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Către, 

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI 

 

Cerere de publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 

Secţiunea Persoane juridice - conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire 

a insolvenţei şi de insolvenţă 
 

Nr. 247/20.01.2020 
 

Subscrisa/Subsemnat(a/ul) Consultant Insolvenţă SPRL  
 

în calitate de administrator judiciar 

 

reprezentat prin Popescu G. 

 

în conformitate cu dispoziţiile art. 42 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, solicit 

publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a actului de procedură:  notificare,  convocare,  anunţ, ◼ raport,  plan de 

reorganizare,  plan de distribuire,  alt act de procedură  

 

 

depus în format de hârtie şi în format electronic, înregistrat sub nr. 246/20.01.2020 total file 4 (patru) în dosarul nr. 

2677/111/2019 pe rolul Tribunalului Bihor, Secţia a II - a Civilă 

 

privind debitorul SC CONTRACOM MEDIA SRL, CUI 23891280, număr de înregistrare în registru J05/1306/2008, cu sediul 

social în Oradea, strada Bumbacului, nr. 45, jud. Bihor. 

 
 

 

 

Publicarea se realizează în :  regim normal  / ◼ regim de urgenţă.  

Comunicările / Dovada de îndeplinire a procedurii ( ex.1 şi 2 ) se transmit  prin  : □  poştă cu confirmare de primire, la sediul 

social/sediul ales, cu achitarea tarifelor de corespondenţă, fax, ◼ e-mail;   se ridică de la sediul ONRC / ORC. 
 

Actele de procedură se depun în format de hârtie şi electronic, iar publicarea se realizează numai după achitarea tarifelor de 

publicare, şi, după caz, îndreptarea eventualelor  neconformităţi. Exemplarul nr.2 al dovezii de îndeplinire a procedurii 

confirmat se remite  ONRC / ORC. 
 

         Prelucrarea datelor cu caracter personal:  

◼ Am luat la cunoştinţă faptul că publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură se 

efectuează cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulație a acestor date. 

◼ Sunt obligat să respect dispoziţiile legale în ceea ce priveşte protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor  date.  
◼ Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul soluţionării prezentei cereri. 
 

 Data             Semnătura 

                   20.01.2020                                  ____________________ 

 
 

          

 Data             Semnătura 

                   20.01.2020                                  ____________________ 
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