NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII GENERALE DE INSOLVENȚĂ
Nr. 122/17.01.2017
1. Date privind dosarul: Număr dosar 58/104/2017
Tribunalul Olt, Secția a II-a Civilă; Judecător sindic: Nuți Florentina Olt Meșină
2. Arhiva/registratura instanței: Adresă: Slatina, str. Mânăstirii, nr. 2, jud. Olt
Tel.: 0249/414.989. Program: 8:00-12:00
3. Debitor: GAMA SA
CIF: RO1518001; Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J28/61/1991
Sediu: Scornicești, bd. Muncii, nr. 2, jud. Olt
4. Administrator judiciar: CORELI IPURL; CIF: RO20853312; RFO II 0133/2006
Sediu: Craiova, str. Dâmbovița, nr. 13, bl. 46, ap. 1, jud. Dolj
Tel.: 0351414261; Fax: 0351414262; E-mail: office@coreli.ro
Nume și prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Pîrvan Ion
5. Subscrisa CORELI IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului GAMA SA conform
încheierii2/16.01.2017 pronunțată de Tribunalul Olt, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 58/104/2017, în temeiul
art. 99 alin. (1) și/sau alin. (2) și art. 100, alin.(1) și urm. din Legea 85/2014, coroborate cu art. 71 alin. (1) și art.
67 alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 și art. 67 alin. (2) din același act normativ
NOTIFICĂ
6. Deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitorului GAMA SA prin încheierea 2/16.01.2017 pronunțată
de Tribunalul Olt, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 58/104/2017.
6.1. Creditorii au posibilitatea de a formula opoziție la încheierea de deschidere a procedurii în termen de 10 zile
de la primirea notificării.
7. Creditorii debitorului GAMA SA pot depune cerere de admitere a creanței în condițiile următoare:
7.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanței este 27.02.2017.
7.2. Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, înregistrarea la tribunal și publicarea în BPI a
tabelului preliminar al creanțelor este 13.03.2017. Termenul de depunere a contestațiilor la creanțe este de 7 zile
de la publicarea tabelului preliminar în BPI.
7.3. Termenul limită pentru întocmirea, înregistrarea la tribunal și publicarea în BPI a tabelului definitiv al
creanțelor este 27.03.2017.
8. Adunarea creditorilor va avea loc la data de 20.03.2017 ora 09:00 la sediul Tribunalului Olt având pe ordinea
de zi: desemnarea comitetului creditorilor, confirmarea numirii și stabilirea onorariului administratorului judiciar.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
• În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a
creanței în tabelul preliminar” cu respectarea dispozițiilor art. 104 alin(1) din Legea 85/2014.
• Cererea de înscriere a creanței în tabelul preliminar va fi însoțită de documentele justificative ale creanței și actele care
atestă constituirea de garanții, în copii certificate.
• Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poștă pe adresa
instanței, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar și unul pentru a rămâne la dosar, cu
mențiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poștă.
• Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoțită de dovada plății taxei
judiciare de timbru în sumă de 200 lei.
Restricții pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită
pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea 85/2014).

9. Semnătura
Administrator judiciar
CORELI IPURL
prin asociat coordonator
Pîrvan Ion

