
Notificarea deschiderii generale a procedurii de insolvenţă
Nr. 11, Data emiterii: 03.04.2012

1.Date privind dosarul: Număr dosar 2378/111/2012, Tribunalul Bihor, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, 
Judecător sindic: Gabriel Chifan.
2.Debitor: Laura Farm SRL Sălacea - societate în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, cod de identificare 
fiscală  RO 18620668,  cu  sediul  social  în  Sălacea,  nr.  319,  jud.  Bihor,  număr  de  ordine  în  Registrul  Comerţului 
J05/905/2006.
3.Administrator judiciar: Gefin Insolv I.P.U.R.L, Cod de identificare fiscală RO 20406721, sediul profesional Oradea,  
str.  Iosif  Vulcan, nr.7,  ap.7,  jud. Bihor,  Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1C0159, Tel/Fax 
0259/430966, 0729/099669, E-mail marcel.buhas@gefin.ro.
4.Subscrisa:  Gefin  Insolv  I.P.U.R.L,  în  calitate  de  administrator  judiciar  al  debitorului  Laura  Farm  SRL Sălacea  
conform sentinţei nr. 641/F/12.03.2012 pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ,  
în dosarul 2378/111/2012, în temeiul art. 32 alin (1), art. 107 lit. A, coroborat cu art. 1 alin (2), lit. e din Legea privind 
procedura insolvenţei, notifică:
5.Deschiderea  procedurii  insolvenţei  împotriva  debitorului  Laura  Farm  SRL  Sălacea  prin  sentinţa  comercială  nr. 
641/F/12.03.2012,  pronunţată  de  Tribunalul  Bihor,  secţia  Comercială  şi  Contencios  Administrativ,  în  dosarul 
2378/111/2012.
5.1.Debitorul Laura Farm SRL Sălacea are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la  
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
5.2.Creditorii debitorului Laura Farm SRL Sălacea trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
5.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 24.04.2012.
În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la 
termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 
5.2.2.Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 
02.05.2012.Termenul pentru solutionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor 
este 21.05.2012.Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 21.05.2012.
6.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor.
Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor  
asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
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