BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 89/05.01.2016
J13/703/2001.
Dispune radierea debitoarei din Registrul Comerţului.
Descarcă lichidatorul FAIR & FULL INSOLVENCY CONSULTING I.P.U.R.L. de orice îndatoriri şi responsabilităţi
cu privire la procedura insolvenţei.
Dispune comunicarea prezentei hotărâri debitoarei, creditorilor, Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Galaţi prin
A.J.F.P. CONSTANŢA şi O.R.C. Constanţa pentru efectuarea menţiunilor de radiere, precum şi publicarea în Buletinul
procedurilor de insolvenţă.
Definitivă. Executorie. Cu recurs în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.12.2015.
Judecător-sindic,
Grefier,
Laura Smarandi
Mirela Albu
4. Societatea GOLD CONSULT SA, cod unic de înregistrare: 18100061
Tabelul preliminar al creantelor debitorului SC Gold Consult SA
Nr.12/04.01.2016
1. Date privind dosarul: nr. 6701/118/2015, Tribunal Constanta, Sectia a II-a Civila, Judecător-sindic Oana Damian
2. Registratura instantei: Constanta, str. Traian, nr. 31, nr. de telefon: 0241.606.591, Programul arhivei: luni-vineri:
8:30-12:30
3.Debitor: SC GOLD CONSULT SA., Sediul: Constanta, B-dul. Mamaia nr. 141A, jud. Constanta, J13/3524/2005, CUI
18100061.
4.Creditori: Lista anexa: va fi stabilitã dupã inregistrarea declaratiilor de creantã
5.Lichidator judiciar: Maestro S.P.R.L, RSP 0270, CIF: RO20553269, Tel/ Fax: 0241.488.238, E-mail:
maestro@maestrolichidare.ro; Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar Suciu Valentina
6.Subscrisa: Maestro S.P.R.L în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Gold Consult SA conform Incheierii nr.
683/06.11.2015 a Tribunalului Constanta pronuntata de judecatorul sindic în dosarul nr. 6701/118/2015, în temeiul
art.147, art. 111 din Legea nr. 85/2014 publica prezentult tabel preliminar:
Nr.
crt.

I.
1

Nume/ Denumire
creditor
Sediu/Domiciliu
creditor
Creante garantate
CEC BANK – sediul:
Bucureşti,
Calea
Victoriei nr.13, sector 3
Sucursala Constanta.
Sediul: Constanta, bdul Tomis nr. 79-87
J40/155/1997; PJR-40046/ 17.09.1999

Creanta depusa – cuantum,
temei şi ordine de prioritate
lei

Creanta admisa în urma
verificarii - cuantum, temei şi
ordine de prioritate- lei-

9.941.280,61 lei din care:
3.604.180,31
lei
reprezentand credit restant şi
cuprinde accesorii (dobanzi,
penalitati, speze bancare);
- contract de credit nr.
242/16.04.2007
şi
act
aditional
6.337.100,30
lei
reprezentand credit restant şi
cuprinde accesorii (dobanzi,
penalitati, speze bancare);
- contract de credit nr.
272/04.06.2007
şi
act
aditional
- creanta garantata

9.941.280,61 lei din care:
- 3.604.180.31 lei reprezentand
credit restant şi cuprinde
accesorii (dobanzi, penalitati,
speze bancare);
- contract de credit nr.
242/16.04.2007 şi act aditional
- 6.337.100,30 lei reprezentand
credit restant şi cuprinde
accesorii (dobanzi, penalitati,
speze bancare);
- contract de credit nr.
272/04.06.2007 şi act aditional
Garantii:
-Ipoteca
constructie
hotel
Laguna S+P+3E situat în
Mamaia zona club Neptun
contract
ipoteca
nr.137/19.10.2007
aut.sub
nr.5864/19.10.2007 BNP Budei
Cristina
-ipoteca teren intravilan în
suprafata de 3200 mp/ situat în
Navodari str. DC 86 Mamaia
Nord lot 1 contract ipoteca
nr.136/19.10.2007
aut.sub
nr.5863/19.10.2007 BNP Budei
Cristina aflat în patrimoniul
-garantie reala mobiliara asupra
stocurilor prezente şi viitoare
constand în mijloace fixe şi
obiecte de inventar conform
contractului de ipoteca mobiliara
nr.41/29.10.2010
-garantie reala mobiliara asupra
tuturor partilor sociale detinute la
SC Elpida Oriental SA conform
contractului de ipoteca mobiliara
nr.449/07.12.2012
-garantie
reala
mobiliara

Creanta contestata şi
motivul contestarii

Pondere
(%) cu
drept de
vot
39,89
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2.

