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Dosar: 3670/1285/2011  
Debitor: SC MARDEVISCRIS SRL 
 

NOTIFICARE PRIVIND 
DESCHIDEREA PROCEDURII DE INSOLVENŢĂ 

 
Date privind dosarul: Număr dosar 3670/1285/2011 aflat pe rolul Tribunalului Specializat 

Cluj. Judecător sindic: Ivănescu Simona 
Arhiva/registratura instanţei: Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 2-4, jud. Cluj. Nr. 

telefon: 0264/59.61.10, 0264/59.61.11. Programul arhivei/registraturii instanţei: L-V 8.30-12.30. 
Debitor: SC MARDEVISCRIS SRL, CUI 18456841, cu sediul în Mun. Gherla, str. 

Stejarului nr. 8, ap. 17, jud. Cluj, Număr de ordine în Registrul Comerţului: J12/783/2006. 
Lichidator judiciar: DDG INSOLVENCY SPRL cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Septimiu 

Albini, nr. 128, jud. Cluj, C.I.F. 27987796, Nr. Matricol 2A0522, tel: 0748-888132, fax: 0364-
112063, E-mail: daniel@godorogea.ro. 

Subscrisa DDG INSOLVENCY SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC 
MARDEVISCRIS SRL, conform sentinţei comerciale pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj la 
data de 31.01.2012, în dosarul cu nr. 3670/1285/2011, în temeiul art. 61 (1) şi art. 62 (1) din Legea 
privind procedura insolvenţei 
 

NOTIFICĂ 
 

Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată împotriva debitoarei SC 
MARDEVISCRIS SRL prin sentinţa comercială pronunţată la data de 31.01.2012 de către 
Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul cu nr. 3670/1285/2011. 

Creditorii debitoarei SC MARDEVISCRIS SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa 
credală a acesteia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 

Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei 

este 13.03.2012. 
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 debitoarei. 

Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului 

preliminar al creanţelor este 23.03.2012. 
Termenul pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 5 zile de 

la publicarea acestuia în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului 

preliminar al creanţelor şi pentru definitivarea tabelului creanţelor este 03.04.2012. 
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Adunarea creditorilor: 
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la data de 27.03.2012, ora 14:00 

la sediul lichidatorului judiciar situat în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 128, jud. Cluj, având ca 
ordine de zi: 

1. prezentarea măsurilor efectuate de la deschiderea procedurii; 
2. prezentarea activului şi pasivului societăţii debitoare; 
3. desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui Comitetului; 
4. prezentarea şi aprobarea concluziilor raportului privind cauzele şi împrejurările care au 

condus la apariţia stării de insolvenţă ; 
5. confirmarea lichidatorului judiciar şi aprobarea ofertei financiare a acestuia; 
6. diverse. 

 
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă 

Tribunalul Cluj. 
  

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
  

În vederea înscrierii la masa credală, este necesar să se completeze şi să se transmită la 
Tribunalul Specializat Cluj “cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea 
dispoziţiilor art. 65 alin. 1 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 
lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct, prin poştă, la domiciliul acestuia. 

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Specializat Cluj. 
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 toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare 
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind 
procedura insolvenţei). 
 

 
Cu deosebită consideraţie, 

DDG INSOLVENCY SPRL prin 
asociat coordonator av. Godorogea Daniel Lucian 


