a Practicieniior în Insolventâ din Romnia 

R.F.O fl.: 0105/31.12.2006 	C.LF.: R021223005 wà 
NOTJflCARE PRJVJND 

DESCH(DEREA PROCEDURI! DE !NSOLVENŢĂ  
Nr: 429/27.03.201 8 

1. Date privind dosarul: Num ăr dosar 1796112212017 Tribuna!uJ GIURGIU SINDIC; 
2. Arhivaircgîstratura instan ţei: Adresa Strada Episcopiei 13, Giurgiu 800015, programul 
arhivei/registraturii instan ţei: ziJnic orele 09:00 - 13:00. 
3. Debitor: GI-IEŢU MAR!AN ÎNTREPRINDERE (ND!V(DUAL Ă , CUI: 28179322, Sediul socia(: Jude ţul 
Giurgiu, Sat Copaciu, Comuna Ghimpa ţi, Str. Viilor, nr. 8, Num ăr de ordine în Registrul ComerţuJui 
F521761201 1. 	 . 
3.1. AdministratorspeciaJ: Nedesemnat 

4. Creditori: Toate persoaneJe fizice sau juridice care de ţin un drept de crean ţă  Ja data de 15.11.2017 
• • asupra averii debitorului GHE ŢU MAR!AN ÎNTREPR!NDERE IND!V!OUALĂ  conform prevederHor Legii 

85/2014 privind ptocedurile de prevenire a insolventei ş i de insolven ţă . 
5. Administratorjudiciar: SERVICII REORGANIZARE Ş l LICHIDARE IPURL, înregistrat ă  în R.F.O. 11 

:sub nr. 0105/31.12.2006, cu sediu! în Bucuresti, str. Sf. Vineri nr. 23, bloc 1058, Sc. 2, et. 3; ap. 41, 
sector 3 telefon!fax 031 438 25 41/031 438 25 42 e-maj! office@insolvency ro, Nume ş i prenume 
reprezentanti administrator judiciar dna Gabrie!a MURE ŞAN - membru UNP!R IC 0614 dna Emi!ia 
Adriana (SOVEANU - membru UNPJR 1D 4002; 	 . 
6. Subscrisa SERVICII REORGANIZARE Si LICH!DARE IPURL, în ca!itate de administratorjudiciar al 
debitoru!ui GHEŢU MAR(AN ÎNTREPRINDERE IND!V!DUAL Ă  conform Încheierii de şedinţă  din data de 
15.11.2017 pronun ţată  de Tribuna!ul Giurgiu, în dosaruJ 17961122/2017, în temeiuJ art. 99, art. 100 ş i 
urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a inso!ven ţei ş i de inso!venţă , coroborat cu 
art.74 si art.67 a!in (2) din aceJai act normativ 

NOTIFJCĂ  

• 7. Deschiderea procedurii insoJventei împotriva debitorului GHE ŢU MARJAN INTREPR!NDERE 
INDIVIDUALĂ , conform Încheierii de şedinţă  din data de 15.11.2017 pronun ţată  de TribunaluJ Giurgiu, 

în dosaruJ 1796/122/2017. 
7.1, Creditorii debitoruJui GHEŢU MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVJDUALĂ  - în inso/venţă, /n 
fnsolvsncy, en procedure col/ective, trebuie să  procedeze !a înscrierea Ia masa creda! ă  a acestuia prin 

depunerea cererii de admitere a crean ţeî în condi ţiije urm ătoare: 
7.1.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a crean ţei conform Încheierii de şedinţă , 
din data de 21.012018 	 • 

Termenul !imită  pentru înregistrarea cererii de admitere a crean ţelor asupra averii debitoruJui . ste 
30.042018. 
În temeiul art. 114 a!in.(1) din Legea nr.85/2014 privind proceduriJe de prevenire a insoJven ţei •  ş i de 

insolvenţă , nedepunerea cererii de admitere a crean ţei până  la termenul . men ţionat atrage 

decăderea din drepturi privind crean ţa(creanţele pe care le de ţineţi împotriva debitorului. 

7.1.2. A(te termene stabi(ite prin Încheierea de şedinţă  din data de 21.03.2018: 

Termenu! Jimită  pentru verificarea crean ţeJor, întocmirea ş i comunicarea tabeJu!ui • preliminar aJ 

crean ţe!or este 15.05.2018. 

