TRIBUNALUL Dolj - Sectia comerciala
Dosar Nr.2639/63/2011
Debitoare: S.C Bondy Com S.R.L. - in faliment, in bankruptcy, en faillite
Nr.149/11.02.2011
Catre
_______________________________________________
_______________________________________________
Capital Insol SPRL Fil.Craiova, cu sediul in Craiova, str.Calea Bucuresti nr.15B parter, jud. Dolj in calitate de
administrator judiciar al debitoarei S.C Bondy Com S.R.L în temeiul art. 61 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 62 alin.(1) şi
urm. din Legea privind procedura insolvenţei

NOTIFICĂ

Deschiderea procedurii simplificate de insolvenţa împotriva debitorului S.C Bondy Com Com S.R.L cu
J16/2586/1991 si CUI R 2313616 conform Incheierii din 20.01.2011 pronunţată de Tribunalul Dolj sectia
comerciala in dosarul nr. 2639/63/2011.
Creditorii debitorului S.C Bondy Com S.R.L trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia
prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 03.03.2011.
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.
Termenul limită pentru depunerea opoziţiilor la deschiderea procedurii este de 10 zile de la primirea notificării
Termenul pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor
este 17.03.2011.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 31.03.2011.
În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal Dolj la dosar
nr.2632/63/2011 „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.
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 sau extrajudiciare sau măsurile
de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura
insolvenţei).
Administrator judiciar
Capital Insol SPRL Fil.Craiova

