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Nr. crt. Nume, prenume Valoare creanță salarială 

1 Gutiniuc Martin Sorin 2.039 

Valoarea totală a masei credale suplimentare a societății Green Cells Energy SRL este de 2.196 lei. 

Informații finale: 

Acest raport a fost întocmit în acord cu dispozițiile art. 105-110 din Legea nr. 85/2014.  

În conformitate cu dispozițiile art. 111 din Legea nr. 85/2014:  

(1) Debitorul, creditorii și orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestații față de tabelul de creanțe, cu 

privire la creanțele și drepturile trecute sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar în tabel.  

(2) Contestațiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicare în BPI a tabelului preliminar, atât în 

procedura generală, cât și în procedura simplificată.  

(3) Sub sancțiunea anulării, contestația va fi însoțită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru, precum și de 

toate înscrisurile de care partea înțelege să se folosească în dovedirea susținerilor sale, cu arătarea oricăror altor probe 

care se solicită, cu excepția celor care nu se află în posesia părții sau nu sunt cunoscute la momentul formulării 

contestației.  

(4) Partea care formulează contestația trimite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestației și al 

documentelor ce o însoțesc administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanță se contestă, 

precum și administratorului special. În cazul în care această obligație nu a fost respectată, judecătorul sindic va putea 

aplica, din oficiu, o amendă în condițiile Codului de procedură civilă.  

(5) Întâmpinarea se depune în termen de 10 zile de la data comunicării contestației și a documentelor ce o însoțesc. Un 

exemplar al întâmpinării se comunică, cu confirmare de primire, de către partea care formulează întâmpinarea și 

contestatorului, administratorului judiciar/lichidatorului judiciar și debitorului, sub sancțiunea prevăzută de art. 208 

alin.(2) din Codul de procedură civilă.  

(6) La termenul stabilit prin sentința de deschidere a procedurii pentru definitivarea tabelului de creanțe, judecătorul 

sindic va soluționa deodată, printr-o singură sentință, toate contestațiile, chiar dacă pentru soluționarea unora ar fi 

nevoie de administrare de probe; în acest din urmă caz, judecătorul sindic poate admite, în tot sau în parte, înscrierea 

creanțelor respective în mod provizoriu în tabelul definitiv. Creanțele înscrise provizoriu vor avea toate drepturile 

prevăzute de lege cu excepția dreptului de a încasa sumele propuse spre distribuie. Acestea se vor consemna în contul 

unic până la definitivarea creanței.  

(7) Dacă se admite creanța fără dreptul de preferință pretins, această va participa la reparațiile sumelor obținute din 

valorificarea bunurilor negrevate de cauze de preferință.  

(8) Din sumele care s-ar obține din valorificarea bunurilor supuse dreptului de preferință contestat se va consemna 

partea ce s-ar cuveni acelei creanțe. 

Lichidator judiciar Hodoş Business Recovery S.P.R.L. 

practician în insolvenţă Daniela Micu 

 

2. Societatea NCN STUDIO TV SRL, cod unic de înregistrare: 6702322 

1. Număr dosar 790/1285/2018 Tribunal Specializat Cluj, Judecător sindic Daniela Hamciuc 

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr.2, telefon nr.0264/596110. Programul 

arhivei/registraturii instanţei: Luni – joi 9-13, vineri 9-12. 

3.Debitor: SC NCN Studio TV SRL, CUI 6702322 cu sediul în Cluj Napoca, str. Republicii nr.109 numarul de ordine în 

registrul comerţului J12/4539/1994 

4. Lichidator judiciar: AMTT Consult SPRL, cod de identificare fiscală 21137338 cu sediul social în Cluj-Napoca, str. 

Alexandru Vaida Voivod nr.2 cam.67, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolventă 0100, tel/fax 0264/419.290, 

nume şi prenume reprezentant lichidatorului persoană juridică Marius Maxim. 

5. Subscrisa AMTT Consult SPRL în calitate de lichidator judiciar al SC NCN Studio TV SRL, reprezentat legal prin 

Marius Maxim conform Incheierii civile 1331 din data de 31.08.2018, de Tribunalul Specializat Cluj în dosar cu 

nr.790/1285/2018, în temeiul art. 99 şi urmatoarele din Legea privind procedura insolvenţei nr.85/2014, NOTIFICĂ 

Tabloul definitiv al creantelor NCN Studio TV SRL - societate în insolvenţă- 

Nr.7393/22.01.2019 

Nr. 

