
Dosar nr: 2302/30/2019

Cod ECLI    
R O M Â N I A

TRIBUNALUL TIMIŞ
SECŢIA A II-A CIVILĂ

DOSAR NR.  2302/30/2019

SENTINTA CIVILĂ NR. 896/2019

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 04.07.2019
INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:

JUDECĂTOR SINDIC : CRISTINA CRĂCIUN
GREFIER : CARMEN TEODORA PĂUNESCU

Pe  rol  fiind  judecarea  cererii  de  deschidere  a  procedurii  generale  a  insolvenţei, 
prevăzută  de  Legea  nr.  85/2014,  privind  procedurile  de  prevenire  a  insolvenţei  şi  de 
insolvenţă, formulată de reclamanta  S.C. FRUTAS DIEGO MARTINEZ E HIJOS S.L., cu 
sediul în Barcelona, str. Longitudinal 9, nr. 114 – Mercabarna, Spania, N.I.F. B – 58794512 şi 
sediul  procesual  ales  la  SCA  Popa,  Marin  şi  Asociaţii,  cu  sediul  în  Braşov,  str.  M. 
Kogălniceanu nr. 20, bl. 1K, sc. D, ap. 23, judeţul Braşov, faţă de debitoarea  S.C. YENI & 
NIKOLAS S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe Ostrogovich nr. 8, camera 1, ap. 8, 
judeţul  Timiş,  înregistrată  la  Oficiul  Registrului  Comerţului  Timiş  sub nr.  J35/2524/2011, 
având CUI 29352986 .  

La apelul nominal au lipsit părţile.
Procedura de citare este legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, se constată că la dosar, prin 

Serviciul Registratură al instanţei,   s-au depus:
- oferte depuse de practicienii în insolvenţă de preluare a poziţiei de administrator / 

lichidator judiciar al debitoarei;
Instanţa  apreciază  cercetarea  judecătorească  încheiată  şi  reţine  cererea  spre 

soluţionare, luând act că s-a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

JUDECĂTORUL SINDIC,

Deliberând asupra cererii de faţă, reţine următoarele:
Prin cererea înregistrată sub nr. 2302/30/2019, la data de 17.05.2019, reclamanta  S.C. 

FRUTAS DIEGO MARTINEZ E HIJOS S.L., cu sediul în Barcelona, str. Longitudinal 9, nr. 
114 – Mercabarna, Spania, N.I.F. B – 58794512 şi sediul procesual ales la SCA Popa, Marin 
şi Asociaţii, cu sediul în Braşov, str. M. Kogălniceanu nr. 20, bl. 1K, sc. D, ap. 23, judeţul 
Braşov, a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei prevăzută de Legea 85/2014 
faţă de debitoarea  S.C. YENI & NIKOLAS S.R.L., cu sediul în Timişoara,  str.  Gheorghe 
Ostrogovich  nr.  8,  camera  1,  ap.  8,  judeţul  Timiş,  înregistrată  la  Oficiul  Registrului 
Comerţului Timiş sub nr. J35/2524/2011, având CUI 29352986 şi numirea ca administrator 
judiciar provizoriu a practicianului în insolvenţă  CONTINENTAL 2000 S.P.R.L., cu sediul 
profesional în Sfântu – Gheorghe, str. Crângului nr. 12, bl. 9, sc. B, ap. 4, judeţul Covasna. 

În motivare, a susţinut că formularea prezentei cereri a fost determinată de faptul că în 
raporturile cu aceasta, starea de insolvenţă a debitoarei apreciază că nu este numai prezumată 
ci evidentă, având în vedere că debitoarea S.C. YENI & NIKOLAS S.R.L. înregistrează faţă 
de reclamantă o creanţa în valoare de 22.339,02 euro.
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Temeiul  creanţei  îl  constituie  facturile  fiscale  nr.  04-300085/08.02.2017 si  nr.  04-
300192/10.03.2017, în valoare totala de 42.875,81 euro, din care debitoarea a achitat suma de 
20.536,79 euro în data de 07.04.2017, reprezentând contravaloarea produselor livrate către 
aceasta.

