Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvență
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1465/111/2018 Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă,
Judecător sindic: Laura Cornelia Ursu
2. Arhiva/registratura instanţei: Parcul Traian, nr. 10, Oradea, jud. Bihor; Număr de telefon
0359/432753, Programul arhivei/registraturii instanţei 8:30-12:30.
3. Debitor: METALBUILDING SRL, Cod de identificare fiscală 24181494, cu sediul social în
Oradea, str. Oneștilor, nr.22, judeţul Bihor; Număr de ordine în registrul comerţului
J05/1805/2008.
4. Lichidator judiciar: P&L Insolv IPURL, Cod de identificare fiscală RO 30754081, RFO II
0627/2012, sediul procesual ales în Oradea, Mihail Kogălniceanu nr. 6, ap. 1, judeţul Bihor,
Tel/Fax 0359/190.958, Tel. Mobil 0745.333.014, E-mail: office@pop-lazea.ro, pop@poplazea.ro; Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar – Lazea Cosmin
5. Subscrisa: P&L Insolv IPURL în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitorului
METALBUILDING SRL, conform sentinței nr. 247/F/2019 din data de 27.02.2019 pronunţată de
Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 1465/111/2018, în temeiul art. 99 din Legea
privind procedura insolvenţei 85/2014, notifică:
6. Intrarea debitorului METALBUILDING SRL în procedura generală de insolvență prin sentința
nr. 247/F/2019 din data de 27.02.2019 pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, în
dosarul 1465/111/2018.
7. În termen de 10 zile de la primirea prezentei, debitorul METALBUILDING SRL are obligatia
de a depune la dosar documentele conform art. 74 din legea 85/2014.
8. Creditorii debitorului METALBUILDING SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa
credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
8.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii
debitorului este 16.05.2019 În temeiul art. 114 din Legea privind procedura insolvenţei,
nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din
drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
8.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este
06.06.2019. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
04.07.2019.Termen de judecată în cauză, este fixat pentru data de 13.06.2019.
8.3. Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar
P&L INSOLV IPURL, din Oradea, str. Mihail Kogălniceanu nr. 6, ap. 1, judeţul Bihor la data de
09.06.2019, ora 14.00 .
9. De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept orice acţiune judiciară sau extrajudiciară
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să secompleteze şi să
se transmită la Tribunalul Bihor, cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar cu
respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea privind procedura insolvenţei. 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.
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 lichidatorului
judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidator poate fi
comunicat în mod direct acestuia, prin poştă, la adesa indicată anterior. Toate înscrisurile depuse
la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.
Pentru orice informaţii legate de stadiul dosarului nr. 1465/111/2018 vă rugăm accesaţi pagina
web www.plinsolv.ro
Notă: dat fiind faptul că nu exista o situație cu creditorii societății, am solicitat prelungirea
termenelor, cerere aprobată prin Încheierea 121/2019, conform căreia în baza art. 100 alin. (2) din

Legea nr. 85/2014 s-a dispus majorarea cu 30 de zile a termenului prevăzut inițial, prezenta
notificare cuprinzând noile termene.
Având în vedere că am intrat în posesia documentelor contabile după expirarea
termenului pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului,
mentionăm faptul că declaratia de creantă împotriva debitorului va fi luată în considerare si
analizată si după expirarea termenului.
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 nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).
Cu deosebită consideraţie,

Oradea, 21.05.2019

P&L INSOLV IPURL-practician în insolvenţă LAZEA COSMIN