Municipiul Constanta
prin Primar şi S.P.I.T.V.B.L.
Constanta str. Sulmona
nr.22

120.970,79 lei
-2.196,00 lei impozit mijloace
de transport
-67,00 lei impozit vehicule
inregistrate
-66,00 lei impozit vehicule
lente
-2.633,00 lei taxa de liniste şi
siguranta Mamaia
-109.091,79 lei impozit cladiri
-6.912,00 lei taxa spatii verzi
-5,00 lei cheltuieli executare
Pv
sechestru
nr.35048/08.08.2014
-creanta garantata

3.

Primaria
Orasului
Navodari – sediul:
Navodari, str. Dobrogei
nr.1, jud. Constanta.

16.067,65 lei reprezentand
contravaloare impozite teren
aferent perioadei 30.09.2010
– 30.09.2015.
- Instiintare de plata din
16.11.2015;
- Proces – Verbal de sechestru
asupra bunurilor imobile nr.
5012/23.02.2015;
Titlu
executriu
nr.
21254/11.11.2014;
- Proces – Verbal nr.
13352/11.11.2014;
Titlu
executriu
nr.
20746/19.08.2014;
- Proces – Verbal nr.
2502/19.08.2014;
Titlu
executriu
nr.
7004/12.04.2013;
- Proces – Verbal nr.
2995/12.04.2013;

constituita
asupra
disponibilitatilor în lei şi valuta
ale conturilor curente şi sau
subconturilor deschise la CEC
Bank SA conform contrcatului
de garantie reala mobiliara
nr.67/16.04.2007
-cuantumul creanţei garantate se
va înscrie în tabelul definitiv la
valoarea garanţiilor stabilite prin
evaluare în temeiul art78, 103
din Legea nr.85/2014
Creanta garantata art. 159
alin.pct. 3
120.970,79 lei
-2.196,00 lei impozit mijloace de
transport
-67,00 lei impozit vehicule
inregistrate
-66,00 lei impozit vehicule lente
-2.633,00 lei taxa de liniste şi
siguranta Mamaia
-109.091,79 lei impozit cladiri
-16.320,00 lei taxa promovare
turism Mamaia
-16.429,00 lei taxa spatii verzi
-773,00 lei taxa hoteliera
-5,00 lei cheltuieli executare
Pv
sechestru
nr.35048/08.08.2014
Garantii:
Etaj I din constructia C1 hotel
Laguna nr.cad 105412 inscris în
CF nr.206563
-cuantumul creanţei garantate se
va înscrie în tabelul definitiv la
valoarea garanţiilor stabilite prin
evaluare în temeiul art78, 103
din Legea nr.85/2014
-creanta garantata art. 159
alin.1pct.3
16.067,65
lei
reprezentand
contravaloare impozite teren
aferent perioadei 30.09.2010 –
30.09.2015.
- Instiintare de plata din
16.11.2015;
- Proces – Verbal de sechestru
asupra bunurilor imobile nr.
5012/23.02.2015;
Titlu
executriu
nr.
21254/11.11.2014;
Proces
–
Verbal
nr.
13352/11.11.2014;
Titlu
executriu
nr.
20746/19.08.2014;
Proces
–
Verbal
nr.
2502/19.08.2014;
Titlu
executriu
nr.
7004/12.04.2013;
Proces
–
Verbal
nr.
2995/12.04.2013;
Garantii:
Teren intravilan în suprafata de
2.200 mp situat în Navodari str.
DC
86
Mamaia
Nord
jud.Constanta nr.cadastral 11804
inscris în CF 11804 a
loc.Navodari,
Incheiere
de
intabulare nr.24158/11.03.2015
-cuantumul creanţei garantate se
va înscrie în tabelul definitiv la
valoarea garanţiilor stabilite prin
evaluare în temeiul art78, 103
din Legea nr.85/2014
-creanta garantata art. 159
alin.1pct.3

0,49

0,06
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Total creante garantate
Creante bugetare

10.078.319,05 lei

10.078.319,05 lei

4.

