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Tabel preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Jubopen SRL 

Nr. 1265 Data emiterii: 27.04.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 345/1371/2019; Tribunalul Specializat Mureș; Judecător-sindic: Nagy Csilla-
Noémi. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgu-Mureș, str. Bolyai, nr. 2, jud. Mureș. 
3.1. Debitor: SC Jubopen SRL, cod de identificare fiscală: RO 24116739; Sediul social: loc. Târnăveni, str. Republicii, 
nr. 54, et. 1, jud. Mureș; Număr de ordine în registrul comerţului J26/853/2012. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
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. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Jubopen SRL, conform 
Sentinței nr. 45 din data de 25.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 345/1371/2019 de către Tribunalul Specializat Mureș, 
în temeiul art. 110 din Legea nr. 85/2014 comunică: Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului 
SC Jubopen SRL nr. 1265/27.04.2020, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului 

SC Jubopen SRL nr. 1265/27.04.2020 

Grupa 1, art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 - Creanţe bugetare  
  

Nr. 
crt. 

Creditor Adresa 
Creanţă 
depusă 

Creanţă 
acceptată 

% din 
grupă 

% din 
total 

Menţiuni 

1 

Administrația 
Judeţeană a 
Finanţelor 

Publice Mureș 

Târgu Mureș, str. Gh. Doja, nr. 1-3, 
jud. Mureș 

434,636.00 
lei 

434,636.00 
lei 

100.000% 99.515% 
Privilegiată taxe şi 

impozite 

  Total Grupa 1 - Creanţe bugetare 
434,636.00 

lei 
434,636.00 

lei 
100.00% 99.515%   

        

Grupa 1, art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014 - Creanţe chirografare  
  

Nr. 
crt. 

Creditor Adresa 
Creanţă 
depusă 

Creanţă 
acceptată 

% din 
grupă 

% din 
total 

Menţiuni 

1 
E.ON Energie 
Romania SA 

Târgu Mureș, B-dul Pandurilor, nr. 
42, etaj II, jud. Mureș, înregistrată la 

Registrul Comerțului sub nr. 
J26/1194/2007, reprezentată 

convențional de Cabinet de Avocat 
Furculiță V., având sediul procesual 

ales la KRUK România, în 
București, Splaiul Unirii 165, TN 

Offices 2, subsol, parter și etajele 7, 
8, 9, Sector 3 

2,318.40 lei 2,118.40 lei 100.000% 0.485% 

Creanță admisă în 
temeiul art. 161 pct. 

(8) din Legea nr. 
85/2014. Creanța în 
sumă de 200,00 lei 
reprezentând taxă 

judiciară de timbru a 
fost respinsă conform 

disp. art. 1 alin. (2) 
din OUG nr. 

80/26.06.2013 privind 
taxele judiciare de 

timbru. 

  Total Grupa 2 - Creanţe chirografare 2,318.40 lei 2,118.40 lei 100.00% 0.485%   

        

  Total General 
436,954.40 

lei 
436,754.40 

lei 
  100.00%   

 

Informații suplimentare: 

- Debitorul, creditorii și orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestații față de tabelul preliminar de 
creanțe, cu privire la creanțele și drepturile trecute sau, după caz, netrecute de lichidatorul judiciar în tabel, conform 
disp. art. 111 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
- Contestațiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar de creanțe. 
- Sub sancțiunea anulării, contestația va fi însoțită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru, precum și de toate 
înscrisurile de care partea înțelege să se folosească în dovedirea susținerilor sale, cu arătarea oricăror altor probe care se 
solicită, cu excepția celor care nu se află în posesia părții sau nu sunt cunoscute la momentul formulării contestației. 
- Partea care formulează contestația are obligația de a trimite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestației 
și al documentelor ce o însoțesc lichidatorului judiciar (prin e-mail la adresa office@consultant-insolventa.ro sau Fax la 
nr. 0256/220827, sau prin poștă la sediul din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş), creditorului a cărui 
creanță se contestă, precum și administratorului special, sub sancțiunea aplicării, în cazul nerespectării acestei obligații, 
din oficiu, unei amenzi în condițiile Codului de procedură civilă. 
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- Întâmpinarea se depune în termen de 10 zile de la data comunicării contestației și a documentelor ce o însoțesc. Un 
exemplar al întâmpinării se comunică, cu confirmare de primire, de către partea care formulează întâmpinarea și 
contestatorului, lichidatorului judiciar și debitorului, sub sancțiunea prevăzută de art. 208 alin. (2) din Codul de 
procedură civilă. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
 


