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Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. 
Dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune lunar un raport cuprinzând descrierea 
modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor 
cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei, onorariul încasat, cu precizarea modalităţii de calcul al 
acestuia precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii, un extras al acestuia urmând a fi publicat de către 
lichidatorul judiciar provizoriu în BPI. 
Stabileşte termen de judecată pentru examinarea stadiului procedurii şi soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru 
definitivarea tabelului preliminar de creanţe pentru data de 02.12.2015, sala 102, ora 8,00. 
Executorie. 
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel care va fi depus la Tribunalul Specializat Cluj. 
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09.09.2015. 
Judecător sindic,                                                                                                                                                         Grefier, 
Alina Gabriela Nicolescu                   Adina Elena Adelean 

 
Județul Constanţa 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea KINETIX CO SRL, cod unic de înregistrare: 6482820 

Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din legea privind procedura insolvenţei pentru debitorul  

SC Kinetix Co S.R.L 
Nr.5/18.09.2015 

Nr. dosar: 2294/118/2014, Tribunal Constanţa, Secţia a IIa Civilă, Judecător sindic: Iulia Cărbune Cosac 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) şi art. 24 din Legea privind procedura insolvenţei 
Administrator judiciar: Cabinet individual de practician în insolvenţă Vizitiu Cătălina 
Cod de înregistrare fiscală: 21095518, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO I-1062 
Sediul social: str. Mr. Gheorghe Murea, nr.7, Constanţa, Tel/Fax: 0341/43.88.44, E-mail: vizitiu_catalina@yahoo.com 
Debitor: SC Kinetix Co S.R.L 
Cod de identificare fiscală: 6482820, Număr de ordine în registrul comerţului: J13/3960/1994 
Sediul social: Medgidia, str. Republicii, bl. IC3, ap. 36, jud. Constanţa  
Termen de judecată: 18.09.2015, F4, 08:30 
1.Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
 În conformitate cu prevederile art. 21 alin.1 din Legea nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, Vizitiu Cătălina în 
calitate de administrator judiciar al SC Kinetix Co S.R.L a întocmit prezentul raport. 
 Administratorul judiciar a depus şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă raportul de activitate depus la 
termenul de judecată anterior nr. 4/22.05.2015, conform dovezii de publicare nr. 153826/29.05.2015. 
 Administratorul judiciar a depus la termenul anterior raportul prevăzut de art. 59 din Lege nr. 85/2006, care a fost 
publicat în BPI nr. 9780/28.05.2015 şi comunicat debitorului cu adresa nr. 266/27.08.2015 comunicată cu poşta cu 
confirmare de primire. 
Conform concluziilor din raportul cauzelor insolvenţei administratorul judiciar a considerat că sunt îndeplinite condiţiile 
de atragere a răspunderii materiale a fostului administrator Acseit Tungeai, în conformitate cu prevederile art. 138 din 
Legea nr. 85/2006, fiind identificate faptele prevăzute la lit. a - au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în 
folosul propriu sau în cel al unei alte persoane şi e)- au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice. 
Astfel administratorul judiciar a întocmit şi depus cererea de atragere a răspunderii care face obiectul dosarului nr. 
2294/118/2014/a1 al Tribunalului Constanţa, dosar ce se află în procedură prealabilă. 
Faţă de cele de mai sus, solicităm instanţei acordarea unui termen pentru continuarea procedurii, şi pentru îndeplinirea 
celorlalte atribuţii ce cad în sarcina administratorului judiciar. 
2.Menţiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din Legea privind 
procedura insolvenţei: 
În perioada 22.05.2015-15.09.2015, au fost efectuate cheltuieli de procedură, în sumă de 6,50 lei reprezentând: 
cheltuieli poştale . 
 3.Alte menţiuni: Anexăm alăturat documentele de care facem vorbire în prezentul raport. 

Cabinet individual de practician în insolvenţă Vizitiu Cătălina 
Administrator judiciar al SC Kinetix Co S.R.L 

 
2. Societatea MAMAIA LUXURY CONSTRUCTION SRL, cod unic de înregistrare: 17338252 

Proces verbal al şedinţei adunării creditorilor 
debitoarei SC Mamaia Luxury Construction SRL 