Municipiul Constanta
prin Primar şi S.P.I.T.V.B.L.
Constanta str. Sulmona
nr.22

D.R.F.P.
GalatiA.J.F.P. Constanta
Bd.IG Duca nr.18
Constanta

1.174.067,26 lei
-2.591,00 lei impozit mijloace de
transport sub 12 t
-143,00 lei impozit vehicule
inregistrate
-11,00 lei impozit vehicule lente
-1.719,00 lei taxa de liniste şi
siguranta Mamaia
-1.142.963,26 lei impozit cladiri
-16.320,00 lei taxa promovare
turism Mamaia
-9.517,00 lei taxa spatii verzi
-773,00 lei taxa hoteliera
-30,00 lei cheltuieli executare
-nota
de
constatare
nr.S102939/16.12.2015
creanta bugetara cf. art. 161 pct.
5 din Legea 85/2014
78.550 lei din care impozit
salarii, amenzi, cas angajator, cas
asigurati, contributii accidente de
munca, somaj angajator, somaj
asigurati, fond garantare, cass
angajator, cass asigurati, fond
indemnizatii şi concedii amenzi
DRAF
din care 75.746 lei debit, 1.560
lei dobanzi şi 1.244 lei penalitati
-Titluri executorii
creanta bugetara cf. art. 161 pct.
5 din Legea 85/2014
1.252.617,26 lei

4,71

5.

1.174.067,26 lei
-2.591,00 lei impozit mijloace
de transport sub 12 t
-143,00 lei impozit vehicule
inregistrate
-11,00 lei impozit vehicule
lente
-1.719,00 lei taxa de liniste şi
siguranta Mamaia
-1.142.963,26 lei impozit
cladiri
-16.320,00 lei taxa promovare
turism Mamaia
-9.517,00 lei taxa spatii verzi
-773,00 lei taxa hoteliera
-30,00 lei cheltuieli executare
-nota
de
constatare
nr.S102939/16.12.2015
78.550 lei din care impozit
salarii, amenzi, cas angajator,
cas
asigurati,
contributii
accidente de munca, somaj
angajator, somaj asigurati,
fond garantare, cass angajator,
cass
asigurati,
fond
indemnizatii
şi
concedii
amenzi DRAF
din care 75.746 lei debit,
1.560 lei dobanzi şi 1.244 lei
penalitati
-Titluri executorii
1.252.617,26 lei

2.530,83 lei din care:
- 531,44 lei (332,17 lei
comision cont lei şi 44.82
euro la cursul BNR din
06.11.2015 4,4459 lei/euro
comision cont în euro)
reprezentand comision de
administrare cont;
- 20,00 lei reprezentand
comision C.I.P. (centrala
inchidere plati);
- 1.689,39 lei reprezentand
comision gestiune POS;
- 90,00 lei reprezentand
comision carduri clculat pana
la data de 06.11.2015;
- 200,00 lei reprezentand taxa
judiciara de timbru.
5.045.836,26 lei din care:
- 21.716,01 lei reprezentand
credit restant şi cuprinde
accesorii (dobanzi, penalitati,
speze bancare);
- contract de credit nr.
242/16.04.2007
şi
act
aditional
- 39.439,92 lei reprezentand
credit restant şi cuprinde
accesorii (dobanzi, penalitati,
speze bancare);
- contract de credit nr.
272/04.06.2007
şi
act
aditional
- 651.700,11 lei din care:
- 613.176,70 lei reprezinta
credit restant;
- 18.335,65 lei reprezinta
dobanzi restante;
- 19.129,60 lei reprezinta

2.530,83 lei din care:
- 531,44 lei (332,17 lei comision
cont lei şi 44.82 euro la cursul
BNR din 06.11.2015 4,4459
lei/euro comision cont în euro)
reprezentand
comision
de
administrare cont;
- 20,00 lei reprezentand comision
C.I.P. (centrala inchidere plati);
- 1.689,39 lei reprezentand
comision gestiune POS;
- 90,00 lei reprezentand comision
carduri clculat pana la data de
06.11.2015;
- 200,00 lei reprezentand taxa
judiciara de timbru.
Creanta art. 161 pct. 8

0,01

III.

