
NOTIFICAREA DESCHIDERII PROCEDURII SIMPLIFICATE DE FALIMENT 
Nr.: 1160 Data emiterii : 09.11.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar  1921/113/an 2021 Tribunal  Brăila, Secția Comercială şi Contencios Administrativ 
Judecător sindic  Geanina Elena Voinea; 
2. Arhiva/registratura instanței: Adresa : Brăila, str. Calea Călărașilor nr. 47, județul Brăila 
Număr de telefon 0239612549 Programul arhivei/registraturii instanţei:  8-12; 
3. Debitor: S.C. Pinapimco S.R.L. Ianca, Brăila 
Cod de identificare fiscală 21147781 Domiciliul/sediul social oraș Ianca, Cvartalul 18, Parcela 792, județ Brăila , Număr de ordine 
în registrul comerțului  J09/174/2007; 
4. Lichidator judiciar C.I.I. Coconcea Simona, cod de identificare fiscală 20104790 cu sediul în Brăila, Str. Griviței, nr. 151, 
județul Brăila, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență 1B2644/2009, tel/fax 0741203308/0239679585, e-mail 
monellu@yahoo.com; 
5. Subscrisa/Subsemnatul(a): C.I.I. Coconcea Simona, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Pinapimco S.R.L. 
Ianca, Brăila, conform încheierii nr. 127/03.11.2021 pronunțată de Tribunalul Brăila, Secţia Comercială şi Contencios 
Administrativ, în dosarul 1921/113/2021, în temeiul art. 99 alin. (1) și art. 100, alin. (1) și urm. coroborate cu art. 147 alin (1) și 
(2)  din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,  

NOTIFICĂ 
6. Deschiderea procedurii simplificate de insolvență și intrarea în faliment asupra debitorului Pinapimco S.R.L. Brăila prin 
încheierea nr. 127 din data de 03 noiembrie 2021 pronunțată de Tribunalul Brăila, Secția Comercială și Contencios Administrativ, 
în dosarul 1921/113/2021. 
6.1. Creditorii debitorului Pinapimco S.R.L. Brăila trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea 
cererii de admitere a creanței în condițiile următoare: 
6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanței 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului este 06 decembrie 2021 
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, nedepunerea 
cererii de admitere a creanței până la termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind creanța/creanțele  pe care le dețineți 
împotriva debitorului.  
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : 
Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor este 13 
decembrie 2021 
Termenul pentru soluționarea eventualelor contestații formulate împotriva tabelului preliminar al creanțelor este 27 decembrie 
2021 
Termenul pentru întocmirea tabelului definitiv al creanțelor este 27 decembrie 2021 
Termenul limită de depunere a opozițiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență este de 10 zile de la primirea notificării.  
7. Adunarea creditorilor: 
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor  va avea loc la sediul lichidatorului judiciar situat în Brăila, Str. Griviţei, nr.151, 
județul Brăila, în data de 17.12.2021 orele 12.30 având ca ordine de zi : prezentarea situației debitorului; desemnarea  Comitetului 
creditorilor; confirmarea lichidatorului judiciar și a onorariului acestuia ; alte mențiuni. 
8. Deschiderea procedurii insolvenței se notifică Oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunalul Brăila 
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 nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență. 
 Cererea de înscrierea 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 lichidatorului judiciar și unul pentru a rămâne la dosar, cu mențiunea că 
exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poștă. 
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Brăila. 
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 sau extrajudiciare pentru realizarea creanțelor asupra 
debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență). 
9. Semnătura: 
C.I.I. Simona Coconcea 
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