
Notificare privind deschiderea procedurii de faliment 

Nr.: 1458 Data emiterii: 01.11.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1057/115/2018; Tribunal Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: 
Claudia Roiescu 
2. Arhiva/registratura instanţei: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin, Programul arhivei/registraturii 
instanţei: 08:30-12:30.  
3. Debitor: SC Lummy Star Tools  SRL, cod de identificare fiscală: 16959413; Sediul social: Caransebeș, Aleea 
Alunișului, bl.2, sc. B, et. 1, ap. 6, jud. Caraș-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/921/2004. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 
14, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro; nume și prenume reprezentant lichidator judiciar: ec. 
Popescu G. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC Lummy Star Tools SRL, 
conform Sentinței civile nr. 315/JS din 25.10.2018 pronunţată de Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II - a Civilă, în 
dosarul nr. 1057/115/2018, în temeiul art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 notifică: 
6. Începerea procedurii falimentului împotriva debitorului SC Lummy Star Tools SRL, prin Sentinţa civilă nr. 315/JS 
din data de 25.10.2018 pronunţată de Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ și 
Fiscal, în dosarul 1057/115/2018. 
6.1. Creditorii debitorului SC Lummy Star Tools SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii, în condiţiile următoare: 
6.1.1. Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii este 10.12.2018; 
În temeiul art. 114 alin. (1), din Legea 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.  
6.1.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de începere a procedurii de faliment a debitoarei SC Lummy Star Tools SRL: 
Termenul de verificare a creanţelor născute în cursul procedurii, de admitere, afişare şi comunicare a tabelului 
suplimentar al creanțelor este 10.01.2019. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii este de 7 zile de la 
publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului suplimentar. Termenul de întocmire și afișare a tabelului 
definitiv consolidat al creanţelor este 11.02.2019. 

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 suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea nr. 85/2014. 
- Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar 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 cauzei, în dublu exemplar, unul 
pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru 
lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 
- Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Caraș-Severin. 
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 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă nr. 85/2014). 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, 
reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 

 


