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Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolventa 
Nr. 2335/07.01.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 2726/101 anul 2018; Tribunal: Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal;  
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Dr. Tr. Severin, B-dul. Carol I, nr. 14, judeţul Mehedinţi; Programul 
arhivei/registraturii instanţei: 0900 - 1300; 
3. Debitor: SC Tecnogreen SRL, cod de identificare fiscală: 15195512; Sediul social: Mun. Drobeta Turnu Severin, str. 
Eroii de la Cerna nr. 5,  jud. Mehedinti, Număr de ordine în registrul comerţului J25/302/2016; 
4. Administrator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, Cod identificare fiscală 38704372; Sediul social în 
Mun. Timisoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 14, judeţul Timis; sediul procesual ales în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, județul Mehedinți;Tel/fax: 0252/354.399 sau 0756482035, prin reprezentant asociat coordonator – 
practician in insolventa Serban Valeriu, conform Incheierii de sedinta din data de 28.12.2018, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinti Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 2726/101/2018, în temeiul art. 73 din 
Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă nr. 85/2014. 
5. Consultant Insolvenţă SPRL – Filiala Timis, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Tecnogreen SRL, 
conform Incheierii de sedinta din data de 28.12.2018, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 2726/101/2018, în temeiul art. 99 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa 

Notifică: 
6. Intrarea în procedura generală de insolvenţă a debitorului SC Tecnogreen SRL, conform Incheierii de sedinta din data de 
28.12.2018, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 
2726/101/2018, în temeiul art. 71 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă nr. 
85/2014. 
7.1. Creditorii debitorului SC Tecnogreen SRL au obligația să se înscrie la masa credală a acestuia având în vedere 
dispozițiile art. 102 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă, prin depunerea 
cererii de admitere a creanţei în condiţiile art. 104 din același act normativ. 
7.2. Termenul limită de depunere de către creditori a opozițiilor la Incheierea de sedinta din data de 28.12.2018, pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 2726/101/2018 este de 
10 zile de la primirea prezentei notificări conform dispozițiilor art. 100 alin. (1) lit. a) din Legea 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenței și de insolvenţă. 
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor asupra averii debitorului este 11.02.2019. În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și 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. 
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor 
(conform art. 105 și 106 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă), întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor (conform art. 110 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă) este 25.02.2019. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii 
este de 7 zile de la data publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar (conform art. 111 alin.(2) 
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă). Termenul pentru afişarea tabelului 
definitiv al creanţelor (conform art. 112 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvenţă) este 08.03.2019. 
8. Şedinţa Adunării creditorilor va avea loc la data de 02.03.2019, ora 13:00 la sediul ales al administratorului judiciar situat 
în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi. 

Informaţii suplimentare: 
1. 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 procedura insolvenţei nr. 85/2014. 
2. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care 
atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. 
3. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa 
instanţei, 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. 
4. Se va depune la dosarul cauzei sub sancţiunea nulităţii cereri de creanţă, dovada de achitare a unei taxe de timbru în 
valoare de 200,00 lei. 
5. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.  
6. 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 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei nr. 
85/2014). 

Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis 
prin asociat coordonator – practician in insolventa  Serban Valeriu  