Total creante bugetare

IV.

Creante chirografare

6.

BANCA
COMERCIALA
CARPATICA
S.Asediul:
Sibiu,
str,Autogarii
nr.1,
RO11447021,
J32/80/1999,SUCURSALA
CONSTANTA
–
sediul: Constanta, Bdul. Tomis nr.113, RO
14560598,
J13/967/2002.

7.

CEC BANK – sediul:
Bucureşti,
Calea
Victoriei nr.13, sector 3
Sucursala Constanta
Sediul: Constanta, bdul Tomis nr. 79-87
J40/155/1997; PJR-40046/ 17.09.1999

5.045.836,26 lei din care:
61.155,93 lei creanta art. 161 pct.
8
- 21.716,01 lei reprezentand
credit restant şi cuprinde
accesorii (dobanzi, penalitati,
speze bancare);
- contract de credit nr.
242/16.04.2007 şi act aditional
- 39.439,92 lei reprezentand
credit restant şi cuprinde
accesorii (dobanzi, penalitati,
speze bancare);
- contract de credit nr.
272/04.06.2007 şi act aditional
4.984.680,33 lei compusa din:
- 651.700,11 lei din care:
- 613.176,70 lei reprezinta credit
restant;
- 18.335,65 lei reprezinta
dobanzi restante;

0,32

lichidatorul judiciar inscrie
creanta în cuantum de
4.984.680,33 lei conform
art.102 alin 4 şi 5, intrucat
valorificarea
este
conditionata de executarea
în prealabil a debitorului
principal

0,25
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dobanzi penalizatoare;
- 1.058,16 lei reprezinta
comisioana restante;
contract
de
credit
nr.162/17.09.2008.
- 534.836,83 lei din care:
- 500.000 lei reprezinta credit
restant;
- 34.676,83 lei reprezinta
dobanzi penalizatoare;
160
lei
reprezinta
comisioana restante;
contract
de
credit
nr.163/17.09.2008.
- 155.030,33 lei din care:
- 144.848.33 lei reprezinta
credit restant;
- 5.079,94 lei reprezinta
dobanzi restante;
- 3.831,77 lei reprezinta
dobanzi penalizatoare;
- 1.270,29 lei reprezinta
comisioana restante;
contract
de
credit
nr.160/17.09.2008.
- 540.991,67 lei din care:
- 500.000 lei reprezinta credit
restant;
- 40.791,67 lei reprezinta
dobanzi penalizatoare;
200
lei
reprezinta
comisioana restante;
contract
de
credit
nr.161/17.09.2008.
- 259.103,90 lei din care:
- 242.137,07 lei reprezinta
credit restant;
- 9.646,53 lei reprezinta
dobanzi restante;
- 6.980,30 lei reprezinta
dobanzi penalizatoare;
340
lei
reprezinta
comisioana restante;
contract
de
credit
nr.205/13.12.2007.
- 742.451.36 lei din care:
- 691.060,70 lei reprezinta
credit restant;
- 31.094,17 lei reprezinta
dobanzi restante;
- 20.076,49 lei reprezinta
dobanzi penalizatoare;
220
lei
reprezinta
comisioana restante;
contract
de
credit
nr.9/11.03.2009.
- 1.079.092,59 lei din care:
- 945.787,67 lei reprezinta
credit restant;
- 92.244,52 lei reprezinta
dobanzi restante;
- 40.700,40 lei reprezinta
dobanzi penalizatoare;
360
lei
reprezinta
comisioana restante;
contract
de
credit
nr.191/28.11.2008.
- 1.021.473,54 lei din care:
- 892.565,44 lei reprezinta
credit restant;
- 89.082,67 lei reprezinta
dobanzi restante;
- 36.904,34 lei reprezinta
dobanzi penalizatoare;
- 2.921,09 lei reprezinta
comisioana restante;
contract
de
credit
nr.30/26.11.2009

