BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 3827/24.02.2016
II. Lichidator judiciar provizoriu: Casa de Insolvenţă Zisu SPRL, înregistrată în Registrul formelor de organizare al
U.N.P.I.R. cu nr. RFO II–0816, CIF RO34744005, cu sediul în Municipiul Alba Iulia, str. Primăverii nr. 18, jud. Alba,
reprezentat prin asociat coordonator practicianul în insolvenţă Zisu Aurel numit prin Încheierea nr. 238/CC/F/2015 din
17.12.2015 pronunţată de Tribunalul Alba în dosarul nr. 4461/107/2015, care prezidează şedinţa şi asigură secretariatul
acesteia.
III. Convocarea adunării creditorilor: Convocarea primei adunări a creditorilor debitorului SC A.B. Mobi Design SRL
pentru data de 24.02.2016, ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar provizoriu din Municipiul Alba Iulia, str.
Primăverii, nr. 18, jud. Alba, s-a efectuat de practician odată cu notificarea deschiderii procedurii simplificate a
insolvenţei, prin publicarea acesteia în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2068/01.02.2016, în pagina centrală a
ziarului România liberă din 02.02.2016 şi notificarea creditorilor debitoarei, conform înscrisurilor prezentate.
IV. Participare şi cvorum: La prima şedinţă a Adunării creditorilor au participat lichidatorul judiciar provizoriu şi
creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Alba, reprezentat de consilier juridic Nistor Virginia cu delegaţia nr. ABG_DEX 3029/24.02.2016, care deţine creanţa
de 81.563 lei reprezentând 97,88% din totalul creanţelor înscrise în tabelul preliminar al creanţelor debitorului.
Având în vedere prezenţa creditorilor în procent de 97,88% sunt îndeplinite condiţiile de cvorum prevăzute de art. 49,
alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
V. Ordinea de zi: Prezentarea raportului întocmit de lichidatorul judiciar provizoriu în condiţiile art. 97 din Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Alegerea Comitetului creditorilor şi a
preşedintelui acestuia. Confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia.
VI. Discutarea punctelor de la ordinea de zi: Având în vedere că prima adunare a creditorilor este legal întrunită, s-a
trecut la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.
1. Prezentarea raportului lichidatorului judiciar întocmit conform art. 97 din lege: Lichidatorul judiciar provizoriu a
prezentat pe scurt conţinutul Raportului întocmit conform art. 97 din lege din care rezultă că nu s-au identificat
elemente pentru stabilirea unor eventuale persoane cărora să le fie imputabilă apariţia insolvenţei debitorului. În urma
votului exprimat, cu majoritatea de 100% a creanţelor prezente s-a adoptat următoarea Hotărâre: Cu majoritate de
100,00 % din total masă credală prezentă se ia act de Raportul lichidatorului judiciar întocmit conform art. 97 din Legea
nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
2. Alegerea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia. Având în vedere că în tabelul preliminar al creanţelor
sunt înscrişi numai 3 creditori, s-a considerat că nu se impune desemnarea unui comitet al creditorilor, atribuţiile
acestuia urmând a fi exercitate de adunarea creditorilor.
3. Confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia: S-a supus la vot confirmarea în calitate de
lichidator judiciar definitiv Casa De Insolvenţă Zisu SPRL cu onorariul stabilit pe bază de decont justificativ de lucrări,
iar în urma votului exprimat s-a adoptat următoarea Hotărâre: Cu majoritate de 100,00% din total masă credală
prezentă, Casa De Insolvenţă Zisu SPRL este confirmat în calitatea de lichidator judiciar definitiv cu onorariul stabilit
pe baza de decont justificativ de lucrări. Având în vedere că nu mai sunt alte probleme de discutat, şedinţa este declarată
închisă.
Prezentul proces verbal s-a încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care unul pentru dosarul cauzei, unul pentru
lichidatorul judiciar şi unul pentru creditorul prezent prin reprezentant.
Creditori: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Alba reprezentată de c.j. Nistor Virginia.
Lichidator judiciar, Casa de Insolvenţă Zisu SPRL, prin asociat coordonator practician în insolvenţă Aurel Zisu
Județul Argeş
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea ASTRA SA, cod unic de înregistrare: 128655
Tribunalul Specializat Arge
Dosar: 382/1259/2015
Debitor: ASTRA SA
Administrator Judiciar: Trandaș Lucea
Tabelul preliminar rectificat de creanțe cuprinzând creanțele împotriva debitorului Astra SA
Nr.
crt