Nr. 1262/01.10.2015 
1. Date privind dosarul: nr. 3839/118/2015 al Tribunalului Constanţa – Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic Iulia 
Casian. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: mun. Constanţa, str. Traian, nr. 31, jud. Constanţa, tel. 0241.551345, Programul 
arhivei/registraturii instanţei: luni – joi 0830 – 1230. 
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3.1. Debitor: SC Mamaia Luxury Construction SRL, cu sediul în mun. Constanța, Aleea Muzicii, nr. 17, jud Constanța, 
J13/699/2005, CIF RO17338252. 
3.2. Administrator special: Ana Chișor, domiciliată în mun. Constanța, aleea Violetelor, nr. 11, bl. L14, sc.A, et. 3, ap. 
15, jud. Constanţa. 
4.Creditori: D.G.R.F.P. Galaţi prin A.J.F.P. Constanţa, Mun. Constanţa, str. I. Gh. Duca, nr. 18, jud. Constanţa, SC 
Cyprus Leasing IFN SA, București, sector 1, Calea Dorobantilor, nr. 187 B, et. 1, sediul ales la Constantinescu șI 
Asociații SPARL în București, str. Andrei mureșanu, nr. 11-13, parter, sect. 1, D.G.R.F.P. Galaţi prin A.J.F.P. 
Constanţa, Mun. Constanţa, str. I. Gh. Duca, nr. 18, jud. Constanţa, SC Arcom SRL, București, str. Virgiliu, nr. 81, 
sector 1, SC Basf SRL, București, Şos Pipera, nr. 43, Clădirea A, et. 1, sect. 2 şi sediul ales la Cab. Av. Ricman Cristian 
Theodor în Bucureşti, bd. Burebista, nr. 4, bl. D13, sc.3, ap. 84, sect. 3, SC Conpress Holding SRL, Constanța, str. 
Dragoş Vodă, nr. 10, Jud. Constanța, cu sediul ales în Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 119, Jud. Constanța, SC 
Envirotech SRL, Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, 123 A, Jud. Constanța cu sediul ales la SCA ovanesian şi Toxin în 
Constanța, str. Grozeşti, nr. 82-84, Jud. Constanța, SC Mineral Grup Constr. Uct SRL, Constanța, str. Verona, nr. 2, bl. 
B, sc.4, Birou, Jud. Constanța, SC Nch Romania SRL, București, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, parter, sector 2, cu 
sediul ales la Cab. Av. Victor Habasescu în București, bd. Unirii, nr. 69, bl. G2B, tronson 2, et. 5, ap. 14-15, sect. 3, SC 
Oet - Obedineni Energiini Targovtsi OOD bulgaria Sucursala Bucureşti, București, str. Dr. Grigore Romniceanu, nr. 
3C, et. 3, sector 5, cu sediul ales la SCP Epure, Lizac şi Asoc. în București, str. Frumoasă, nr. 41, sect. 1, SC Phoenix 
SRL, Constanța, str. Verde, nr. 29, Jud. Constanța, SC Port Trans SRL, sediul ales la SCA Popescu, Mirăuţă, Bucur în 
Constanța, str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 27B, Jud. Constanța, SC Raja SA, Constanța, str. CălăraȘI, nr. 22-24, Jud. 
Constanța, SC Tar 02 Special SRL, Incinta Port Agigea Sud Constanța, Jud. Constanța, SC Telekom Romania 
Communication SA, București, Piața Presei Libere, nr. 3-5, City Gate, Turnul De Nord, et. 7-18, S1, SC Utilaj Greu 
SRL, Loc. Murfatlar, str. Ciocîrliei, nr. 1, Jud. Constanța, SC Tomis Plus SRL, Constanța, str. Verona, nr. 2, bl. B, 
sc.4+5, Birou 9, Jud. Constanța,S.C. Argos SA, Cernavodă, str. Canalului, nr. 11, Jud. Constanța,Serghie Cristian, 
Eforie Sud, str. Mihai Viteazu, nr. 70, Jud. Constanța. 