Aşadar,  datorită  faptului  că  debitoarea  nu  şi-a  respectat  obligaţiile  contractuale, 
încetând plăţile,  reclamanta a procedat la formularea prezentei  cereri,  în temeiul  Legii  nr. 
85/2014.

A mai susţinut că această creanţă întruneşte condiţiile pentru a se dispune deschiderea 
procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014, având în vedere următoarele considerente:

- raportat  la  dispoziţiile  art.  5  pct.  29 din Legea  nr.  85/2014,  debitoarea  este 
prezumata  în  insolvenţă,  având  în  vedere  că  neachitarea  creanţei  s-a  datorat  insuficientei 
fondurilor băneşti disponibile;

-          data scadenţei a fost depăşită cu mult peste termenul de 60 de zile, menţionat  
de art. 5 pct. 29 lit. a, plata nefiind efectuată până la data formulării prezentei cereri;

- creanţa pe care reclamanta o înregistrează faţă de debitoare depăşeşte cu mult 
valoarea prag impusă la art. 5 alin. 72 din Legea nr. 85/2014.

Având în vedere faptul că deţine o creanţa, certa, lichida si exigibila, de mai mult de 
60 de zile,  iar cuantumul creanţei  depăşeşte valoarea prag impusa de legea insolvenţei,  în 
temeiul art. 70 şi 72 din Legea nr. 85/2014, a solicitat să se dispună deschiderea procedurii 
insolvenţei faţă de societatea YENI & NIKOLAS S.R.L.

In  drept  au  fost  invocate  dispoziţiile  Legii  nr.  85/2014,  privind  procedurile  de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, actualizată.

În dovedirea susţinerilor sale a solicitat proba cu înscrisuri, depunând în acest sens, în 
copii certificate:

- factura fiscala nr. 04-300085/08.02.2017;
-           C.M.R. nr. 000572/08.02.2017;
- factura fiscala nr.04-300192/10.03.2017;
-           C.M.R. din 10.03.2017;
- dovada plaţii parţiale din 07.04.2017;
- certificat constatator;
-           delegaţie avocaţială.
Totodată, a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.
Cererea a fost legal timbrată cu suma de 200 lei, taxă judiciară de timbru.
Analizând  cererea  de  deschidere  a  procedurii  şi   înscrisurile  anexate  acesteia,  

precum şi dispoziţiile legale aplicabile în cauză, instanţa reţine următoarele:
Art. 70 şi art. 72 din Legea nr. 85/2014 reglementează condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească cererea creditorului pentru declanşarea procedurii insolvenţei, iar art. 5 pct. 20 
din aceeaşi lege stabileşte faptul că prin creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii 
insolvenţei se înţelege „creditorul a cărui creanţă asupra patrimoniului debitorului este certă, 
lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile”, valoarea-prag, respectiv cuantumul minim al 
creanţei  fiind de 40.000 lei,  aşa cum rezultă  din dispoziţiile  art.   5 pct.  72 din Legea nr.  
85/2014. 

Cât  priveşte  insuficienţa  sau  lipsa  disponibilităţilor  băneşti  necesare  pentru  plata 
datoriilor exigibile, insolvenţa este prezumată de legiuitor dacă după 60 de zile de la scadentă, 
debitorul nu a plătit datoria faţă de creditor, conform art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014. 

De asemenea, din înscrisurile depuse de creditoare rezultă că aceasta deţine o creanţă 
care depăşeşte valoarea-prag de 40.000 lei stabilită de dispoziţiile art. 5 pct. 72 din Legea nr. 
85/2014.