- 19.129,60 lei reprezinta
dobanzi penalizatoare;
1.058,16
lei
reprezinta
comisioana restante;
contract
de
credit
nr.162/17.09.2008
debitor
principal SC Grup Media Sud
Company SRL
- 534.836,83 lei din care:
- 500.000 lei reprezinta credit
restant;
- 34.676,83 lei reprezinta
dobanzi penalizatoare;
- 160 lei reprezinta comisioana
restante;
contract
de
credit
nr.163/17.09.2008
debitor
principal SC Grup Media Sud
Company SRL
- 155.030,33 lei din care:
- 144.848.33 lei reprezinta credit
restant;
- 5.079,94 lei reprezinta dobanzi
restante;
- 3.831,77 lei reprezinta dobanzi
penalizatoare;
1.270,29
lei
reprezinta
comisioana restante;
contract
de
credit
nr.160/17.09.2008
debitor
principal SC Grup Media Sud
Holding SRL
- 540.991,67 lei din care:
- 500.000 lei reprezinta credit
restant;
- 40.791,67 lei reprezinta
dobanzi penalizatoare;
- 200 lei reprezinta comisioana
restante;
contract
de
credit
nr.161/17.09.2008
debitor
principal SC Grup Media Sud
Holding SRL
- 259.103,90 lei din care:
- 242.137,07 lei reprezinta credit
restant;
- 9.646,53 lei reprezinta dobanzi
restante;
- 6.980,30 lei reprezinta dobanzi
penalizatoare;
- 340 lei reprezinta comisioana
restante;
contract
de
credit
nr.205/13.12.2007
debitor
principal SC Goldony Company
SRL
- 742.451.36 lei din care:
- 691.060,70 lei reprezinta credit
restant;
- 31.094,17 lei reprezinta
dobanzi restante;
- 20.076,49 lei reprezinta
dobanzi penalizatoare;
- 220 lei reprezinta comisioana
restante;
contract
de
credit
nr.9/11.03.2009 debitor principal
SC Greenland Investment SRL
- 1.079.092,59 lei din care:
- 945.787,67 lei reprezinta credit
restant;
- 92.244,52 lei reprezinta
dobanzi restante;
- 40.700,40 lei reprezinta
dobanzi penalizatoare;
- 360 lei reprezinta comisioana
restante;
contract
de
credit
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8.

Centrul Roman Pentru
Administrarea
Dreprurilor Artistilor
Inrerpreti – Credidam –
sediul: Bucureşti, srt.
Jules Michelet nr.1517,
sector
1
RO9089320

609,20 lei din care:
-409,20 lei reprezentand
remuneratie datorata artistilor
interpreti
sau
executanti
pentru perioada 01.06.2013 –
31.08.2013.
- factura nr. 619/ 16.12.2013;200 lei reprezentand cheltuieli
de judecata, timbru judiciar.

9.

ONLINE BOOKING
SRL –sediul: Pitesti,
str. Mircea Voda, nr.
22, jud. Arges- sediul
procesual
ales:
URBAN
şi
ASOCIATII
–
Bucureşti,
b-dul
preciziei nr.1, etj.4,
sector 6

10.

S.C.
RAJA
SA
Constanta
Str.Calarasi
22-24
Constanta
J13/3524/2005
CUI 18100061

6.797,00 lei reprezentand :
- 3.960,00 lei – debit principal
constatat prin facturi fiscale
nr. 14841/01.07.2014, nr.
15237/01.08.2014,
nr.15582/01.09.2014,
nr.
16282/01.10.2014;
- 2.837,00 lei – penalitati de
intarziere
-contract de prestari servicii
pe baza de comision
-facturi fiscale
-corespondenta
8.601,43 lei reprezentand:
- 8.401,43 lei contravaloare
apa aferent perioadei de
consum 30.11.2015
- 200,00 lei taxa timbru
-contract
de
furnizare
nr.224TC/19.07.2012
-fisa evidenta client la
21.12.2015

11.

S.C. POMACOST SA
(Bd.Tomis nr.488 zona
Caragea
Dermnei
DN2A-sere)
J13/1064/2001
RO13848402
S.C. Stop SRL
Str. Dezrobirii nr.92
Constanta
J13/3897/1993
RO4473850

12.

