
NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII DE FALIMENT 

         Nr.:   819.         Data emiterii: 24.05.2019 

1.Date privind dosarul: Număr dosar 1233/113/2013, Tribunalul Braila-SecŃia a II-a Civilă de 
Contencios Administrativ şi Fiscal,  

2.Arhiva/registratura instantei: Tribunalul Braila-SecŃia a II-a Civilă de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Braila, str. Calarasilor, nr. 47, jud.Braila, programul arhivei/registraturii 
instantei: luni-vineri: 08.00-12.00, Numar de telefon: 0239/613370, nr.fax: 0239/612608 

3. Debitor: LAMINORUL S.A. – în faliment – CUI RO2266948, cu sediul social în Braila, st. 
Industria Sarmei, nr.2, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului Braila sub nr. J 09/42/1991; 

3.1. Administrator special: Bamiopol Mirela  

4. Creditori: Toate persoanele fizice sau juridice care detin /un drept de creanță asupra averii 
debitorului Laminorul S.A. conform prevederilor legii 85/2006 

5. Lichidator judiciar: SERVICII REORGANIZARE ȘI LICHIDARE IPURL, cod de 
identificare fiscală RO21223005, Sediul social: Bucuresti, str. Vineri nr. 23, bl.105B, sc.2, et. 4, 
sector 3, număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare U.N.P.I.R. 0105/2006, tel. 031 
438.25.41, Fax: 031 438.25.42, e-mail office@insolvency.ro; Reprezentantii permanenti ai 
lichidatorului judiciar sunt: Muresan Gabriela; Palacean Livia Alina. 

6. Subscrisa SERVICII REORGANIZARE ȘI LICHIDARE IPURL in calitate de 
lichidator judiciar al debitorului S.C. LAMINORUL S.A conform Sentintei nr. 60 din data de 
19.02.2019 pronuntata de Tribunalul Galati in dosarul nr. 1233/113/2013 ramasa definitiva 
conform Hotararii nr. 141 din data de 15.05.2019 pronuntata de Curtea de Apel Galati in dosarul 
nr. 1233/113/201/a13, în temeiul art. 108 şi urm. din Legea nr.85/2006 privind Legea insolventei 

 
N O T I F I C Ă 

 
7. Deschiderea procedurii de faliment in forma generala împotriva debitorului Laminorul S.A. 
conform Sentintei nr. 60 din data de 19.02.2019 pronuntata de Tribunalul Galati in dosarul nr. 
1233/113/2013 ramasa definitiva conform Hotararii nr. 141 din data de 15.05.2019 pronuntata de 
Curtea de Apel Galati in dosarul nr. 1233/113/201/a13; 

7.1. Creditorii debitorului Laminorul S.A. care au înregistrat creanŃe împotriva debitorului în 
perioada de observaŃie (creanŃe născute între data deschiderii procedurii şi data intrării în faliment), 
trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a 
creanŃei în condiŃiile următoare: 

7.1.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanŃei 

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanŃelor în tabelul suplimentar al 
creanŃelor este 14.06.2019; 

În temeiul art. 108 (6) din Legea nr. 85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanŃei până la 
termenul menŃionat atrage decăderea din drepturi privind creanŃa/creanŃele deŃinute împotriva 
debitorului. 

7.1.2. Alte termene stabilite prin sentinŃa de intrare in faliment:  



Termenul limită pentru verificarea creanŃelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului 
suplimentar al creanŃelor este 01.07.2019; 

Termenul limita pentru depunerea contestaŃiilor la creantele nascute in cursul procedurii de 
insolventa este de 7 zile de la publicarea in Buletinul Procedurior de Insolventa a Tabelului 
Suplimentar de Creante; 

Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanŃelor este 16.07.2019; 

Termenul pentru continuarea procedurii 05.06.2019; 

8. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului ComerŃului de pe lângă 
Tribunalul Braila pentru efectuarea menŃiunii. 

INFORMAłII SUPLIMENTARE: 

 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal 
„Cererea de înscriere a creanŃei în tabelul suplimentar” cu  respectarea dispoziŃiilor art. 65 alin. 1  
din Legea nr.85/2006 privind Legea insolventei. 
 
 Cererea de înscrierea creanŃei în tabelul suplimentar va fi însoŃită de documentele justificative 
ale creanŃei şi actele care atestă constituirea de garanŃii, în copii certificate. 
 
 Cererea de înscriere a creanŃei şi documentele care o însoŃesc vor fi depuse la dosarul nr. 
1233/113/2013 sau transmise prin poştă pe adresa Tribunalului Braila -Sectia a II-a Civila de 
Contencios Administrativ si Fiscal- in Braila, str.Calarasilor, nr. 47, jud. Braila, cu referire la dos. 
nr. 1233/113/2013, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul 
pentru a rămâne la dosar, cu menŃiunea că exemplarul pentru lichidatorului judiciar poate fi 
comunicat în mod direct acestuia, prin poştă la sediul acestuia din Bucuresti, Sf.Vineri, nr. 23. 
Bl.105B, sc.2, et.4, sector 3  
 
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoŃită de dovada plăŃii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 
RestricŃii pentru creditori: 

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acŃiunile judiciare sau extrajudiciare pentru 
realizarea creanŃelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea nr.85/2006 privind 
Legea insolventei). 
 

Lichidator judiciar, 
SERVICII REORGANIZARE SI LICHIDARE IPURL  

 