În consecinţă, constatând că sunt îndeplinite condiţiile pentru deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei, se vor dispune măsurile imediate prevăzute de lege şi va fi desemnat, 
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la  cererea  creditoarei,   în  calitate  de  administrator  judiciar  provizoriu,  practicianul  în 
insolvenţă CONTINENTAL 2000 S.P.R.L., cu sediul profesional în Sfântu – Gheorghe, str. 
Crângului nr. 12, bl. 9, sc. B, ap. 4, judeţul Covasna.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamanta S.C. FRUTAS DIEGO MARTINEZ E HIJOS 
S.L., cu sediul în Barcelona, str. Longitudinal 9, nr. 114 – Mercabarna, Spania, N.I.F. B – 
58794512 şi sediul procesual ales la SCA Popa, Marin şi Asociaţii, cu sediul în Braşov, str. 
M. Kogălniceanu nr. 20, bl. 1K, sc. D, ap. 23, judeţul Braşov, împotriva debitoarei S.C. YENI 
& NIKOLAS S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe Ostrogovich nr. 8, camera 1, ap. 8, 
judeţul  Timiş,  înregistrată  la  Oficiul  Registrului  Comerţului  Timiş  sub nr.  J35/2524/2011, 
având CUI 29352986 .

În temeiul art. 72 alin. 1  din Legea 85/2014,
Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei S.C. YENI 

& NIKOLAS S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe Ostrogovich nr. 8, camera 1, ap. 8, 
judeţul  Timiş,  înregistrată  la  Oficiul  Registrului  Comerţului  Timiş  sub nr.  J35/2524/2011, 
având CUI 29352986 .

În temeiul art. 45 al .1 lit.  d) şi art. 73 din Legea privind procedura de insolvenţă,  
văzând  şi  prevederile  O.U.G.  nr.  86/2006,  desemnează  administrator  judiciar  provizoriu 
practicianul în insolvenţă  CONTINENTAL 2000 S.P.R.L., cu sediul profesional în Sfântu – 
Gheorghe,  str.  Crângului  nr.  12,  bl.  9,  sc.  B,  ap.  4,  judeţul  Covasna,  care  va  îndeplini 
atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, stabilind pentru acesta un onorariu de 4.000 lei + 
T.V.A.,  a  cărui  plată  se  va  face  din  fondurile  speciale  aflate  în  administrarea  U.N.P.I.R. 
Timiş, în temeiul art. 39 al. 4 din Legea insolvenţei şi se va trimite adresă către U.N.P.I.R. 
Timiş în acest sens.

În  temeiul  art.  99  şi  art.  100 din  Legea  privind  procedura  de  insolvenţă,  dispune 
notificarea de către administratorul judiciar a deschiderii procedurii debitoarei S.C. YENI & 
NIKOLAS S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe Ostrogovich nr. 8, camera 1, ap. 8, 
judeţul  Timiş,  înregistrată  la  Oficiul  Registrului  Comerţului  Timiş  sub nr.  J35/2524/2011, 
având CUI 29352986, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Timiş, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii, precum şi 
tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi.

Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului prevăzut de art. 92 din Legea nr. 
85/2014 la data de 24.07.2019.

Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a declaraţiilor de creanţă la 
data de 19.08.2019.

Fixează  termenul  limită  pentru  verificarea  creanţelor,  întocmirea,  afişarea  şi 
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 09.09.2019.

Pune  în  vedere  administratorului  judiciar  să  trimită  spre  publicare  la  Buletinul 
Procedurilor  de  Insolvenţă  tabelul  preliminar  al  creanţelor  şi  să  depună  la  dosar  dovada 
publicării lui.

Debitoarea, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaţii la 
tabelul  preliminar  al  creanţelor,  ce  vor  fi  depuse  la  tribunal  în  termen  de  7  zile  de  la 
publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a acestui tabel.

Fixează termen pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 27.09.2019.
Fixează termenul limită pentru  întocmirea raportului privind cauzele insolvenţei  la 

data de 13.08.2019.
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Fixează  data  şedinţei  adunării  creditorilor  la  12.09.2019,  ora  12,00 la  sediul 
administratorului judiciar şi convoacă creditorii debitoarei.