3.942,00 lei reprezentand
contravaloare prestari servicii
intretinere plante:
-ff.3778/11.12.2014

nr.191/28.11.2008
debitor
principal SC New Invest SRL
- 1.021.473,54 lei din care:
- 892.565,44 lei reprezinta credit
restant;
- 89.082,67 lei reprezinta
dobanzi restante;
- 36.904,34 lei reprezinta
dobanzi penalizatoare;
2.921,09
lei
reprezinta
comisioana restante;
contract
de
credit
nr.30/26.11.2009
debitor
principal SC Trident Grup SRL
-creanta inscrisa sub conditie art.
102 alin.4 şi 5
609,20 lei din care:
409,20
lei
reprezentand
remuneratie datorata artistilor
interpreti sau executanti pentru
perioada
01.06.2013
–
31.08.2013.
- factura nr. 619/ 16.12.2013
- 200 lei reprezentand cheltuieli
de judecata.
Creanta art. 161 pct. 8
6.797,00 lei reprezentand :
- 3.960,00 lei – debit principal
constatat prin facturi fiscale nr.
14841/01.07.2014,
nr.
15237/01.08.2014,
nr.15582/01.09.2014,
nr.
16282/01.10.2014;
- 2.837,00 lei – penalitati de
intarziere conform facturii fiscale
nr. 000000109/24.03.2015.
-contract de prestari servicii pe
baza de comision.
Creanta art. 161 pct. 8
8.601,43 lei reprezentand:
- 8.401,43 lei contravaloare apa
aferent perioadei de consum
30.11.2015
- 200,00 lei taxa timbru
-contract
de
furnizare
nr.224TC/19.07.2012
-fisa
evidenta
client
la
21.12.2015
Creanta art. 161 pct. 8
3.942,00
lei
reprezentand
contravaloare prestari servicii
intretinere plante:
-ff.3778/11.12.2014
Creanta art. 161 pct. 8

688,26 lei reprezentand:
-488,26 lei – cazare conform
ff.22964/16.12.2010
-200,00 lei- taxa timbru
-factura
fiscala
22964/16.12.2010
-fisa turist
-fisa anuntare a sosirii şi
plecarii nr.2516420

-creanta inlaturata integral

1.349,68 lei reprezentand:
-comisioane
lunare
de
administrare a pachetului de cont
curent Platinum
-cerere
deschidere
conturi
curente persoane juridice
-conditii generale de derulare a
operatiunilor bancare
Creanta art. 161 pct. 8
2.088,00 lei reprezentand marfa
conform facturi fiscale
ff.105/01.04.2014,
ff

13.

Raiffeisen Bank SA
Bucureşti cladirea Sky
Tower Calea Floreasca
nr.246C sector 1 cod
014476
J40/44/1991
CUI361820

1.349,68 lei reprezentand:
-comisioane
lunare
de
administrare a pachetului de
cont curent Platinum
-cerere deschidere conturi
curente persoane juridice
-conditii generale de derulare
a operatiunilor bancare

14.

Vinium Capidava SRL
J13/1132/2006
CUI18585579

2.088,00 lei reprezentand
marfa conform facturi fiscale
ff.105/01.04.2014,
ff

0,002

0,03

0,03

0,02

In conformitate cu art.106,
alin.2 din Legea 85/2014,
lichidatorul judiciar nu
inscrie creanta în valoare
de 688,26 lei intrucat
aceasta s-a prescris la
09.10.2014 conf.art.2517
CC şi nu s-a facut dovada
intreruperii termenului de
prescriptie

-

0,01

0,01
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511/17.06.2015
-fisa client

511/17.06.2015
-fisa client
Creanta art. 161 pct. 8
6.205,43
lei
contravaloare
manopera montaj centralina
-Contract nr.88/06.03.2012
-Facturi fiscale
-Situatie centralizatoare
Creanta art. 161 pct. 8
299.322,66
lei
din
care
243.464,30 lei debit, 45.265,94
lei dobanda contractuala şi
10.592,42 lei cheltuieli de
judecata conform Sentintei Civile
nr.12768/27.11.2014
creanta inscrisa sub conditie art.
102 alin.4 şi 5

15.

IFMA SA
Mogosoaia
sos.Bucureşti
Targoviste nr.12A corp
B jud.Ilfov

6.205,43 lei contravaloare
manopera montaj centralina
-Contract nr.88/06.03.2012
-Facturi fiscale
-Situatie centralizatoare

16.

