


Portal  > Tribunalul GIURGIU  > Informaţii dosar

Informaţii dosar

Informaţii generale
Părţi
Şedinţe
Căi atac
Citare prin publicitate

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 2098/122/2016

Data inregistrarii 28.11.2016

Data ultimei modificari: 04.12.2019

Sectie: SINDIC

Materie: Faliment

Obiect: procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată

Stadiu procesual: Fond

Părţi

Nume Calitate parte

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DAZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE ŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ - IBNA BALOTEŞTI
CU SEDIUL ALES

Creditor

LACTA SA Debitor

SC ALBORA SRL Creditor

E&V TRADING PLAST SRL Creditor

SC ENIPLAST SRL Creditor

EV TRADING PLAST SRL Creditor

APA SERVICE SA Creditor

MUNICIPIUL GALAŢI Creditor

A.A.A.S FOSTA A.V.A.S Creditor

SOLE MIZO ROMÂNIA SRL Creditor

DIRECŢIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE GIURGIU Creditor

SC MILANOVICI SRL Creditor

IONESCU NICUŞOR Creditor

ENEL ENERGIE MUNTENIA SA Creditor

ASOCIAŢIA GS1 ROMÂNIA Creditor

SC DUNPACK RAMBOX PRODIMPEX SRL Creditor

LACTATE NATURA SA Creditor

POLARIS GROUP COMPANY SRL - CU SEDIUL ALES Creditor

http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx
http://portal.just.ro/122/SitePages/acasa_default.aspx
http://portal.just.ro/122/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=12200000000041687&id_inst=122#Informa%C5%A3ii_generale
http://portal.just.ro/122/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=12200000000041687&id_inst=122#P%C4%83r%C5%A3i
http://portal.just.ro/122/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=12200000000041687&id_inst=122#%C5%9Eedin%C5%A3e
http://portal.just.ro/122/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=12200000000041687&id_inst=122#cai%20atac
http://portal.just.ro/122/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=12200000000041687&id_inst=122#citare%20prin%20publicitate


VELICU VALENTINA ELENA Creditor

SC LIK AUTO SERV SRL Creditor

1 - 20 

Şedinţe

28.04.2020

Ora estimata: 09:00
Complet: CFS4
Tip solutie: 
Solutia pe scurt: 
Document:     

03.12.2019

Ora estimata: 09:00
Complet: CFS4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererile formulate de creditorii Comalact SRL, DGRFP Ploieşti şi Albora SRL. Aprobă raportul întocmit de
administratorul judiciar. În temeiul art.145 lit.C din Legea privind procedura insolvenţei nr.85/2014 Dispune deschiderea procedurii
generale a falimentului împotriva debitorului SC Lacta SA cu sediul în __________________j/___________________CUI__________.
Dispune ridicarea dreptului de administrare al debitoarei. Dispune dizolvarea societăţii debitoare. Desemnează în calitate de lichidator
provizoriu pe Phoenix LAR IPURL , cu un onorariu provizoriu fixat de adunarea creditorilor pentru faza de administrare judiciară lei ce
va fi achitat din averea debitoarei şi care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.25. Stabileşte în sarcina lichidatorului judiciar
obligaţia de a întocmi şi a depune la dosarul cauzei un raport privind cauzele şi împrejurările care au determinat insolvenţa debitoarei
cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, conform art.59 din legea insolvenţei. Stabileşte termen maxim de 10 zile de la
data notificării deschiderii procedurii falimentului de predare primire a gestiunii averii de la debitor către lichidatorul judiciar,
informaţiile cerute cu privire la activitatea debitoarei precum şi cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate în cele 120 zile anterioare
deschiderii procedurii. Dispune întocmirea şi predarea către lichidatorul judiciar, în termen de 10 zile de la data intrării în faliment, a
unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data deschiderii
procedurii. Fixează termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii la data de
17.01.2020 Fixează termen limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului suplimentar de creanţe la 1.02.2020Fixează termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii întocmirea şi
afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la data de 26.02.2020Dispune notificarea deschiderii procedurii simplificate de
faliment debitoarei, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Giurgiu,OCPI Giurgiu pentru efectuarea de
menţiuni şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă, precum şi printr-un ziar de largă circulaţie. În temeiul art.151 din Legea
privind procedura insolvenţei, Dispune inventarierea şi sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în vederea îndeplinirii operaţiunilor
de lichidare. Termen în şedinţă publică la 28.04.2020 Cu apel în 7 zile de zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la
3.12.2019 
Document: Hotărâre intermediară  434/2019  03.12.2019

08.10.2019

Ora estimata: 09:00
Complet: CFS4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: conitnuarea procedurii
Document: Încheiere de şedinţă    08.10.2019

21.05.2019

Ora estimata: 09:00
Complet: CFS4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: cont.procedurii
Document: Încheiere de şedinţă    21.05.2019

29.01.2019

Ora estimata: 09:00
Complet: CFS4
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Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: confirmă planul de reorganizare. termen.21.05.2019. Cu apel.
Document: Hotărâre intermediară  26/2019  29.01.2019

06.11.2018

Ora estimata: 09:00
Complet: CFS4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: cont.proced.
Document: Încheiere de şedinţă    06.11.2018

25.09.2018

Ora estimata: 09:00
Complet: CFS4
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: conitnuarea procedurii
Document: Încheiere de şedinţă    25.09.2018

31.05.2018

Ora estimata: 09:00
Complet: CFS4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: admite cererea.
Document: Încheiere de şedinţă    31.05.2018