Fixează primul termen după deschiderea procedurii la  21.11.2019, sala 174, complet 
C1NS/MA, ora 9,00, pentru când vor fi citate părţile.

Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitoarei, de către administratorul 
judiciar potrivit art. 99 din Legea 85/2014.

În temeiul art. 39 din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune deschiderea de 
către debitoare a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în 
termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, 
contul va fi deschis de către administratorul judiciar. 

Eventualele  disponibilităţi  băneşti  vor  fi  păstrate  într-un  cont  special  de  depozit 
bancar.

Cu apel în 7 zile de la publicarea hotărârii în B.P.I., apel ce va fi depus la Tribunalul  
Timiş.

Pronunţată în şedinţa de la 04.07.2019.

           JUDECĂTOR SINDIC,                                                         GREFIER, 
           CRISTINA CRĂCIUN                                        CARMEN TEODORA PĂUNESCU 

COMUNICAT  2  EXEMPLARE  CĂTRE  O.R.C.  TIMIŞ  PENTRU  EFECTUAREA 
MENŢIUNILOR ŞI   REALIZAREA PROCEDURII  DE COMUNICARE CU PĂRŢILE, 
PRIN PUBLICAREA ÎN BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ, CONFORM 
ART. 42 ALIN. 8  DIN LEGEA INSOLVENŢEI.
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TRIBUNALUL TIMIŞ 
SECŢIA  A  II-A CIVILĂ          
Dosar nr.  2302/30/2019

HOT./ 04.07.2019

Admite cererea formulată de reclamanta S.C. FRUTAS DIEGO MARTINEZ E HIJOS 
S.L., cu sediul în Barcelona, str. Longitudinal 9, nr. 114 – Mercabarna, Spania, N.I.F. B – 
58794512 şi sediul procesual ales la SCA Popa, Marin şi Asociaţii, cu sediul în Braşov, str. 
M. Kogălniceanu nr. 20, bl. 1K, sc. D, ap. 23, judeţul Braşov, împotriva debitoarei S.C. YENI 
& NIKOLAS S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe Ostrogovich nr. 8, camera 1, ap. 8, 
judeţul Timiş, înregistrată la  Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/2524/2011, 
având CUI 29352986 .

În temeiul art.72 alin. 1  din Legea 85/2014,
Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei S.C. YENI 

& NIKOLAS S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe Ostrogovich nr. 8, camera 1, ap. 8, 
judeţul Timiş, înregistrată la  Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/2524/2011, 
având CUI 29352986 .

În temeiul art. 45 al .1 lit.  d) şi art. 73 din Legea privind procedura de insolvenţă,  
văzând  şi  prevederile  O.U.G.  nr.  86/2006,  desemnează  administrator  judiciar  provizoriu 
practicianul în insolvenţă  CONTINENTAL 2000 S.P.R.L., cu sediul profesional în Sfântu – 
Gheorghe,  str.  Crângului  nr.  12,  bl.  9,  sc.  B,  ap.  4,  judeţul  Covasna,  care  va  îndeplini 
atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, stabilind pentru acesta un onorariu de 4.000 lei + 
T.V.A.,  a  cărui  plată  se  va  face  din  fondurile  speciale  aflate  în  administrarea  U.N.P.I.R. 
Timiş, în temeiul art. 39 al. 4 din Legea insolvenţei şi se va trimite adresă către U.N.P.I.R. 
Timiş în acest sens.

În  temeiul  art.  99  şi  art.  100 din  Legea  privind  procedura  de  insolvenţă,  dispune 
notificarea de către administratorul judiciar a deschiderii procedurii debitoarei S.C. YENI & 
NIKOLAS S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe Ostrogovich nr. 8, camera 1, ap. 8, 
judeţul Timiş, înregistrată la  Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/2524/2011, 
având CUI 29352986, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Timiş, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii, precum şi 
tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi.

Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului prevăzut de art. 92 din Legea nr. 
85/2014 la data de 24.07.2019.

Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a declaraţiilor de creanţă la 
data de 19.08.2019.

