
 

NOTIFICAREA DESCHIDERII PROCEDURII DE FALIMENT 
Nr.: 412 

Data emiterii: 20.02.2018 

1. Date privind dosarul:Număr dosar 733/85/2016 Tribunalul  Sibiu, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 

Fiscal. Judecător sindic: Savu Raluca Anamaria. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Sibiu, str.Calea Dumbrăvii, nr.30, jud.Sibiu. Număr de telefon  0269-217104 

Programul arhivei/registraturii instanţei luni – vineri 8:30 – 12:30 

3. Creditori: către toţi creditorii societăţii Nicorici Grup S.R.L.. 

4. Debitor: Nicorici Grup S.R.L., cod de identificare fiscală RO802152, sediul social în Mediaş, str.Michael Weiss, 

nr.27,  jud.Sibiu, număr de ordine în registrul comerţului J32/759/1992. 

5. Lichidator judiciar: Relco Active SPRL, cod de identificare fiscală RO20800504, sediul social Sibiu, str. Revoluţiei 

nr.1, ap.17, jud. Sibiu, număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare  RFO II-0054, Tel/Fax 0269 225076, e-

mail office@relcoactive.ro.  

Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Ţichil Marcel Vasile. 

6. Subscrisa Relco Active SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Nicorici Grup S.R.L., conform Sentinţa  

nr.40/08.02.2018, în dosarul 733/85/2016, în temeiul art.145 alin.2 lit. b din Legea privind procedurile de prevenire a  

insolvenţei şi de insolvenţă. 

NOTIFICĂ 

7. Intrarea debitorului în procedura falimentului, conform Sentinţa nr.40/08.02.2018, în dosar nr.733/85/2016 de pe 

rolul Tribunalului Sibiu. 

7.1. Debitorul Nicorici Grup S.R.L. are obligaţia să predea de urgenţă către lichidatorul judiciar gestiunea împreună cu 

lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii şi lista creanţelor născute în cursul procedurii. 

7.2. Vor putea depune declaraţii de creanţă în baza prezentei notificări doar creditorii debitorului Nicorici Grup S.R.L. 

ale căror creanţe s-au născut în perioada de la deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală, până la data 

deschiderii procedurii falimentului, adică în perioada 14.04.2016 – 08.02.2018. Aceştia trebuie să procedeze la 

înscrierea la masa credală, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 

7.2.1. Termenul limită pentru depunere declaraţii de creanţă: Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a 

creanţelor născute în cursul procedurii este 26.03.2018.  

Declaraţia de creanţă se va depune în două exemplare, însoţită de înscrisurile doveditoare la Tribunalul Sibiu în cadrul 

dosarului nr.733/85/2016, un exemplar fiind destinat instanţei, iar cel de-al doilea lichidatorului judiciar.  

În temeiul art.114 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 falimentului:  

Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, înrocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului 

suplimentar al creanţelor la 26.04.2018. 

Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 17.05.2018. 

8. Deschiderea procedurii falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu. 

Informaţii suplimentare: 

1. Cererea de înscriere a creanţei va fi întocmită conform dispoziţiilor art.104 şi art.105 din Legea nr.85/2014, va fi 

însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate şi va fi 

depusă la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, din care unul pentru a fi comunicat 

lichidatorului judiciar. 

2. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei, sub sancţiunea anulării cererii ca 

netimbrată. 

3. Toate înscrisurile depuse în dosarul cauzei pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 

4. Restricţii pentru creditori: 

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită 

pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului conform prevederilor art.75 din legea privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

9. Semnătură  

Relco Active SPRL 

Ec. Ţichil Marcel Vasile 
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Relco TMV