22.05.2018

Ora estimata: 09:00
Complet: CFS4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de debitorul SC LACTA SRL În temeiul art.65din Legea nr.85/2014 deschide procedura
generală a insolvenţei împotriva debitoarei _________________________ cu sediul
în____________________J____________________CUI_________________. Menţine dreptul de administrare al debitorului, odată
cu desemnarea administratorului judiciar. În temeiul art.75 din lege, pune în vedere debitoarei ca în termen de 10 zile de la data
deschiderii procedurii să depună actele prevăzute de art.68 din lege, în caz contrar urmând a fi sesizate organele competente. Obligă
debitoarea să pună la dispoziţia administratorului judiciar informaţiile cu privire la activitatea acesteia , precum şi lista cuprinzând
transferurile patrimoniale efectuate în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii. Fixează termen limită pentru înregistrarea cererii
de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 6.07.2018 Fixează termen limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 21.07.2018. Fixează termenul de definitivare a
tabelului creanţelor la data 5.08.2018 Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 27.07.2018 Numeşte
administrator judiciar provizoriu până la data primei adunări a creditorilor pHOENIX lar ipurl cu sediul în_______________________
RSP___________cu o retribuţie de 1500 LEI LUNĂ fără TVA lei, ce va fi achitată din averea debitorului. Dispune notificarea
deschiderii procedurii insolvenţei, debitoarei, creditorilor şi ORC Giurgiu pentru efectuarea de menţiuni şi publicarea prezentei în
Buletinul procedurilor de insolvenţă. Dispune notificarea deschiderii procedurii insolvenţei, debitoarei, creditorilor şi ORC Giurgiu
pentru efectuarea de menţiuni şi publicarea prezentei în Buletinul procedurilor de insolvenţă, instanţelor judecătoreşti în a căror
jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, băncilor la care debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării art.36 din
lege, precum şi Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea aplicării art. 50 raportat la art.63 din lege. Pune în vedere
administratorului judiciar să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 zile de la desemnare, raportul prevăzut de art.92, iar
în cazul în care se solicită continuarea perioadei de observaţie, în termen de 40 zile de zile de la desemnare raportul prevăzut la
art.97 din Legea nr.85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să ia măsuri de arhivare a documentelor contabile ale societăţii
debitoare, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.16/1996, respectiv gruparea pe unităţi arhivistice, păstrare şi inventariere pe durata
procedurii insolvenţei. În temeiul art.39 din Legea privind procedura insolvenţei dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o
unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în caz contrar contul va fi deschis de către administratorul
judiciar pe cheltuiala debitorului. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Dispune
analizarea cererilor creditorilor Milanovici SRL, Albora SRL, EV Trading Plast şi Eniplast SRL ca declaraţii de creanţă în sensul art.66
alin.7 din Legea nr.85/2014. Fixează termen în şedinţă publică la data de 25.09.2018 Definitivă. Cu apel în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică azi 22.05.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    22.05.2018

10.04.2018

Ora estimata: 09:00
Complet: CFS4
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Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În temeiul art. 139 alin.4 C.pr.civ. Disjunge cererea introductivă formulată de creditorul IBNA Baloteşti împotriva
debitorului Lacta SA împreună cu contestaţia acesteia din urmă la fondul cauzei. În temeiul art.406 C.pr.civ. Ia act că Institutul
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală IBNA Baloteşti renunţă la judecarea cererii introductivă în
contradictoriu cu debitorul Lacta SA. Respinge ca rămasă fără obiect contestaţia debitorului lacta SA împotriva cererii introductive
menţionate în alineatul preedent. Constată legal timbrată cererea de intervenţie având natura unei cereri introductive formulată de
intervenientul Aniplast SRL. Fixează termen pentru ziua de 22.05.2018 în vederea continuării judecăţii pe cererile formulate de
creditorii Albora SRL, EV Trading Plast şi Eniplast SRL în contradi ctoriu cu debitorul Lacta SA, precum şi contestaţiilor formulate de
acesta din urmă. Dispune citarea părţilor. Cu drept de recurs în 30 de zile de la comunicare pentru soluţia privind renunţarea la
judecata cererii introductive în respingerea contestaţiei ca rămase fără obiect pentru creditorul IBNA Baloteşti şi debitorul lacta SA şi
cu drept de atac odată cu fondul pentru celelalte părţi.
Document: Hotărâre intermediară  148/2018  10.04.2018

27.02.2018

Ora estimata: 09:00
Complet: CFS4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: probe
Document: Încheiere de şedinţă    27.02.2018

15.01.2018

Ora estimata: 09:00
Complet: CFS4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În temeiul art.230 C.pr.civ. Respinge ca nefondată cererea formulată de creditorul Institutul Naţional de Ceecetare
Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală IBNA Baloteşti. Cu drept de atac odată cu fondul.
Document: Încheiere de şedinţă (secretă)    15.01.2018

05.12.2017

Ora estimata: 09:00
Complet: CFS4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: cont.procedurii
Document: Încheiere de şedinţă    05.12.2017

26.09.2017

Ora estimata: 09:00
Complet: CFS4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: cotinuarea procedură
Document: Încheiere de şedinţă    26.09.2017

06.06.2017

Ora estimata: 09:00
Complet: CFS4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: cont.poced.
Document: Încheiere de şedinţă    06.06.2017

25.04.2017

Ora estimata: 09:00
Complet: CFS4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: cont.proced.
Document: Încheiere de şedinţă    25.04.2017

14.02.2017
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Ora estimata: 09:00
Complet: CFS4
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: continuarea prcoedurii
Document: Încheiere de şedinţă    14.02.2017

Căi atac

Nu există informaţii.

Citare prin publicitate

Nu există informaţii.