Fixează  termenul  limită  pentru  verificarea  creanţelor,  întocmirea,  afişarea  şi 
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 09.09.2019.

Pune  în  vedere  administratorului  judiciar  să  trimită  spre  publicare  la  Buletinul 
Procedurilor  de  Insolvenţă  tabelul  preliminar  al  creanţelor  şi  să  depună  la  dosar  dovada 
publicării lui.

Debitoarea, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaţii la 
tabelul  preliminar  al  creanţelor,  ce  vor  fi  depuse  la  tribunal  în  termen  de  7  zile  de  la 
publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a acestui tabel.

Fixează termen pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 27.09.2019.
Fixează termenul limită pentru  întocmirea raportului privind cauzele insolvenţei  la 

data de 13.08.2019.
Fixează  data  şedinţei  adunării  creditorilor  la  12.09.2019,  ora  12,00 la  sediul 

administratorului judiciar şi convoacă creditorii debitoarei.
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Fixează primul termen după deschiderea procedurii la  21.11.2019, sala 174, complet 
C1NS/MA, ora 9,00, pentru când vor fi citate părţile.

Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitoarei, de către administratorul 
judiciar potrivit art. 99 din Legea 85/2014.

În temeiul art. 39 din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune deschiderea de 
către debitoare a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în 
termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, 
contul va fi deschis de către administratorul judiciar. 

Eventualele  disponibilităţi  băneşti  vor  fi  păstrate  într-un  cont  special  de  depozit 
bancar.

Cu apel în 7 zile de la publicarea hotărârii în B.P.I., apel ce va fi depus la Tribunalul  
Timiş.

Pronunţată în şedinţa de la 04.07.2019.

          JUDECĂTOR SINDIC,
          CRISTINA CRĂCIUN      
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Tribunalul Timiş
Secţia a II-a Civilă
Str. P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2A
Dosar nr. 2302/30/2019
Termen: 21.11.2019

COMUNICARE,

                                  Sentinţa civilă   nr. 896/2019/04.07.2019

Către,

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş 
Sediul:  Timişoara, str. Paris nr. 2A, jud. Timiş
Cod de identificare fiscală: 14942091

D.G.R.F.P.  TIMIŞOARA  –  ADMINISTRAŢIA  JUDEŢEANĂ  A  FINANŢELOR  PUBLICE 
TIMIŞ, cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, judeţul Timiş.

- Debitoare:

  S.C. YENI & NIKOLAS S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe Ostrogovich nr. 8, camera 1,  
ap. 8, judeţul Timiş, înregistrată la  Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/2524/2011, având CUI 
29352986;

- Administrator judiciar provizoriu:

practicianul în insolvenţă CONTINENTAL 2000 S.P.R.L., cu sediul profesional în Sfântu – Gheorghe, 
str. Crângului nr. 12, bl. 9, sc. B, ap. 4, judeţul Covasna.

Se  comunică,  alăturat,  copia  sentinţei  civile  nr.  896/2019/04.07.2019,  pronunţată  în  dosarul  nr. 
2302/30/2019 de Tribunalul Timiş, Secția a II-a Civila,  privind pe debitoarea S.C. YENI & NIKOLAS S.R.L., 
cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe Ostrogovich nr. 8, camera 1, ap. 8, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul  
Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/2524/2011, având CUI 29352986 .      

      Parafa preşedintelui instanţei,                                                               GREFIER,
          (semnătura şi ştampila)                                                       CARMEN TEODORA PĂUNESCU 
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ROMANIA
TRIBUNALUL TIMIŞ
SECŢIA A II A CIVILA 
Dosar nr. 2302/30/2019

Către,

OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI
Timişoara, str. Paris Nr. 2A

Alăturat vă înaintăm copia sentinţei civile  nr. 896/2019/04.07.2019, pronunţată de Tribunalul Timiş în 
dosarul nr. 2302/30/2019, prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva  debitoarei 
S.C. YENI & NIKOLAS S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe Ostrogovich nr. 8, camera 1, ap. 8, judeţul 
Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/2524/2011, având CUI 29352986, fiind 
numit  administrator  judiciar  provizoriu practicianul  în insolvenţă  CONTINENTAL 2000 S.P.R.L.,  cu sediul 
profesional în Sfântu – Gheorghe, str. Crângului nr. 12, bl. 9, sc. B, ap. 4, judeţul Covasna.