Denumire/
Nume
prenume

Sediu/adresă

Creanță
solicitată

Creanță
admisă

Creanță
înlăturată

Creanță
sub
condiție

Pondere
procent
categorie

Pondere
procent
în total
creanțe
admise

Observații

Creanțe salariale izvorâte din raport de muncă conform art.161,pct.3

1

Dobre
Sevastian

Pitești, b-dul
Petrochimiștilor
, nr.7, bl.B29,
sc.D, ap.1, jud.
Argeș

2

Dobrescu
Marian

Pitești, str.
Exercițiu,
bl.L2, sc.A,

325.558,17

0

0

325.558,17

325.558,17

18,99

Creanță salarială
cesionată în data
de 19.02.2016
0
creditorului
Barbu Daniela
Annemarie
Restanțe ,drepturi
7,02 salariale conf.
Sentinței civile
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Nr.
crt

Denumire/
Nume
prenume

Sediu/adresă

Creanță
solicitată

Creanță
admisă

Creanță
înlăturată

Creanță
sub
condiție

Pondere
procent
categorie

Pondere
procent
în total
creanțe
admise

ap.2, jud. Argeș

3

Dobre Ioan

Pitești, str. dr.
N. Crețulescu
nr.10, bl.B7,
sc.C, ap.11, jud.
Argeș

4

Dobrescu
Mariana

Pitești, str.
Exercițiu,
bl.L2, sc.A
,ap.2,
jud. Argeș

218.498,03

218.498,03

12,74

4,71

5

Barbu
Daniela
Annemarie

Pitești, b-dul
Petrochimiștilor
, nr.7, bl.B29,
sc.D, ap.13, jud.
Argeș

218.498,03

544.056.20

31.73

11,73

6

Dobre
Damian

Pitești, Calea
Drăgășani, nr.2
bl.44, sc.C,
ap.21, jud.
Argeș

165.456,14

165.456,14

9,65

3,57

7

Ene Florin
Gabriel

Pitești, str .Dr.
V. Babeș ,nr.7
bl.T2, sc.A,
ap.15, jud.
Argeș

135.658,00

135.658,00

7,90

2,93

Burcea
Maria

Pitești, str.
Băilor, nr.4,
bl.D13, sc.C,
ap.13, jud.
Argeș

104.026,95

0

104.026,95

0

0

Total creanțe salariale
1.818.811,66 1.714.784,71
Creanțe bugetare conform art.161,pct.5

104.026,95

100

36,98

8

9

Impozite și
Taxe
Municipiul
Pitești

Pitești, str.
Victoriei, nr.24,
jud. Argeș

10

Serviciul
Public de
Exploatare a

Pitești, Calea
București
bl.U3, parter,

325.558,17

325.558,17

18,99

7,02

195.009,00

195.009,00

98,14

445,00

445,00

0,22

Observații

nr.1367/CM
/2010 emisă de
Tribunalul Argeș
și DC
nr.395/2011aC.A.
Pitești
Restanțe ,drepturi
salariale conf.
Sentinței civile
nr.1460/CM
/2010 emisă de
Tribunalul Argeș
și DC
nr.480/2011aC.A.
Pitești
Restanțe ,drepturi
salariale conf.
Sentinței civile
nr.1364/CM
/2010 emisă de
Tribunalul Argeș
și DC
nr.793/2011aC.A.
Pitești
Restanțe ,drepturi
salariale conf.
Sentinței civile
nr.1363/CM
/2010 emisă de
Tribunalul Argeș
,irevocabilă prin
nerecurare, plus
creanță cesionată
de Dobre
Sevastian în sumă
de 325.558,17 lei
Restanțe ,drepturi
salariale conf.
Sentinței civile
nr.1362/CM
/2010 emisă de
Tribunalul Argeș
și DC
nr.773/2011aC.A.
Pitești
Restanțe ,drepturi
salariale conf.
Sentinței civile
nr.1459/CM
/2010 emisă de
Tribunalul Argeș
și DC
nr.190/2013a
C.A. Pitești
Creanță
contestată de
debitor în dosar
nr.10690/280/201
5 cu termen de
judecată
06.04.2016

