NOTIFICAREA DESCHIDERII PROCEDURII GENERALE DE INSOLVENŢĂ
Nr.: 145
Data emiterii : 16.07.2010
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2573/85/2010 Tribunalul Sibiu, Secţia comercială de Contencios Administrativ
Judecător sindic: Ilie Verza.
2. Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Sibiu, B/dul Victoriei nr.11, Sibiu, jud. Sibiu
Număr de telefon: 0269-217104 Programul arhivei/registraturii instanţei luni – vineri 8:00 – 12:00
3. Debitor: SC Insib SRL, cod de identificare fiscală RO792733, sediul social în Sibiu, str. Lector nr. 1, jud. Sibiu,
număr de ordine în registrul comerţului J32/366/1991.
4. Administrator judiciar: Relco Active SPRL, cod de identificare fiscală 20800504, sediul social Sibiu, str. Revoluţiei
nr.1, ap.17, jud. Sibiu, Număr de înscriere în Registrul Societăţilor Profesionale RSP 0054, Tel/Fax 0269 225076, email relcoactive@gmail.com.
Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Ţichil Marcel Vasile.
5. Subscrisa Relco Active SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Insib SRL, conform
Înch.com.nr.125/CC/06.07.2010 pronunţată de Tribunalul Sibiu, secţia Comercială de Contencios Administrativ, în
dosarul 2573/85/2010, în temeiul art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei.
NOTIFICĂ
6. Intrarea debitorului în procedura generală de insolvenţă.
7. Debitorul SC Insib SRL 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.
7.1. Creditorii debitorului SC Insib SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea
cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 31.08.2010.
7.2.1. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare in insolvenţă :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este
28.09.2010.Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii este 19.10.2010 şi pentru afişarea tabelului definitiv al
creanţelor la data de 26.10.2010, când se vor soluţiona şi contestaţiile. Şedinţa adunării creditorilor este fixată la data de
05.11.2010 ora 11:30 la sediul Tribunalului Sibiu.
8. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru
realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declanşate de debitor (art.36 din
Legea privind procedura insolvenţei).
9. Semnătură
Relco Active SPRL
Ec. Ţichil Marcel Vasile