Vă solicităm să efectuaţi cuvenitele menţiuni în registrele dvs. şi să ne confirmaţi efectuarea acestora.

      Parafa preşedintelui instanţei,                                                               GREFIER,
          (semnătura şi ştampila)                                                       CARMEN TEODORA PĂUNESCU 
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Dosar nr: 2302/30/2019

Tribunalul  Timiş
Secţia  a II-a Civilă 
Mun. Timişoara, Str. P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2A, jud. Timiş 
Dosar:  2302/30/2019
Termen: 21.11.2019

CITAŢIE,

Emisă la 15.07.2019 

Către,

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş 
Sediul:  mun. Timişoara, str. Paris, nr. 2A, jud. Timiş
Cod de identificare fiscală: 14942091

D.G.R.F.P.  TIMIŞOARA  –  ADMINISTRAŢIA  JUDEŢEANĂ  A  FINANŢELOR  PUBLICE 
TIMIŞ, cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, judeţul Timiş.

Debitoare:

S.C. YENI & NIKOLAS S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe Ostrogovich nr. 8, camera 1, ap. 8,  
judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/2524/2011, având CUI 29352986;

Administrator judiciar provizoriu:

Practician în insolvenţă:  CONTINENTAL 2000 S.P.R.L., cu sediul profesional în Sfântu – Gheorghe, 
str. Crângului nr. 12, bl. 9, sc. B, ap. 4, judeţul Covasna.

Sunt citaţi, pentru termenul din 21.11.2019, la sediul Tribunalului Timiş, cu sediul în Str. P-ţa Ţepeş 
Vodă nr. 2a,  sala 174, ora 9,00  în dosarul nr. 2302/30/2019 al Tribunalului Timiş,  Secţia Civilă II,  privind pe 
debitoarea S.C. YENI & NIKOLAS S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe Ostrogovich nr. 8, camera 1, 
ap.  8,  judeţul Timiş,  înregistrată  la Oficiul  Registrului  Comerţului  Timiş sub nr.  J35/2524/2011, având CUI 
29352986, având ca obiect Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

În caz de neprezentare a părţilor, se va putea trimite un înscris, judecata urmând a se face în lipsă.

      Parafa preşedintelui instanţei,                                                               GREFIER,
          (semnătura şi ştampila)                                                       CARMEN TEODORA PĂUNESCU 
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Dosar nr: 2302/30/2019

ROMÂNIA
TRIBUNALUL TIMIS
SECTIA A II A CIVILĂ 
DOSAR NR.  2302/30/2019

                                                                CĂTRE,

                                                                         U.N.P.I.R. – FILIALA TIMIŞ

str. Francesco Griselini nr.1, et.2, ap.7, Timișoara, 
județul Timiș

Alăturat  vă  înaintăm  sentinţa  civilă  nr.  896/2019 din  04.07.2019, pronunţată  de 
Tribunalul  Timiş  în  dosarul nr.  2302/30/2019, prin care s-a dispus deschiderea procedurii 
generale  a  insolvenţei  împotriva  debitoarei  S.C.  YENI & NIKOLAS S.R.L.,  cu sediul  în 
Timişoara,  str. Gheorghe Ostrogovich nr. 8, camera 1, ap. 8, judeţul Timiş,  înregistrată la 
Oficiul  Registrului  Comerţului  Timiş  sub nr.  J35/2524/2011,  având  CUI 29352986, fiind 
numit  administrator  judiciar  provizoriu  practicianul  în  insolvenţă  CONTINENTAL  2000 
S.P.R.L., cu sediul profesional în Sfântu – Gheorghe, str. Crângului nr. 12, bl. 9, sc. B, ap. 4,  
judeţul Covasna.