5.Administrator judiciar: RomINSOL I.P.U.R.L., cu sediul în Bucureşti, Calea Apeductului, nr. 15, bl. A3A, sc.2, ap. 
21, sector 6, şi cu sediul procesual ales în mun. Constanţa, str. Făgetului, nr. 140, bl. ST5, sc.B, ap. 39, et. 1, jud. 
Constanţa, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 0195/31.12.2006, având cod de 
identificare fiscală RO 15539802, tel./fax 0240.533.316, e-mail: rominsol@yahoo.com, reprezentată legal prin 
practician în insolvenţă, ing. Paul Apostol. 
6.Subscrisa RomINSOL I.P.U.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Mamaia Luxury Construction 
SRL, conform încheierii civile nr. 356/22.06.2015, pronunţată în Dosarul nr. 3839/118/2015 al Tribunalului Constanţa – 
Secţia a II-a Civilă, în temeiul art. 48 alin. (6) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, publică procesul verbal al şedinţei adunării creditorilor debitoarei SC Mamaia Luxury Construction SRL  
Încheiat la data de 01 octombrie 2015, începând cu ora 1100, la sediul ales al lichidatorului judiciar RomINSOL 
I.P.U.R.L. din mun. Constanţa, str. Făgetului, nr. 140, bl. ST5, sc.B, et. 1, ap. 39, jud. Constanţa, cu ocazia desfăşurării 
şedinţei Adunării creditorilor debitoarei SC Consult Com Serv SRL  
La şedinţă participă din partea lichidatorului judiciar RomINSOL I.P.U.R.L., d-l consilier juridic Mihai Anton Paul. 
În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, şedinţa este prezidată de lichidatorul judiciar, prin 
d-l Mihai Anton Paul, care asigură și secretariatul şedinţei. 
Reprezentantul lichidatorului judiciar declară şedinţa deschisă şi precizează că, la data de 17.09.2015, convocarea nr. 
1165/16.09.2015 a fost publicată în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 15494. 
Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: 
(1) Aprobarea metodei de vânzare pentru activul imobil din averea debitoarei, în condițiile art. 154 alin. (2) din Legea 
nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar propune ca vânzarea activului Restaurant situat în com. Limanu, str. Morii, nr. 10, lot 
1/1, jud. Constanţa, compus din teren intravilan în suprafaţă de 820 mp şi construcţii restaurant + anexă (suprafaţă 
construită 438 mp), să se facă în bloc, prin licitație publică cu strigare, pornind de la preţul minim de 1.031.733 lei, fără 
TVA, stabilit în baza raportului de evaluare efectuat în condiţiile art. 154 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.  
(2) Prezentarea regulamentului de vânzare corespunzător. 
Potrivit art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, Calculul valorii totale a creanţelor prevăzute la alin. (1) împotriva averii 
debitorului se va determina prin raportare la: (...) e) ulterior publicării în BPI a tabelului definitiv consolidat, astfel cum 
reiese din cuprinsul acestuia." 
Structura creanţelor admise în tabelul definitiv consolidat şi ponderea creanţei fiecărui creditor în raport de valoarea 
totală a creanţelor sunt redate în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Denumire creditor 
Cuantum creanţă 