Unicredit Bank SA
J40/7706/1991
CUI
361536
Bucursti bd. Expozitiei
nr.1F

299.322,66 lei din care
243.464,30
lei
debit,
45.265,94
lei
dobanda
contractuala şi 10.592,42 lei
cheltuieli de judecata conform
Sentintei
Civile
nr.12768/27.11.2014

17.

Polaris M Holding SRL
J13/1645/1999
cui
12079629
Constanta str. Spiru
Haret nr.2A

547.216,52 lei, din care:
-48.960,98 lei conform SC
nr.951/07.09.2010
-3.228,70 lei conform SC
nr.951/07.09.2010
-66.602,17 lei conform SC
nr.278/27.01.2012
-226.118,69 lei conform SC
nr.4520/29.11.2013
-79.208,75 lei conform SC
nr.399/CA/07.02.2014
-10.204,28 lei cheltuieli de
judecata
-112.631,85 lei contravaloare
prestatii salubrizare în perioada
octombrie 2013-septembrie 2015
debit şi penalitati
-61,10 lei penalitati calculate
conform SC nr.951/07.09.2010
-200 lei taxa timbru judiciar
-sentinte civile
-contract de prestari servicii
nr.31359/21.07.2009
-facturi fiscale
-calcul penalitati
Creanta art. 161 pct. 8

2,20

18.

Max
Escargo
International SRL
Constanta str. Florilor
nr.15
J13/991/2013
CUI
31582766

547.216,52 lei, din care:
-48.960,98 lei conform SC
nr.951/07.09.2010
-3.228,70 lei conform SC
nr.951/07.09.2010
-66.602,17 lei conform SC
nr.278/27.01.2012
-226.118,69 lei conform SC
nr.4520/29.11.2013
-79.208,75 lei conform SC
nr.399/CA/07.02.2014
-10.204,28 lei cheltuieli de
judecata
-112.631,85 lei contravaloare
prestatii
salubrizare
în
perioada octombrie 2013septembrie 2015 debit şi
penalitati
-61,10 lei penalitati calculate
conform
SC
nr.951/07.09.2010
-200 lei taxa timbru judiciar
-sentinte civile
-contract de prestari servicii
nr.31359/21.07.2009
-facturi fiscale
-calcul penalitati
685.149,64 lei plati efectuate
conform antecontract de
vanzare cumparare aut sub
nr.3565/2015 BNP Budei
Cristina
-facturi fiscale avans

685.149,64 lei plati efectuate
conform antecontract de vanzare
cumparare aut sub nr.3565/2015
BNP Budei Cristina
-facturi fiscale avans
Creanta art. 161 pct. 9

2,75

6.610.336,91 lei

6.116.648,65 lei din care
5.284.002 lei creante inscrise sub
conditie şi 832.645,66 lei creante
chirografare

16.215.437,29 lei din care
12.266.853,72 lei debit şi
3.948.583,57 lei penalitati
-Creditare societate
-Contract de imprumut
-Acte aditionale
-extras de cont
16.215.437,29 lei

12.266.853,72 lei reprezentand
creditare
societate
conform
contract
imrprumut
acte
aditionale, documente financiar
contabile (documente de plata,
situatii financiare, extrase de
cont)
12.266.853,72 lei

lichidatorul
judiciar
inlatura partial creanta în
cuantum de 3.948.583,57
lei reprezentand penalitati
de intarziere intrucat nu sa prezentat modul de
calcul

49,22

34.156.710,51 lei

30.207.438,68 lei din care
5.284.002,99 lei creante inscrise
sub conditie şi 24.923.435,69 lei
creante cu drept de vot

3.949.271,83 lei

100%

Total
chirografare

creante

0,02

lichidatorul judiciar inscrie
creanta cf art.102 alin 4 şi
5 intrucat Sentinta Civla
nr.12768/27.11.2014
pronuntata de Judecatoria
Constanta
nu
este
definitiva fiind exercitat
apel pe rolul Tribunalului
Constanta ce face obiectul
dosarului
nr.4926/212/2013

-

Creante subordonate
19.

Babinciuc Elena
Constanta str. Verde
nr.31

Total
creante
subordonate
TOTAL CREANTE

În conformitate cu art. 111, contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în B.P.I. a
tabelului preliminar.
Maestro S.P.R.L. lichidator judiciar al SC Gold Consult SA Suciu Valentina
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