crt. 
Creditoare 

Valoarea solicitată 

a creanţei 
Felul creanţei 

Valoarea admisă a 

creanţei în lei 

1 DGFP CLUJ 
252 lei 

1.818.496 
Bugetara 

- 1.818.748 lei, cu rangul 

prevazut de art. 161 pct.5 

2 Municipiul Cluj 300 LEI Chirografara 
-300 LEI, cu rangul 

prevazut de art. 161 pct.5 

3. Electrosigma SRL 16.207.809,35 lei Chirografara 

16.207.809,35 lei cu 

rangul prevazut de 

art.161 pct.9 

4. 
Transilvania Media Group 

Productions SRL 
 56.362,15 lei Chirografara 

56.362,15 lei cu rangul 

prevazut de art.161 pct.9  

 5.  
Champion Football Management 

LTD 
24.655.068 lei Chirografara 

24.655.068 lei, cu rangul 

prevazut de art.161 pct.9 
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Nr. 

crt. 
Creditoare 

Valoarea solicitată 

a creanţei 
Felul creanţei 

Valoarea admisă a 

creanţei în lei 

6. MX1 CEE SA  570.413,68 lei  Chirografara 
570.413,68 lei, cu rangul 

prevazut de art.161 pct.9  

7. 
Telekom Romania Comunications 

SA 
 16.578,34 lei  Chirografara 

16.578,34 lei cu rangul 

prevazut de art.161 pct.9  

8. SC Armadata SRL  96.810,99 lei Chirografara 
143.007,49 lei cu rangul 

prevazut de art.161 pct.9 

9. Paszkany Arpad Zoltan 1.950.787,35 lei Chirografara 

1.950.787,35 lei cu 

rangul prevazut de 

art.161 pct.9 

10. Paszkany Arpad   104.135 lei Chirografara 
104.13 lei cu rangul 

prevazut de art.161 pct.9 

AMTT Consult S.P.R.L. 

prin Marius Maxim – asociat coordonator 

 

Județul Harghita 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea GOLD INVEST MANAGEMENT SRL, cod unic de înregistrare: 26517605 

Tribunalul Harghita, Secția Civilă 

Debitor: Gold Invest Management S.R.L 

Dosar nr. 57/96/2015 

Termen: 16.01.2019 

Complet: C4L 

Proces verbal adunare creditori 

Nr. ieșire: 7375/4.12.2018 

Incheiat astazi 4.12.2018, ora 12,30 la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti. 

Din partea lichidatorului judiciar participa practicianul în insolventa avocat Dumitriu Mircea Emil, care asigura şi 

secretariatul prezentei adunari. 

Se constata ca subscrisa DM Insolv Consult IPURL, în calitate de lichidator judiciar al Gold Invest Management SRL, 

cu sediul în Miercurea Ciuc, bdul. Timișoarei, nr. 36, ap. 12, județul Harghita, înregistrata la Registrul Comerțului la nr. 

J19/42/2010, CUI RO 26517605, desemnat în dosarul nr. 57/96/2015, aflat pe rolul Tribunalului Harghita, Secția Civilă, 

am procedat, la convocarea adunarii creditorilor pentru data de 4.12.2018, ora 12,00 la sediul profesional al 

lichidatorului judiciar din Bucureşti. 

Ordinea de zi: . 

1.Mandatarea Administratiei Județene a Finantelor Publice Harghita sa promoveze actiunea în atragerea raspunderii 

personale pentru pasiv, în temeiul prevederilor art. 169, alin. 2 din lege, a persoanei considerate vinovate de intrarea 

debitoarei în insolventa. 

2.Avansarea sumelor de bani necesare continuarii procedurii falimentului debitoarei Gold Invest Management SRL  

3.Inchiderea procedurii pentru insuficienta bunurilor în patrimoniul debitoarei, cu radierea acesteia din registrul 

comertului, în temeiul prevederilor art. 174 din lege. 

Exprimarea votului se va putea face şi prin corespondenta, în temeiul prevederilor art. 48, alin. 4 din Legea nr. 85/2014. 

Prin prezentul se constata ca singurul creditor care a exprimat un punct de vedere asupra problemelor aflate pe ordinea 

de zi este Administratia Finantelor Publice a judetului Harghita. Avand în vedere procentul de numai 17,17% pe care il 

detine creanta Administratiei Judetene a Finantelor Publice Harghita în totalul creantelor, conform tabelului definitiv 

consolidat, în temeiul prevederilor art. 49, alin.1 din lege, se constata ca adunarea creditorilor nu este legal consituita, 

neputand sa adopte decizii. 

Drept pentru care s-a procedat la incheierea prezentului proces verbal intr-un singur exemplar, care va fi publicat în BPI 

şi depus la dosarul cauzei. 

Lichidator judiciar, DM Insolv Consult IPURL 

practician în insolvență avocat Dumitriu Mircea Emil 

 

Județul Hunedoara 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea INCOGNITO IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 15795894 

Depunere proces verbal întocmit de către lichidatorul judiciar 

Nr. 298 Data emiterii 28.01.2019 

Termen de procedură: 27.03.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2656/97/2016, Tribunal Hunedoara, Secţia a II –a Civilă, de Contencios 

Administrativ şi Fiscal 

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Mun. Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Hunedoara. Programul 

arhivei/registraturii instanţei: 8:30-13:00 