admisă 
(lei) 

Pondere creditor 
din valoarea totală 
a creanţelor (%) 

1. D.G.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Constanţa 96,00 0,011 
2. Unicredit Țiriac Bank SA  827.832,53 91,850 
3. Pascu Corina Elena 73.358,30 8,139 
 Total: 901.286,83 100 

 
Anterior şedinţei, la sediul lichidatorului judiciar, au fost primite următoarele puncte de vedere scrise, anexate 

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 16549/02.10.2015 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

19 

prezentului proces verbal: 
- Creditorul D.G.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Constanţa, prin adresa nr. 85994/21.09.2015 înregistrată la sediul 
lichidatorului judiciar din Constanța sub nr. 1251/30.09.2015, precizează că a luat cunoștință de valoarea stabilită prin 
raportul de evaluare și este de acord cu vânzarea activului prin licitație publică cu strigare săptămânală, pornind de la 
preţul minim stabilit în baza raportului de evaluare. Orice eventuală reducere a prețului de vânzare se va face cu acordul 
creditorilor. 
- Creditorul Unicredit Țiriac Bank SA, reprezentat prin Mocanu și Asociații S.P.R.L., prin adresa nr. FN/01.10.2015, 
înregistrată la sediul lichidatorului judiciar din Tulcea sub nr. 1261/01.10.2015, arată că aprobă metoda de vânzare 
propusă de lichidatorul judiciar în condițiile art. 154 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 şi că a luat act de regulamentul de 
vânzare corespunzător. 
Potrivit dispozițiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, Cu excepţia cazurilor în care legea cere o majoritate 
specială, şedinţele adunării creditorilor au loc în prezenţa titularilor de creanţe însumând cel puţin 30% din valoarea 
totală a creanţelor cu drept de vot asupra averii debitorului, iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul 
favorabil manifestat expres al titularilor majorităţii, prin valoare, a creanţelor prezente cu drept de vot. Votul condiţionat 
este considerat vot negativ. Sunt consideraţi prezenţi şi creditorii care au votat valabil prin corespondenţă.”. 
În raport de aceste dispoziţii legale, lichidatorul constată că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea 
şedinţei şi luarea deciziilor, la şedinţă participând deţinătorii unui procent de 91,861% din totalul creanțelor înscrise în 
tabelul definitiv consolidat actualizat al creditorilor debitorului Consult Com Serv SRL  
Referitor la primul punct de pe ordinea de zi, cu votul creditorilor deţinând un procent de 91,861% din valoarea 
creanţelor înregistrate în tabelul definitiv consolidat actualizat, respectiv de 100% din creanţele prezente, Adunarea 
creditorilor aprobă metoda de vânzare propusă de lichidatorul judiciar, şi anume ca vânzarea activului Restaurant situat 
în com. Limanu, str. Morii, nr. 10, lot 1/1, jud. Constanţa, compus din teren intravilan în suprafaţă de 820 mp şi 
construcţii restaurant + anexă (suprafaţă construită 438 mp), să se facă în bloc, prin licitație publică cu strigare, pornind 
de la preţul minim de 1.031.733 lei, fără TVA, stabilit în baza raportului de evaluare efectuat în condiţiile art. 154 alin. 
(3) din Legea nr. 85/2014. 
Cu privire la cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi, respectiv prezentarea regulamentului de vânzare corespunzător, 
președintele ședinței arată că acesta a fost comunicat prin email creditorilor anterior şedinţei, astfel încât se prezumă că 
creditorii au luat cunoştinţă de conţinutul său. 
Prezentul proces verbal s-a încheiat în 2(două) exemplare originale, dintre care unul va fi depus prin grija lichidatorului 
judiciar în Dosarul nr. 5382/118/2014 al Tribunalului Constanţa – Secţia a II-a Civilă. 

Lichidator judiciar Rominsol I.P.U.R.L., prin c. j. Anton Mihai Paul 
Administrator judiciar ROMINSOL I.P.U.R.L. 

Asociat coordonator, ing. Paul Apóstol 
 

3. Societatea VERNA TRADE SRL, cod unic de înregistrare: 16058335 
Raport 

28.09.2015 
1. Date privind dosarul: Dosar nr. 8201/118/2014 al Tribunalului Constanţa - Secţia a II-a Civilă, judecător sindic: 
Aniela Adriana Staicu 
2. Arhiva/ registratura instanţei: Adresa mun. Constanta, str. Traian, nr. 31, jud. Constanţa, nr. de telefon 0241/551345, 
Programul arhivei/ registraturii instanţei: luni-joi 08:30-12:30, vineri: 12:00-15:00. 
3.1. Debitor: SC Verna Trade SRL cu sediul în Constanţa,B-dul Aurel Vlaicu 
nr.41,bl.PC1,sc.B,etj.4,ap.42,jud.Constanţa,CUI 16058335 
3.2 Administrator special: nu a fost desemnat. 
3. Creditori: procedură deschisă la cererea debitoarei. 
4. Lichidator judiciar: Best Finance Services S.P.R.L. - Membră a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din 
România – RSP 0264, cu sediul în Constanta, B-dul Tomis Nr.46 cam.21, cod 900657, Tel/Fax: 0241550266-
0241619434, Mobil: 0744342197, E-mail: best_finance_cta@yahoo.com, C.I.F. 14356130, Cod IBAN: RO 79 BTRL 
0140 1202 B811 92XX Banca Transilvania C-ţa, reprezentant lichidator judiciar: Barna Marioara. 
5. Subscrisa Best Finance Services S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Verna Trade SRL, 
conform Incheierii nr. 1331 din 04.12.2014 pronunţată în dosarul Tribunalului Constanţa - Secţia a II-a Civilă nr. 
8201/118/2014 
- în temeiul art. 63 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
comunică: 

RAPORT 
- privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în perioada 21.05.2015-30.09.2015 
1.Conform dovezii nr.182291/29.06.2015 a fost publicat Raportul de activitate privind perioada 19.03.2015-
21.05.2015în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr.11800/29.06.2015. 
2 Din documentele de evidenţă contabilă prezentate de debitoare lichidatorului,rezultă că aceasta deţine în patrimoniul 
său un imobil construit în anul 2006,pe raza teritorială a Primăriei Cumpăna.Deoarece am constatat că imobilul nu este 
înregistrat în evidenţele fiscale ale Primăriei Cumpăna,deşi există Procesul Verbal de recepţie nr.3408 datat 08.06.2006( 
semnat de Primăria Cumpăna)la data de 30.07.2015 ne-am deplasat la adresa unde se gaseşte acest imobil şi am 
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