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Raport privind activitatea desfagurati de administratorul judiciar

Prompt lnsolv IPURL de la ultimul termen de judecata pinS la

prezentul termen la debitoarea

INTEX DURABIL SRL

Subscrisa, Prompt Insolv IPURL, am intocmit prezentul raporl in

conformitate cu dispozitiile Legii 85/2006 privind procedura insolvenlei,

in calitate de lichidator judiciar, numit in dosarul cu nr. de mai sus, prin

care ve prezentdm activitatea desfiqurata de la ultimul termen de judecata

pAni la prezentul termen:

Ulterior intocmirii Raportului de evaluare a patrimoniului

debitoarei a Regulamentului si a Conditiilor de vinzare a patrimoniului

debitoarei, lichidatorul a procedat din nou la convocarea adunarii

creditorilor, intrucat la primele dou6 nu s-a prezentat nici un creditor.

Adunarea generala a creditorilor a fost reconvocata pentru data de

08.05.2015 orele 12 la sediul lichidatorului judiciar.

in cadrul Adunirii generale a creditorilor au fost prezenti creditorii

DGFP Cluj Napoca prin AJFP Bihor qi Ghele Anamaria care in

unanimitate de voturi aprobe punctele de pe ordinea de zi in forma

propusd de lichidatorul judiciar, respectiv aprobi Raportul privind

evaluarea bunurilor si metoda de valorificare a acestora. Aproba

Regulamentul de vanzare a activelor .
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Procesul verbal al Adundrii generale a creditorilor a fost inregistrat

la registratura Tribunalului Bihor in data de 12.05.2015, iar p6n6 in

prezent nu au fost fomulate contesta{ii impotriva acestuia.

Urmare celor de mai sus lichidatorul judiciar a procedat la

efectuarea licitaliilor in vederea valorific6rii stocului de marid.

intrucat pane in prezent a fost inaintata o ofefia pentru
achizilionarea stocului de marf5 de catre SC GILALEXA SRL, la pretul
de 5000 lei+ TVA, astfel lichidatorul judiciar a convocat Adunarea
generalS a creditorilor Intex Durabil SRL pentru data de 22.09.2015 orele
14 la sediul lichidatorului judiciar in vederea aprobirii metodei de
valorificare a activelor prin v6nzarea directd la cel mai mare prel oferit de
un cumpdreftor conform oieilei imegistratd la sediul lichidatorului
judiciar ;i care poate fi studiat6 de orice creditor interesat.

Cereri adresate Judecitorului Sindic:

In momentul de

procedurii cu inc6 un

patrimoniul debitoarei .

fa!6 considerim cd se impune continuarea

termen, penA la valorificarea bunurilor din

VA rug6m si acordali un nou temen pentru continuarea procedurii.
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