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Evenimente importante de raportat

Societatea nu a primit nici un document la sediu cu privire la dosarul mai jos mentionat. Informatiile sunt
descarcate de pe portalul TRIBUNALULUI CONSTANTA.

DOSAR:
Nr. unic (nr. format vechi) :

9331/118/2021

Data inregistrarii

15.12.2021

Data ultimei modificari:

29.12.2021

Sectie:

Secţia a II-a civilă

Materie:

Faliment

Obiect:

Cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014

Stadiu procesual:

Fond

Părţi
Nume

Calitate parte

SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE "TRANSILVANIA" SA

Creditor

PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA CU SEDIUL ALES LA S.C.P. DRAGNE & ASOCIATII

Debitor

PRAHOVA ESTIVAL 2002 SA PRIN ADMINISTYRATOR JUDICIAR CORNEA DANA LETITIA Debitor
Societatea nu a primit nici un document la sediu cu privire la dosarul mai jos mentionat. Informatiile de
mai jos sunt descarcate de pe portalul TRIBUNALULUI CONSTANTA.
-dosarul 8247/118/2021, care s-a aflat pe rolul Tribunalului Constanta si care a avut ca obiect cererea SIF
Transilvania de deschidere a procedurii insolventei Prahova Estival, a fost conexat prin incheierea din data de 22.12.2021 la
dosarul 9331/118/2021, care se afla pe rolul Tribunalului Constanta si care are ca obiect cererea Prahova Estival de
deschidere a procedurii insolventei .
In acest dosar s-a dispus de catre instanta de judecata prin incheierea din data de 22.12.2021 : admiterea cererii formulate
de debitoarea PRAHOVA ESTIVAL SA. In temeiul art. 65 alin. 1 coroborat cu art. 38 alin. 1, art. 71 rap. la art. 66 din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa; Dispune deschiderea procedurii generale
a insolvenţei împotriva debitoarei PRAHOVA ESTIVAL SA, În temeiul art. 73 si 45 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 57 alin.
1 din Legea nr. 85/2014, Numeşte în mod provizoriu în calitate de administrator judiciar pe Cabinet de Insolvenţă Cornea
Dana Letitia, cu sediul în Bucureşti, cu un onorariu de 5.000 lei şi 10 % din sumele obţinute în favoarea creditorilor, care
va îndeplini atribuţiile prevăzute de articolul 58 din lege. În temeiul art. 71 alin 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca
administratorul judiciar să efectueze notificările prevăzute la art. 100 din lege, iar în condiţiile art. 76, va comunica
hotărârea de deschidere a procedurii generale a insolventei către toate băncile unde debitorul are deschise conturi. În
temeiul temeiul articolului 75 alin. 1 din legea nr. 85/2014, de la data deschiderii procedurii, se suspendă de drept toate
acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului.
Termenul de depunere de către creditori a opoziţiilor la hotărârea de deschidere în procedura generală este de 10 zile de la
notificare. Fixează termenul limita pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de
04.02.2022. Stabileşte termenul de verificare a creanţelor, de întocmire si publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe
la 23.02.2022, termenul de definitivare a tabelului creanţelor fiind la 18.03.2022. Fixează data primei şedinţe a adunării
creditorilor la data de 28.02.2022, ora 14:00, la sediul administratorului judiciar si dispune convocarea creditorilor. În

conformitate cu art. 76 din Legea nr. 85/2014, dispune comunicarea prezentei hotărâri către instanţele judecătoreşti din
circumscripţia Tribunalului Constanţa, în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la ORC Constanta, iar potrivit
art. 99 lichidatorul judiciar va notifica deschiderea procedurii creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul Constanta în vederea efectuării menţiunii. În temeiul articolului 66 alin. 6 din legea nr. 85/2014,
dispune conexarea cererii privind deschiderea procedurii insolvenţei formulate de creditorul SIF Transilvania SA la cererea
formulată de debitor, care devine declaraţie de creanţă. Fixează termen de judecata la data de 23.03.2022, ora 08:30.
Urmatorul termen de judecata in acest dosar este fixat pentru data de 23.03.2022.
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