
1 

 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă 

Nr.: 1808 Data emiterii: 26.11.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 3684/30/2019; Tribunal Timiş, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic Loredana 

Neamțu. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timişoara, Piaţa Ţepeş Vodă nr. 2, jud. Timiş; programul arhivei: Luni – Joi 

orele 08:30 – 12:30. 

3.1. Debitor: SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL, cod de identificare fiscală: 37242852; Sediul social: Liebling, nr. 

33, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/856/2017. 

3.2. Administrator special: nu este cazul. 

4. Administrator 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 administrator judiciar al debitorului SC CASA 

TRANDAFIRILOR VASIMED SRL, conform Încheierii nr. 1294/2019 din 07.11.2019 pronunțată în dosarul nr. 

3684/30/2019 de către Tribunalul Timiș, Secţia a II - a Civilă, în temeiul art. 72 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă notifică: 

6. Deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC CASA TRANDAFIRILOR VASIMED SRL, 

cu sediul social în Liebling, nr. 33, jud. Timiș, înregistrată la ORC sub nr. J35/856/2017, CUI 37242852, prin 

Încheierea nr. 1294/2019 din 07.11.2019 pronunțată în dosarul nr. 3684/30/2019 de către Tribunalul Timiș, respectiv s-

a dispus numirea în calitate de administrator judiciar al debitorului pe subscrisa Consultant Insolvență SPRL. 

7.1.Creditorii debitorului SC CASA TRANDAFIRILOR VASIMED SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa 

credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 

Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitorului SC CASA 

TRANDAFIRILOR VASIMED SRL este de 23.12.2019. În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 

nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind 

creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. Pentru ca o creanță înregistrată să fie considerată valabilă 

este necesar să îndeplinească următoarele condiții: certă, lichidă și exigibilă, de mai mult de 60 de zile. Prin creanță 

certă, în sensul Legii nr. 85/2014, se înțelege acea creanță a cărei existență rezultă din însuși actul de creanță sau din 

alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul.  

7.2. În temeiul art. 100 din Legea nr. 85/2014, vă aducem la cunoștiință faptul că efectuarea actelor procedurale 

corespunzătoare deschiderii procedurii de insolvență, se va face cu respectarea următoarelor termene limită: 

Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor este 

de 13.01.2020; 

Termenul limită pentru introducerea contestațiilor la tabelul preliminar al creanțelor este de 7 zile de la data publicării 

tabelului preliminar al creanțelor în Buletinul Procedurilor de Insolvență; 

Termenul pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv al creanțelor este la 31.01.2020; 

8. Adunarea creditorilor: prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor va avea loc la sediul administratorului 

judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 16.01.2020, ora 12:00, având ca ordine de zi: 

(1).Prezentarea situației financiare a debitorului SC CASA TRANDAFIRILOR VASIMED SRL. 

(2).Confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin 

Încheierea nr. 1294/2019 din 07.11.2019. 

(3).Stabilirea retribuției administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL. 

Primul termen după deschiderea procedurii la data de 27.02.2020. 

Informații 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 preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea privind procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi de insolvenţă nr. 85/2014. 

- Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar 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 administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru 

administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 

- Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Timiș. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii 

taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 

- Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul 

creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi 

prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprima votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul 

public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat 

semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi 

înregistrată la administratorul judiciar cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu 

titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administratorul judiciar cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată 

pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 



2 

 

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). 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 

 


