București,
Nr. 305/12.05.2021

PERFO CONSTRUCT SRL
NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII DE FALIMENT
PRIN PROCEDURA GENERALĂ

1.
Date privind dosarul: Număr dosar 2146/63/2020, Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă,
Complet C10 Faliment.
2.
Arhiva / Registratura instanței: Craiova, Str. Brestei nr. 12, Cod Poștal 200420, Județul
Dolj, Telefon/Fax: 0251/415.323; Email: falimente.dj@just.ro. Programul arhivei/registraturii
instanței: Luni - Vineri - orele 08.00 - 12.00.
3.
Debitor: PERFO CONSTRUCT SRL persoană juridică română în faliment, in bankruptcy, en
failtte, având sediul social în Municipiul Craiova, Strada Simion Stoilov, nr. 1, Corp Principal, Bloc E6A,
Scara 1, ap. 5, Judet Dolj, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr.
J16/1701/2013, având Cod Unic de Înregistrare 22103449.
4.
Lichidator Judiciar provizoriu: FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, având sediul în București,
Sectorul 2, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021, înregistrată în Registrul Formelor de
Organizare sub nr. RFO II - 0637, Cod de Înregistrare Fiscală 31026728, Atribut Fiscal RO, telefon 031
226 14 00, fax 031 226 14 01, email: office@fractal.eu.
5.

Administrator special: Cercelan Liviu-Jan.

6.
Creditori: Toate persoanele fizice și juridice care dețin o creanță împotriva averii PERFO
CONSTRUCT SRL conform dispozițiilor Legii 85/2014.
7.
Subscrisa: FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, în calitate de Lichidator Judiciar provizoriu al
debitorului PERFO CONSTRUCT SRL, conform Sentinței civile nr. 190 din data de 05.05.2021,
pronunțată de Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă, Complet C10 Faliment, în dosarul 2146/63/2020,
în temeiul art. 146 alin.(1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență,
NOTIFICĂ
8.
Deschiderea procedurii generale de faliment împotriva debitoarei PERFO CONSTRUCT SRL,
ridicarea dreptului de administrare și dizolvarea debitoarei, conform Sentinței civile nr. 190 din data
de 05.05.2021, pronunțată de Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă, Complet C10 Faliment în dosarul
2146/63/2020 pronunțată în temeiul dispozițiilor art. 145 alin.1 lit. a), b) și c), art. 145 alin. 1 lit. B)
și art. 145 alin. 2) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

8.1.
Debitorul PERFO CONSTRUCT SRL, are obligația ca în termen de 10 zile de la data deschiderii
procedurii falimentului în formă generală să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.
67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, lista
cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, cu indicarea celor născute în
perioada de observație ( între data de 06.07.2020 reprezentând data deschiderii procedurii generale a
insolvenței şi data de 05.05.2021 reprezentând data deschiderii procedurii generale a falimentului).
8.2.
Creditorii debitorului PERFO CONSTRUCT SRL, care au creanțe născute între data de
06.07.2020 reprezentând data deschiderii procedurii generale a insolvenței şi data de 05.05.2021
reprezentând data deschiderii procedurii generale a falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la
masa credală a debitorului prin depunerea cererii de admitere a creanței în următoarele condiții:
8.2.1. Termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor născute în cursul
procedurii de insolvență: 10 iunie 2021.
Creditorii ale căror creanţe sunt născute în cursul procedurii de insolvență au obligația de a depune
cererea de admitere a creanţelor până cel târziu la termenul mai sus menționat. Cererea de admitere
a creanţelor trebuie făcută chiar dacă acestea nu sunt stabilite printr-un titlu. Creanţele nescadente
sau sub condiție la data deschiderii procedurii vor fi admise la masa credală şi vor fi îndreptăţite să
participe la distribuiri de sume în măsura îngăduită de lege.
Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul
creanţei, precum şi menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinţă. La cerere vor fi anexate
documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă, cel mai târziu
în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanței.
Conform articolului 14 al OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cererile de admitere a
creanțelor vor fi însoțite de dovada achitării unei taxe de timbru de 200 de lei.
În temeiul art. 146 alin. (4) al Legii 85/2014 coroborat cu articolul 114 alineatul (1) al Legii 85/2014,
nedepunerea cererii de admitere a creanței până la termenul menționat în acest paragraf 7.2.1., atrage
decăderea din drepturi privind creanța deținută împotriva debitorului.
Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoțesc (inclusiv taxa de timbru în original) vor
fi depuse la dosar sau transmise prin poştă cu confirmare de primire către grefa Secției a II-a Civile a
Tribunalului Dolj (la adresa: Craiova, Str. Brestei nr. 12, Cod Poștal 200420, Județul Dolj) în dublu
exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar provizoriu și unul pentru a rămâne la dosar,
cu mențiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar provizoriu poate fi comunicat în mod direct
acestuia, prin poștă cu confirmare de primire (la adresa din București, Sector 2, Strada Dionisie Lupu
nr. 33, Cod Poștal 020021)) sau prin orice alte mijloc care să asigure confirmarea primirii (documente
PDF de maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail: office@fractal.eu
Pentru a asigura celeritatea procedurii și pentru a evita situații în care cererile de admitere
sunt comunicate cu întârziere, lichidatorul judiciar provizoriu recomandă creditorilor ca al
doilea exemplar al cererii de creanță și a documentelor ce o însoțesc (inclusiv o copie a
dovezii achitării taxei de timbru) să fie comunicate direct lichidatorului judiciar provizoriu,
la adresa din București, Sector 2, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poștal 020021,
8.2.2 Termenul de verificare a creanțelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului suplimentar de
creanțe: 05 Iulie 2021.
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8.2.3. Termenul pentru depunerea contestațiilor la tabelul suplimentar de creanțe: 7 zile de la
publicarea tabelului suplimentar de creanțe în Buletinul Procedurilor de Insolvență, în conformitate cu
prevederile articolului 111, alineat (2) al Legii 85/2014.
8.2.4. Termenul de întocmire, afișare şi publicare în BPI a tabelului definitiv consolidat de creanțe:
02 August 2021.
8.2.5. Termen de judecată: 22.09.2021
Restricții pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile
judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra averii
debitorului (conform articolului 75 alineatul (1) al Legii 85/2014).
În vederea asigurării transparenței procedurii, Lichidatorul Judiciar recomandă creditorilor și tuturor
persoanelor interesate să folosească serviciul de notificare automată disponibil pe site-ul
www.fractal.eu la secțiunea Clienți/PERFO CONSTRUCT SRL.

FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL
Prin practician coordonator Alexandru Rusu
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