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                                         NOTIFICARE PRIVIND 
DESCHIDEREA PROCEDURII DE INSOLVENŢĂ 

                                                                                                                                         Nr: 964/18.06.2019 
                                            

1. Date privind dosarul: Număr dosar 536/122/2019 Tribunalul  GIURGIU  SINDIC 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Strada Episcopiei 13, Giurgiu 800015, programul 
arhivei/registraturii instanţei: zilnic orele 09:00 – 13:00. 
3.1. Debitor: PETCONCER COLPET S.R.L. - în insolvență, in insolvency, en procedure collective, Cod de 
identificare fiscală 30866670, Număr de ordine în Registrul Comerţului J52/714/2012, Sediul social în 
Localitatea Bolintin-Vale, Oraș Bolintin-Vale, Str. Palanca, nr. 165,  Judet Giurgiu . 
3.2. Administrator special: Nedesemnat 
4. Creditori: Toate persoanele fizice sau juridice care dețin un drept de creanță la data de 29.05.2019 
asupra averii debitorului PETCONCER COLPET S.R.L. conform prevederilor Legii 85/2014 privind  
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.   
5. Administrator judiciar: SERVICII REORGANIZARE ȘI LICHIDARE IPURL, înregistrată în R.F.O. II sub 
nr.  0105/31.12.2006, cu sediul în București, str. Sf. Vineri nr. 23, bloc 105B, sc. 2, et. 3, ap. 41, sector 3, 
telefon/fax: 031 438.25.41/031 438.25.42; e-mail: office@insolvency.ro, Nume şi prenume reprezentanți 
administrator judiciar: dna. Gabriela MUREŞAN - membru UNPIR 1C 0614, dna. Emilia Adriana IȘOVEANU - 
membru UNPIR 1D 4002; 
6. Subscrisa SERVICII REORGANIZARE ȘI LICHIDARE IPURL, în calitate de administrator judiciar al 
debitorului PETCONCER COLPET S.R.L.  conform Sentinței  civile nr. 222/29.05.2019 pronunţată de 
Tribunalul Giurgiu, în dosarul 536/122/2019,  în temeiul art. 99, art. 100 şi urm. din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, coroborat cu art. 74 și art. 67 alin (2) din 
același act normativ  
 

NOTIFICĂ 
 

7. Deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitorului PETCONCER COLPET S.R.L.  conform 
Sentinței civile nr. 222/29.05.2019 pronunţată de Tribunalul Giurgiu, în dosarul 536/122/2019. 
7.1. Debitorul PETCONCER COLPET S.R.L. 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 PETCONCER COLPET S.R.L. - în insolvență, in insolvency, en procedure 
collective, 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 
15.07.2019. 
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 şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 
este 30.07.2019. 
Eventualele contestaţii la tabelul preliminar al creanțelor trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de 
la publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanțelor 
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Termenul de definitivare a tabelului creanţelor este 30.08.2019. 
8. Adunarea creditorilor: 
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar SERVICII 
REORGANIZARE ȘI LICHIDARE IPURL,  în București, str. Sfânta Vineri nr. 23, bloc 105B, sc. 2, et. 3, ap. 41, 
sector 3 în data de 31.07.2019, ora 12.00, având ca ordine de zi : 

 desemnarea Comitetului creditorilor în condiţiile art. 50 alineatul 4 si art. 51 din Legea 85/2014 
și propunerea președintelui acestuia; 

 confirmarea administratorului judiciar SERVICII REORGANIZARE ȘI LICHIDARE IPURL și a 
remunerației  acestuia în cuantumul stabilit de instanță, respectiv suma de 2.000 lei lunar. 

9. Comitetul creditorilor: Nedesemnat 
10. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Giurgiu pentru efectuarea menţiunii. 

 

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 înscriere a 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 dosarul nr. 536/122/2019 
sau transmise prin poştă pe adresa Tribunalului GIURGIU, Strada Episcopiei 13, Giurgiu 800015, cu referire 
la dosar nr. 536/122/2019 în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar 
şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi 
comunicat în mod direct acestuia, prin poştă în București, str. Sfânta Vineri nr. 23, bloc 105B, sc. 2, et. 3, ap. 
41, sector 3, înregistrată în R.F.O. II sub nr.  0105/31.12.2006, telefon/fax: 031 438.25.41/031 438.25.42; e-
mail: office@insolvency.ro. 
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Giurgiu. 
 
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă 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. 75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă). 
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Administrator judiciar al  PETCONCER COLPET S.R.L  
Asociat coordonator, Gabriela Mureșan 


