NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII DE INSOLVENŢĂ
Nr. : 292
Data emiterii : 12.10.2010

1. Date privind dosarul: Număr dosar 6289/100/2010 Tribunalul Maramureş Secţia Comercială, de Contencios
Administrativ şi Fiscal
Judecător sindic Pavel Maria
2. Arhiva/registratura instanţei:
Adresa : Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 2A, jud. Maramureş.
Număr de telefon 0262-218235. Programul arhivei/registraturii instanţei Luni – Vineri, 08.00 –13.00.
3.1. Debitor: S.C. PC ACTIV S.R.L. - în insolvenţă
Cod de identificare fiscală 14667757. Sediul social: Baia Mare, str. Olteniei, nr. 2A/37, jud. Maramureş. Număr
de ordine în registrul comerţului J24/299/2002.
3.2. Administrator special : Nu este desemnat.
4. Creditor: Vor fi men iona i în Tabelul definitiv al crean elor.
5. Administrator judiciar: Cziriac & Cziriac – Cabinete asociate de practicieni în insolvenţă
CIF 27124418. Sediul social : Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 10/35, jud. Maramureş, operator de date cu
caracter personal nr. 17724. Număr ordine tablou UNPIR 1B 3025. Tel/Fax 0262-227131, 0722779542. E-mail :
info@exactconsult.ro. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică : Cziriac Loredana
Crinela.
6. Subscrisa: Cziriac & Cziriac – Cabinete asociate de practicieni în insolvenţă, în calitate de administrator
judiciar al debitorului S.C. PC ACTIV S.R.L., conform Încheierii nr. 3585 din 30.09.2010 pronunţată de
Tribunalul Maramureş, secţia Comercială, în dosarul 6289/100/2010, în temeiul art. 61 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi
art. 62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 32 alin. (1) şi art. 28, alin. (1)
sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 şi art. 28, alin.(2) din acelaşi act normativ.

NOTIFICĂ
7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului S.C. PC ACTIV S.R.L. prin Încheierea
nr. 3585 din 30.09.2010 pronunţată de Tribunalul Maramureş, secţia Comercială, în dosarul 6289/100/2010.
7.1. Debitorul S.C. PC ACTIV S.R.L. are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să
depună la dosarul cauzei şi la dispoziţia administratorului judiciar actele i informa iile prevăzute la art. 28
alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. De asemenea, debitorul are obliga ia respectării prevederilor
art. 45 din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului S.C. PC ACTIV S.R.L. trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia
prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 04.11.2010.
În temeiul art. 76 alin.(1) 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.
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 24.11.2010.
Contesta iile se vor depune la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de
insolven ă a tabelului preliminar.
Termenul pentru întocmirea i afişarea tabelului definitiv este 13.12.2010.
Termenul de opoziţie pentru creditori cu privire la deschiderea procedurii este de 10 zile de la primirea
notificării privind deschiderea procedurii.
8. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar.
Data : 29.11.2010. Ora 10.00.
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9. Comitetul creditorilor: Nu este desemnat.
10. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Maramureş pentru efectuarea menţiunii.
INFORMAŢII 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. 65 alin. (1) din Legea privind
procedura insolvenţei.
 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 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.
 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 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3
lei.
Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de
executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind
procedura insolvenţei).
11. Semnătura:
Cziriac & Cziriac – Cabinete asociate de practicieni în insolvenţă
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