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Cabinetul Individual de Insolvenţă Răceanu Vica", cu sediul profesional în localitatea Călăraşi, str. Flacăra, nr. 16, bl. 
B22, sc. B, ap. 1, jud. Călăraşi, în calitate de administrator judiciar al debitoarei Ttt Auto SRL, cu sediul social în 
Slobozia, str. Dobrogeanu Gherea, bl. G 5, sc. A, ap. 67, jud. Ialomiţa, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub 
nr. J21 / 248 / 2008, având C.U.I. 23659990, desemnat conform Încheierii pronunţată în data de 18.12.2015, în Dosarul 
nr. 2099 / 98 / 2015, de Tribunalul Ialomiţa, conform art. 58 alin. 1, lit. a), coroborat cu prevederile art. 92, alin. 1 din 
Legea nr. 85 / 2014 – privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, depunem următorul 

Raport 
Nr. 1619 / 29.12.2015 

Prin care aducem la cunoştinţă instanţei, demersurile legale efectuate de administratorul judiciar după data deschiderii 
procedurii generale a insolvenţei debitorului. 
În vederea preluării documentelor contabile aparţinând debitoarei, a fost contactat administratorul social Stoica 
Alexandrina cu solicitarea de a pune la dispoziţia administratorului judiciar actele şi înscrisurile prevăzute de art. 67 
alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
Aducem la cunoştinţă instanţei ca administratorul social a înţeles sa predea documentele solicitate în termenul prevăzut 
de lege, urmând a fi analizate în vederea stabilirii diagnosticului economico – financiar al debitoarei. 
La aceasta data societatea desfăşoară activitate conform obiectului principal de activitate, respectiv ''Alte transporturi 
terestre de calatori'' – Cod Caen 4939. 
Activitatea consta în transporturi rutiere de mărfuri efectuate cu autoutilitara aflata în proprietatea debitoarei în favoarea 
mai multor societăţi, printre care cei mai fideli colaboratori sunt Cargill SA Nidera SRL şi Glencore România SRL  
Mărfurile transportate sunt în special cereale şi produse auxiliare lucrării terenurilor, preponderent în perioada 
campaniilor agricole de primăvara – toamna. 
La aceasta data debitoarea are încheiat contract individual de munca cu o singura persoana, cu norma integrala de lucru, 
pentru funcția de șofer auto. 
În vederea identificării bunurilor existente în averea debitorului, administratorul judiciar a notificat Primăria Slobozia 
cu Adresa nr. 1558 / 23.12.2015, solicitând sa ni se comunice bunurile mobile şi imobile existente în evidenţele fiscale, 
însă până la aceasta data nu am primit răspuns. 
Din balanţa de verificare contabila întocmită la luna Noiembrie 2015, debitoarea figurează cu următoarele solduri: 
: Mijloace de transport la valoarea contabila de 30.185,51 lei; 
: Mărfuri în valoare de 7.955,52 lei; 
: Clienţi de încasat 169.384,41 lei. 
Având în vedere ca debitoarea şi-a manifestat în termen legal intenţia de reorganizare, administratorul judiciar propune 
menţinerea perioadei de observaţie în vederea depunerii planului de reorganizare a activităţii Ttt Auto SRL  
Propunerea va fi formulata prin Raportul prevăzut de art. 97 din Legea nr. 85/2014 – privind cauzele şi împrejurările 
apariţiei stării de insolvenţă a debitorului, ce va fi supusa aprobării adunării creditorilor din data de 19.02.2016 orele 
13:00, cu indicarea persoanelor care pot propune un plan, conform art. 132 alin. 1 din Legea nr. 85 / 2014. 
Raportat la prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 85 / 2014, administratorul judiciar opinează ca debitoarea nu se 
încadrează în categoria prevăzuta de art. 38 alin. 2, lit. a)-c) şi nu îndeplinește condiţiile prevăzute la pct. 1-4, lit. d)-f) 
din lege, motiv pentru care solicita instanţei continuarea perioadei de observaţie din procedura generală, în conformitate 
cu prevederile art. 92 alin 1. Legea nr. 85 / 2014. 

Administrator judiciar, 
C.I.I. Răceanu Vica 

Domnului Preşedinte al Tribunalului Ialomiţa 
 

Județul Ilfov 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea PARK VIEW DEVELOPMENT SRL, cod unic de înregistrare: 22099747 

Notificare privind deschiderea procedurii de insolventa prin procedura generala 
Nr. ieșire: 126/05.01.2016 