Termenul de definitivare a tabeluJui crean ţeJor este 30.05.3018. 

Eventualele contesta ţii Ja tabe!uJ preliminar aJ crean ţelor trebuie depuse !a tribunaJ în termen de 7 zik 

de Ia pub(icarea în BPJ a tabe!ului preJiminar a! creante!or. 

Servidi Reorganizare i Uchidare IPURL 
Bucuresti, str. Sfânta Vineri nr.23, bl 1058, sc 2, et 3, ap 41, sect. 3 

Tei: 031 438.25.41, Fax: 031 438.25.42 
• E-mail: Qfjce insoivenc.ro, Web: www.insolvencv.ro  



Servicii Reorganizare ş i Lichidare IPURL 
Membră  a Uniunii Nationale a Practicienilor Sn Insolvenj ă  din România  
R.F.O.: 0105/31,12.2006 	C.I.F.: R021223005  

8. Adunarea creditorilorc 
Se notifică  faptul că  prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar 
SERVICII REORGANIZARE Ş I LICHIDARE IPURL, din Bucuresti, str. Sfânta Vineri nr. 23, bloc 1058, 
sc. 2, et. 3, ap. 41, sector 3 în data de 22.05.2018, ora 11:00, având ca ordine de zi : . 

• desemnarea Comitetului creditorilor în condi(iile art. 50 alineatul 4 ş i art. 51 din Legea 
85/2014 ş i propunerea presedintelui acestuia; 

• confirmarea administratorului judiciar SERVICII REORGANIZARE SI LICHIDARE IPURL si 
stabilirea remunera ţiei acestuia în cuantumul stabilit de instan ţă , respectiv suma de 2.000 

• 	 lei lunar + TVA ş i un onorariu de succes de 10% din sumele objinute din Iichid ă rL 
• 9. Comitetul creditorilor: Nedesemnat 
• 10. Deschiderea procedurii insolvenjei se notific ă  Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă  Tribunalul 

Giurgiu pentru efectuarea mentiunii. 

INFORMAŢlI SUPLIMENTARE: 

~O În vederea înscrierii la masa credal ă  este necesar s ă  se completeze şi să  se transmită  la tribunal 
„Gererea de înscriere a crean ţei în tabelul preliminar" cu respectarea dispozi(iilor art.. 104 alin (1) din 
Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei şi de insolvenjă . 
OO Cererea de înscriere a creantei în tabelul preliminar va fi înso(it ă  de documentele justificative ale 
crean(ei ş i actele care atest ă  constituirea de garanjii, în copii certificate. 
OO Cererea de înscriere a creantei şi documentele care o înso(esc vor fi depuse la dosarul nr. 
1796/122/2017 sau transmise prin po ş tă  pe adresa Tribunalului GIURGIU, Strada Episcopiei 13,•
Giurgiu 800015, cu referire la dosar nr. 1796/122l2017, în dublu exemplar, unul pentru a fi 
comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne • la dosar, cu menjiunea c,;, r  
exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin po ştă  în 
Bucureşti, str. Sfânta Vineri nr. 23, bloc 105B, sc. 2, et. 3, ap. 41, sector 3, înregistrat ă  în R.F.O. II sub ;  
nr. 01 05/31 .12.2006, telefon/fax: 031 438.25.41l031 438.25.42; e-mail: office@insofvency.ro.  

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Giurgiu. 

Cererea va fi însotită  de dovada plătii taxei iudiciare de timbru în sum ă  de 200 lei. 

Restricţii pentru creditori: 

De la data deschiderii procedurii se suspend ă  toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentri. 

realizarea creanjelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind 
• procedurile de prevenire a insolveni;ei ş i de insolvenl;ă ). 

SERVICII REORGANIZARE Ş1 LICHIDARE IPURL 
Administrator judiciar al GHEŢU MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUAL Ă  

Asociat coordonator, Gabriela Maleşar3 , 

Servicii Reorganizare si Lichidare IPURI 
Pa ~ .: 2 	 Bucureşti, str. Sfânta Vineri nr.23, bl 105B, sc 2, et 3, ap 41, sect. 3 

Tel: 031 438.25.41, Fax: 031 438.25.42 
E-mal: office@lnsolvencv.ro , Web: www.insolvencv.ro  