Taxe și impozite
locale pt. teren,
clădirii ,mijloace
4,20
de transport plus
majorări de
întârziere
Taxă reclamă și
0,01 publicitate plus
majorări de

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

4

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 3827/24.02.2016

Nr.
crt

11

12

13

Denumire/
Nume
prenume
Patrimoniulu
i
Municipiului
Pitești
Impozite și
taxe
Consiliul
Local
Mioveni
Orașul
Mioveni

Sediu/adresă

Creanță
solicitată

Creanță
admisă

Creanță
sub
condiție

Creanță
înlăturată

Pondere
procent
în total
creanțe
admise

jud. Argeș

Mioveni, b-dul
Dacia, nr.1, jud.
Argeș

Observații

întârziere

2.793,00

Pitești ,b-dul
Republicii,
443,00
nr.118, jud.
Argeș
Total creanțe bugetare
198.690
Creanțe chirografare conform art.161,pct.8,9
Pitești, b-dul
Petrochimiștilor
Dobre
, nr.7, bl.B29,
1.355.997,19
Sevastian
sc.D, ap.1, jud.
Argeș
DGRFP
Ploiești ,
AJFP Argeș

2793,00

1,42

Taxe și impozite
0,06 locale pt .teren și
clădire(baracă)

443,00

0,22

0,01

100

4,28

198.690

0

0

0

0

1.229.402,30 1.229.402,30

45,13

26,52

112.333,00

4,12

2,42

26.090,00 1.382.087,19

50.72

29,80

Dobrescu
Marian

Pitești, str.
Exercițiu,
bl.L2, sc.A,
ap.2, jud. Argeș

15

Dobre Ioan

Pitești, str. Dr.
N. Crețulescu
nr.10, bl.B7,
sc.C, ap.11, jud.
Argeș

16

Pitești, b-dul
Petrochimiștilor
Dobre Viorel
nr.7 ,bl.B29,
Roberto
sc.D, ap.1, jud.
Argeș

17

Florea
Adrian

18

Rara Avis
SRL

19

Astra Tours
Dob SRL

Pitești, str. Tg.
din Vale nr.54,
jud. Argeș

1.555.770,00

1.555.770,00

20

Financiar
Urban SRL

Pitești, str. G.
Coșbuc, nr.12,
jud. Argeș

1.149.124,00

1.149.124,00

21

Girexim
Universal
SRL

Pitești, str. I.C.
Brătianu, bl.A3,
ap.4, jud. Argeș

309.325,00

309.325,00

14

Pondere
procent
categorie

112.333,80

Pitești, b-dul
Petrochimiștilor
nr.5, bl.B32,
8.409.936,91
sc.C, ap.13, jud.
Argeș
Com. Poiana
Lacului, sat.
119.277.018,27
Paduroiu Deal,
jud. Argeș

8.409.936,91

119.277.018,27

Impozit
construcții

Creanță
chirografară
cesionată către
creditorul Dobre
Viorel Roberto
Sume depuse
pentru majorare
de capital social,
creditare societate
cu sume conf. ev.
contabile și
actelor prezentate
Sume depuse
pentru majorare
de capital social,
creditare societate
cu sume conf. ev.
contabile și
actelor prezentate
Sume depuse
pentru majorare
de capital social
plus creanță
cesionată de
Dobre Sevastian
în sumă de
1.355.997,19 lei
Creanță înlăturată
nu este certă
,lichidă și
exigibilă
Creanță înlăturată
nu este certă
,lichidă și
exigibilă
Creanță înlăturată
nu este certă
,lichidă și
exigibilă
Creanță înlăturată
nu este certă
,lichidă și
exigibilă Sentința
civilă
nr.322/2014 nu
este definitivă și
irevocabilă este
atacată cu recurs
Creanță înlăturată
nu este certă
,lichidă și
exigibilă Sentința
civilă
nr.253/2014 nu
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Nr.
crt

