Anunţ privind modificarea termenelor prevăzute de art. 100 din Legea nr. 85/2014
Nr.: 1920 Data emiterii : 21.11.2014.
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4036/107/2014 Tribunalul Alba Secţia de Contencios Administrativ, Fiscal si
de Insolvenţă; Judecător sindic: Pop Claudiu.
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Alba Iulia, Piata Iuliu Maniu, nr. 24, jud. Alba; Număr de telefon
0258/813510, 0258/813511 Programul arhivei/registraturii instanţei luni-vineri: 900–1300.
3.1. Debitor: Elit SRL, Cod de identificare fiscală 14444712, cu sediul social în Municipiul Cugir, Str. Victoriei, Nr.
16, Judet Alba, număr de ordine în Registrul Comerţului J1/64/2002.
3.2. Administrator special: Vuşcan Voicu.
4. Creditor: listă anexă;
5. Administrator judiciar: Euro Quality Insolvency SPRL, Cod de identificare fiscală 21444537, cu sediul social în
Deva, str. Avram Iancu, bl. H3, demisol, jud. Hunedoara, număr de înscriere în registrul formelor de organizare II 0300,
Tel: 0354/107589, Fax 0354/107589, e-mail: euro.quality.insolvency@gmail.com; nume şi prenume reprezentant
administrator judiciar persoană juridică Muntean Viorel.
6. Subscrisa: Euro Quality Insolvency SPRL, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului Elit SRL,
conform sentinţei civile nr. 281/F/CC, din data de 10.09.2014 pronunţată de Tribunalul Alba Secţia de Contencios
Administrativ, Fiscal si de Insolvenţă, în dosarul nr. 4036/107/2014, în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art.
100, alin.(1), (alin.2) şi urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
anunţă:
7. Admiterea cererii de prelungire a unora dintre termenele procedurale, în baza încheierii judecătorului sindic de pe
lângă Tribunalului Hunedoara, pronunţată în data de 14.11.2014, în dosarul nr. 4036/107/2014.
7.1.1. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 10.12.2014.
7.1.2. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar al creanţelor, conform art. 111 alin.2 din Legea nr. 85/2014.
7.1.3.Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 15.01.2015.
8. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc in Municipiul Alba Iulia, Strada Tudor Vladimirescu, Nr.
50A, Restaurant Alba Ballroom din cadrul- Shopping Mall Alba, Judet Alba
Data 18.12.2014
Ora 10:30
având ca ordine de zi :
1. Prezentarea şi aprobarea raportului administratorului judiciar asupra cauzelor şi împrejurărilor
care au determinat apariţia stării de insolvenţă a debitoarei;
2. Raport al administratorului judiciar privind activitatea desfăşurată în procedura de insolvenţă, de
la numire şi până la data adunării;
3. Confirmarea administratorului judiciar;
4. Stabilirea onorariului administratorului judiciar;
5. Alegerea comitetului creditorilor definitiv
6. Diverse
Informatii suplimentare:
1) Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
2) Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa administratorului judiciar, la nr. tel / fax: 0354107589,
0254233081, mobil: 0720056589 sau e-mail: euro.quality.insolvency@gmail.com şi site-ul: www.euroinsolvent.ro.
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).
10. Semnătura:

Administrator judiciar Euro Quality Insolvency SPRL
prin asociat coordonator Muntean Viorel
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