Precizăm că prin încheierea anexată s-a dispus plata unei retribuţii în sumă de 4.000 
lei  +  T.V.A.  pentru  administratorul  judiciar  provizoriu  practicianul  în  insolvenţă 
CONTINENTAL 2000 S.P.R.L., ce va fi achitată potrivit  dispoziţiilor  art.  39 alin 4  din 
Legea nr. 85/2014, din fondul special de lichidare. 

      Parafa preşedintelui instanţei,                                      GREFIER,
          (semnătura şi ştampila)                          CARMEN TEODORA PĂUNESCU 
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Dosar nr: 2302/30/2019

ROMÂNIA
TRIBUNALUL TIMIŞ, SECŢIA  
A-II-A CIVILĂ
Sediul TIMIŞOARA
PIAŢA ŢEPEŞ VODĂ NR. 2

COMPLETUL C1NS/MA  INSOLVENŢĂ 

Telefon 0040-256498054
Fax. 0040-256200040

Emisă la 18.07.2019/2 ex. 

Dosar nr. 2302/30/2019 
Termen de judecată acordat la 21.11.2019
Obiectul cauzei: procedura generală de 
insolvenţă 

În răspuns vă rugăm să
menționați numărul dosarului

şi termenul de judecată

Către,

JUDECĂTORIA TIMIŞORA 

Potrivit  dispoziţiilor  art.  76  din  legea  85/2014  privind  procedurile  de  prevenire  a 
insolvenţei şi de insolvenţă, vă comunicăm că prin sentinţa civilă nr. 896/2019, pronunţată la 
data  de  04.07.2019, în  dosar  nr.  2302/30/2019,  a  fost  deschisă  procedura  generală  a 
insolvenţei faţă de debitoarea  S.C. YENI & NIKOLAS S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. 
Gheorghe Ostrogovich nr. 8, camera 1, ap. 8, judeţul Timiş, înregistrată la  Oficiul Registrului 
Comerţului Timiş sub nr. J35/2524/2011, având CUI 29352986, fiind numit în calitate de 
administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă  CONTINENTAL 2000 S.P.R.L., 
cu sediul profesional în Sfântu – Gheorghe, str. Crângului nr. 12, bl. 9, sc. B, ap. 4, judeţul 
Covasna.

Având în vedere aceste aspecte, vă rugăm să luaţi măsurile ce se impun în cauzele care 
au ca parte debitoarea S.C. YENI & NIKOLAS S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe 
Ostrogovich  nr.  8,  camera  1,  ap.  8,  judeţul  Timiş,  înregistrată  la  Oficiul  Registrului 
Comerţului Timiş sub nr. J35/2524/2011, având CUI 29352986 .

Va ataşam prezentei un exemplar al hotărârii judecătoreşti anterior menţionate.
Vă mulţumim pentru colaborare.

      Parafa preşedintelui instanţei,                                      GREFIER,
          (semnătura şi ştampila)                          CARMEN TEODORA PĂUNESCU 
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Dosar nr: 2302/30/2019

ROMÂNIA
TRIBUNALUL TIMIŞ, SECŢIA  
A-II-A CIVILĂ
Sediul TIMIŞOARA
PIAŢA ŢEPEŞ VODĂ NR. 2

COMPLETUL C1NS/MA  INSOLVENŢĂ 

Telefon 0040-256498054
Fax. 0040-256200040

Emisă la 18.07.2019/2 ex. 