Denumire/
Nume
prenume

Sediu/adresă

Creanță
solicitată

Creanță
admisă

Creanță
înlăturată

Creanță
sub
condiție

Pondere
procent
categorie

Pondere
procent
în total
creanțe
admise

Observații

este definitivă și
irevocabilă este
atacată cu recurs
Total creanțe chirografare
Total Creanțe

133.424.997,5 2.723.823.29 130.701.174,18
135.442.499,16
4.637.298 130.805.201,13

100
104.026,95

58,74
100

Administrator judiciar, Trandaș Lucea
Județul Botoşani
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea UVERTURA CITY MALL SRL, cod unic de înregistrare: 23792260
România, Tribunalul Botoşani, Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Str. Maxim Gorki, nr. 8
Dosar nr.2595/40/2015/a8
Termen: 07 martie 2016
Citaţie
emisă la: ziua 19, luna 02, anul 2016
Către,
Contestator
1. Uvertura City Mall SRL, cu sediul social în municipiul Botoşani, str. Cuza Vodă, nr. 4, Hotel Rapsodia, corp nou,
camera 213, etaj 2, judeţul Botoşani, reprezentată legal prin administrator special Monica Sandu
Intimata
2. SC Moldova Universal SRL, reprezentată de administratorul judiciar V.F. Insolvenţă S.P.R.L., cu sediul în str. Ernest
Broşteanu, nr. 31, etaj 2, Bucureşti, sector 1
Administrator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL – Filiala Suceava, cu sediul în Suceava, str.
Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et. 4, judeţul Suceava.
Sunt chemaţi la această instanţă, camera PO2, completul CF1, în ziua de 07, luna 03, anul 2016, ora 8,30, în calitate de
contestator în proces cu debitorul SC Uvertura City Mall SRL Botoşani, cu sediul în Botoşani, str. Cuza Vodă, nr. 4,
Hotel Rapsodia, corp nou, camera 213, et. 2, judeţul Botoşani, cod de identificare fiscală 23792260, număr de ordine în
registrul comerţului J07/298/2008, pentru contestaţie tabel preliminar.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
2. Societatea DOROCA SA, cod unic de înregistrare: 622100
Curtea de Apel Suceava
Secţia a II a Civilă
Dosar nr.1508/40/2013/a3
- procedura insolvenţei –
(contestaţie tabel suplimentar de creanţe)
Decizia nr. 30
Şedinţa publică din data de 29 ianuarie 2016
Preşedinte Cătălin Temneanu
Judecător Ionuţ Apostol – Iordăchioaia
Grefier Mihaela – Gabriela Rotaru
Pe rol, judecarea apelului declarat de către contestatorul Debeli Mihai, cu domiciliul în localitatea Dorohoi, str. Prof.
Dimitrie Pompeiu nr. 7, bloc C 3, etaj 4, ap. 10, judeţul Botoşani, împotriva sentinţei civile 305 din 4 iunie 2015
pronunţată de către Tribunalul Botoşani – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal (dosar nr.
1508/40/2013/a3), intimată fiind debitoarea S.C.”Doroca” SA Dorohoi, prin lichidator judiciar Pohrib Ionela, cu sediul
în Dorohoi, str. Btazi nr. 1, judeţul Botoşani.
La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, au lipsit părţile.
Procedura de citare a fost legal îndeplinită.
În baza art. 131 alin. 1 din Noul Codul de procedură civilă, instanţa a procedat la verificarea din oficiu a competenţei cu
privire la dosarele aflate la prim termen şi a constatat că este competentă material, teritorial şi general cu soluţionarea
prezentei cauze în baza art. 92 pct. 2 din noul Cod de procedură civilă, raportat la art. 8 alin. 1 din Legea nr.85/2006.
S-a făcut referatul cauzei, învederându-se faptul că apelantul Debeli Mihai a făcut dovada achitării taxei judiciare de
timbru în cuantum de 100 lei, cu chitanţa nr. 38231/26.11.2015, iar intimata – creditoare Unicredit Ţiriac Bank SA
Bucureşti a formulat întâmpinare la apel,
S-a făcut referatul cauzei, după care, instanţa constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat, declară apelul în stare de
judecată şi constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat rămâne în pronunţare.
După deliberare ,
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