TRIBUNALUL BUCURESTI 
Secția a VII-a Civilă 
Debitor: PARK VIEW DEVELOPMENTS SRL 
Dosar nr. 34552/3/2015 
termen: 31.03.2016 
complet: 20 
Buletinul Procedurilor de Insolvență 
Fax nr. 021.316.08.07 
A. Administrator judiciar DM INSOLV CONSUL IPURL, desemnat ȋn cauza ce formează obiectul dosarului nr. 
34552/3/2015 al Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă, notificăm, în temeiul prevederilor art. 99-100 din Legea 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, deschiderea procedurii generale de insolvență a 
debitorului PARK VIEW DEVELOPMENTS SRL, cu sediul în Str. Moților nr. 13A, Bl. TR.B, sc.Cam. 4, et. 3, ap. 20, 
sector 3, Bucureşti, J23/1903/2007, CUI 22099747, prin sentința civilă nr. 9993 din data de 10.12.2015. 
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B. Prin sentința civilă nr. 9993 din data de 10.12.2015 instanța a dispus intrarea în procedura generală de insolvență a 
debitorului PARK VIEW DEVELOPMENTS SRL și a stabilit următoarele termene limită: 
- 25.01.2016, pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor; 
- 15.02.2016, pentru verificarea creanțelor și întocmirea, publicarea, comunicarea și afișarea tabelului preliminar al 
creanțelor; 
- 11.03.2016, pentru întocmirea tabelului definitiv al creanțelor. 
Creditorii vor formula și depune declarații de creanță în condițiile art. 104, ținând seama de prevederile art. 75 și 114 
din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
- Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse într-un exemplar la dosarul cauzei și un 
exemplar va fi trimis administratorului judiciar la adresa din București, str. Cogâlnic nr. 31, sector 3; 
- Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei. 
Restricţii pentru creditori: 
De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare 
silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului, în conformitate cu dispoziţiile art. 75 din Legea 85/2014. 
C. Prima adunare generală a creditorilor a fost convocată în temeiul prevederilor art. 47 şi 48 din lege, la data de 
22.02.2016, ora 12.00 sediul administratorului judiciar din Bucureşti, str. Cogâlnic nr. 31, sector 3, cu următoarea ordine 
de zi: 
1. Prezentarea raportului nr. 1 al administratorului judiciar, întocmit în temeiul prevederilor art. 58, lit. a cu referire la 
art. 92 alin. 1 din lege, cu analiza situației patrimoniale a debitoarei. 
2. Prezentarea raportului nr. 2 al administratorului judiciar întocmit în temeiul prevederilor art. 58, lit. b cu referite la 
art.97 din lege, cu analiza cauzelor şi împrejurărilor intrării în insolvenţă, stabilirea persoanelor cărora le-ar fi 
imputabilă şi a premiselor angajării răspunderii personale a acestora. 
3.Prezentarea raportului nr. 3 al administratorului judiciar, cu modul de îndeplinire a atribuţiilor şi situaţia patrimonială 
a debitoare . 
4.Desemnarea unui comitet al creditorilor, în eventualitatea în care numărul creditorilor înscrişi în procedura va justifică 
acest lucru. 
5.Confirmarea administratorului judiciar desemnat sau nominalizarea altui practician. 
Exprimarea votului se va putea face şi prin corespondenţă, în condiţiile art. 48, alin. 4 din lege. 

Administrator judiciar, 
DM Insolv Consult IPURL 

Practician în insolvenţă, 
avocat Dumitriu Mircea Emil 

 
Județul Maramureş 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea AZRA IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 17003788 
Cabinet Individual de Insolvenţă Kiss Maria  
M. Basarab, nr. 9/40- Baia Mare  
Fax: 0362-814068, Mobil:0744-599789  
Dosar nr. 2104/100/2015  
SC AZRA IMPEX SRL- în faliment Baia Mare, str. B. Vodă, nr. 9/40, jud. Maramureş CUI 17003788, J24/1819/2004 
Dosar nr. 2104/100/2015 

Tabel definitiv consolidat cuprinzând creanţele împotriva debitoarei 
SC Azra Impex SRL- la data de 07.01.2016 

Nr. 6/07.01.2016 
Nr. 
crt. 

Denumirea şi sediul 
creditorului 

Natura 
creanţei 

Suma 
solicitată 

Suma 
acceptată 

Prioritate 
Procent 

categorie 
Procent 

total 
Observa

ţii 
I.Creditori bugetari 

1. 
Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Maramureş, 
str. Serelor, nr. 2A, Baia Mare 

bugetară 81.770 81.770 
Art. 161 pct. 

5 
96,96% 70,81%  

2. 
Municipiul Baia Mare – Direcţia 

de Venituri, str. Crişan, nr. 2 
“ 2.560 2.560 

 
3,04% 2,22%  

 
Total creanţe bugetare  84.330 84.330 

 
100% 

 
 

 
Creanţe garantate  

     
 

3. 
Banca Transilvania – Sucursala 

Baia Mare, str. Bd. Unirii, nr. 5A 
garantată 31.151,60 31.151,60 

Art. 159 pct. 
3 

100% 26,97%  

 
Total creanţe garantate  31.151,60 31.151,60 

 
100% 

 
 

 Total creanţe acceptate  115.481,60 115.481,60   100%  
Lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Kiss Maria numit de Tribunalul Maramureş în dosarul nr. 

2104/100/2015 privind falimentul debitoarei  
SC Azra Impex SRL 
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