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Tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Telco International CO SRL 

Nr.: 13 Din data de 03.01.2022 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 847/30/2020; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Todor 

Mircea. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 

3.1. Debitor: Telco International CO SRL, cod de identificare fiscală: 35249676; Sediul social: Timișoara, str. Popa 

Șapcă nr. 10, județul Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/2844/2015. 

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 Telco International CO SRL, 

confirmat prin Decizia civilă nr. 784/2021 din data de 23.12.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a 

Civilă, în dosarul nr. 847/30/2020/a2, în temeiul art. 5 pct. 70 din Legea nr. 85/2014 comunică: Tabelul suplimentar de 

creanțe întocmit împotriva averii debitorului Telco International CO SRL. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 

Tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Telco International CO SRL 

Grupa 1, art. 159 alin. (1) pct. (3) din Legea nr. 85/2014 - Creanţe garantate născute după data deschiderii procedurii generale a insolvenței 

Nr. 

crt. 
Creditor Adresa 

Creanţă 

depusă 

Creanţă 

acceptată 

% din 

grupă 

% din 

total 
Menţiuni 

1 

Banca Comerciala 

Intesa Sanpaolo 

Romania SA prin 
Sucursala Timisoara 

Bulevardul Revoluției 

Municipiul 
București, 

Șoseaua 

Nicolae 
Titulescu, nr. 4-

8, Clădirea 

America House, 
Aripa Est și 

Aripa Vest, etaj 

6, Sector 1 

1,472.12 lei 1,072.12 lei 0.00% 0.000% 

Conform disp. art. 103 din Legea nr. 

85/2014, creanța în valoare de 

1.072.12 lei, din care suma de 792.12 

reprezentând penalități de întârziere și 

suma de 280,00 lei reprezentând 

comisioane datorate pentru serviciile 

prestate în baza Contractului de leasing 

financiar autovehicule nr. 

14316AUTF/07.04.2017, a fost 

înscrisă sub condiție până la 

valorificarea bunului mobil grevat de 

sarcini în favoarea creditorului. 

Creanța în valoare de 200,00 lei 
reprezentând taxa judiciară de timbru 

achitată pentru depunerea cererii de 

admitere a creanței nr. 
14363/11.02.2021 (în tabelul 

preliminar de creanțe), conform 

ordinului de plată nr. 1/10.02.2021, 

având în vedere disp. art. 80 alin. (1) 

din Legea nr. 85/2014. Creanța în 

valoare de 200,00 lei reprezentând taxa 

judiciară de timbru achitată pentru 

depunerea cererii de admitere a 

creanței nr. 94810/21.10.2021 (în 

tabelul suplimentar de creanțe), 

conform ordinului de plată nr. 1 din 

data de 21.10.2021, nefiind o creanță 
născută în cursul procedurii generale 

de insolvență (fiind născută ulterior 

datei intrării în faliment a debitorului). 

 
Total Grupa 1 - Creanţe garantate născute 

după data deschiderii procedurii generale 

a insolvenței 

1,472.12 lei 1,072.12 lei 0.00% 0.000%  

        

Grupa 2, art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 - Creanțe bugetare născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență 

Nr. 
crt. 

Creditor Adresa 
Creanţă 
depusă 

Creanţă 
acceptată 

% din 
grupă 

% din 
total 

Menţiuni 

1 

Administrația 

Județeană a 
Finanțelor Publice 

Timiș 

Timișoara, str. 

Gheorghe 
Lazăr, nr. 9B, 

jud. Timiș 

56,830.00 
lei 

56,830.00 
lei 

100.00% 92.603% 

Creanță admisă cu ordinea de prioritate 

prevăzută de art. 161 pct. 5 din Legea 

nr. 85/2014. 

 
Total Grupa 3 - Creanțe bugetare născute 
după data deschiderii procedurii generale 

de insolvență 

56,830.00 

lei 

56,830.00 

lei 
100.00% 92.603%  

        

Grupa 3, art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014 - Creanțe chirografare născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență 

Nr. 

crt. 
Creditor Adresa 

Creanţă 

depusă 

Creanţă 

acceptată 

% din 

grupă 

% din 

total 
Menţiuni 



2 

 

1 

Enel Energie SA 

reprezentată prin 

Sperilă O. și Asociații 
– Societate civilă de 

avocați 

cu sediul social 

în București, 

str. Mircea 

Vodă, nr. 30, 

etaj 5, cam. 5.3, 

Sector 3 și 
sediul procesual 

ales în 

București, Bd. 
Dimitrie 

Pompei, nr. 

10A, Clădirea 
C3, etaj 7, 

Sector 2 

4,619.46 lei 4,539.49 lei 100.00% 7.397% 

Creanța în valoare de 79,97 lei 

reprezentând dobânzi penalizatoare, a 

fost respinsă având în vedere disp. art. 

80 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Creanța în valoare de 4.539,49 lei a 

fost înscrisă cu ordinea de prioritate 

prevăzută de art. 161 pct. (8) din Legea 
nr. 85/2014, din care creanța în valoare 

de 924,32 lei nescadentă la data intrării 

în procedura de faliment. 

 
Total Grupa 3 - Creanțe chirografare 

născute după data deschiderii procedurii 

generale de insolvență 

4,619.46 lei 4,539.49 lei 100.00% 7.397% 

 

        

 Total General 
62,921.58 

lei 
62,441.61 

lei 
 100.000%  

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