Dosar nr. 2302/30/2019 
Termen de judecată acordat la 21.11.2019
Obiectul cauzei: procedura generală de 
insolvenţă 

În răspuns vă rugăm să
menționați numărul dosarului

şi termenul de judecată

Către,

TRIBUNALUL TIMIŞ 

Potrivit  dispoziţiilor  art.  76  din  legea  85/2014  privind  procedurile  de  prevenire  a 
insolvenţei şi de insolvenţă, vă comunicăm că prin sentinţa civilă nr. 896/2019, pronunţată la 
data  de  04.07.2019, în  dosar  nr.  2302/30/2019,  a  fost  deschisă  procedura  generală  a 
insolvenţei faţă de debitoarea  S.C. YENI & NIKOLAS S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. 
Gheorghe Ostrogovich nr. 8, camera 1, ap. 8, judeţul Timiş, înregistrată la  Oficiul Registrului 
Comerţului Timiş sub nr. J35/2524/2011, având CUI 29352986, fiind numit în calitate de 
administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă  CONTINENTAL 2000 S.P.R.L., 
cu sediul profesional în Sfântu – Gheorghe, str. Crângului nr. 12, bl. 9, sc. B, ap. 4, judeţul 
Covasna.

Având în vedere aceste aspecte, vă rugăm să luaţi măsurile ce se impun în cauzele care 
au ca parte debitoarea S.C. YENI & NIKOLAS S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe 
Ostrogovich  nr.  8,  camera  1,  ap.  8,  judeţul  Timiş,  înregistrată  la  Oficiul  Registrului 
Comerţului Timiş sub nr. J35/2524/2011, având CUI 29352986 .

Va ataşam prezentei un exemplar al hotărârii judecătoreşti anterior menţionate.
Vă mulţumim pentru colaborare.

      Parafa preşedintelui instanţei,                                      GREFIER,
          (semnătura şi ştampila)                          CARMEN TEODORA PĂUNESCU 
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Dosar nr: 2302/30/2019

ROMÂNIA
TRIBUNALUL TIMIŞ, SECŢIA  
A-II-A CIVILĂ
Sediul TIMIŞOARA
PIAŢA ŢEPEŞ VODĂ NR. 2

COMPLETUL C1NS/MA  INSOLVENŢĂ 

Telefon 0040-256498054
Fax. 0040-256200040

Emisă la 18.07.2019/2 ex. 

Dosar nr. 2302/30/2019 
Termen de judecată acordat la 21.11.2019
Obiectul cauzei: procedura generală de 
insolvenţă 

În răspuns vă rugăm să
menționați numărul dosarului

şi termenul de judecată

Către,

CURTEA DE APEL TIMIŞOARA 

Potrivit  dispoziţiilor  art.  76  din  legea  85/2014  privind  procedurile  de  prevenire  a 
insolvenţei şi de insolvenţă, vă comunicăm că prin sentinţa civilă nr. 896/2019, pronunţată la 
data  de  04.07.2019, în  dosar  nr.  2302/30/2019,  a  fost  deschisă  procedura  generală  a 
insolvenţei faţă de debitoarea  S.C. YENI & NIKOLAS S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. 
Gheorghe Ostrogovich nr. 8, camera 1, ap. 8, judeţul Timiş, înregistrată la  Oficiul Registrului 
Comerţului Timiş sub nr. J35/2524/2011, având CUI 29352986  , fiind numit în calitate de 
administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă  CONTINENTAL 2000 S.P.R.L., 
cu sediul profesional în Sfântu – Gheorghe, str. Crângului nr. 12, bl. 9, sc. B, ap. 4, judeţul 
Covasna.

Având în vedere aceste aspecte, vă rugăm să luaţi măsurile ce se impun în cauzele care 
au ca parte debitoarea S.C. YENI & NIKOLAS S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe 
Ostrogovich  nr.  8,  camera  1,  ap.  8,  judeţul  Timiş,  înregistrată  la   Oficiul  Registrului 
Comerţului Timiş sub nr. J35/2524/2011, având CUI 29352986 .

Va ataşam prezentei un exemplar al hotărârii judecătoreşti anterior menţionate.
Vă mulţumim pentru colaborare.

      Parafa preşedintelui instanţei,                                      GREFIER,
          (semnătura şi ştampila)                          CARMEN TEODORA PĂUNESCU 

13


