BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 12275/23.06.2016
-suma de 445.981,718 lei - reprezentând 70% din totalul creanţei de 637116,74 lei- devine exigibilă la data incheierii
recepţiei la terminarea lucrărilor
-suma de 191.135,022 lei - reprezentând diferenţa de 30% din total creanţei de 637.116,74 lei - devine exigibilă la data
recepţiei finale.
În consecinţă, în mod legal şi temeinic, lichidatorul judiciar a procedat la înscrierea sumei de 637.116,74 lei
reprezentând garanţie de buna execuţie, sub condiţia încheierii procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate
conform contractului.
Pentru aceste considerente, judecătorul sindic va admite în parte contestaţia şi va dispune menţinerea intimatei
creditoare SC CONSTRUCŢII FEROVIARE MOLDOVA SA în tabelul obligaţiilor debitoarei SC THEMELI
CONSTRUCŢII SRL doar cu creanţa în sumă de 637.116,74 lei reprezentând garanţie de buna execuţie sub condiţia
încheierii procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate conform contractului 27037/23.03.2010, art.13.4, restul
creanţei înscrisă în tabel fiind prescrisă.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite în parte contestaţia formulată de NTINOPOULOS GEORGIOS în calitate de administrator special al SC
THEMELI CONSTRUCTII SRL cu domiciliul ales la SCA POP ŞI ASOCIAŢII, în sector 2, Bucureşti, str. Popa Nan,
nr. 6, în contradictoriu cu creditoarea CONSTRUCŢII FEROVIARE MOLDOVA SA cu sediul ales în Iasi, Aleea
Musatini, nr. 2 .
Dispune menţinerea intimatei creditoare SC CONSTRUCŢII FEROVIARE MOLDOVA SA în tabelul obligaţiilor
debitoarei SC THEMELI CONSTRUCŢII SRL doar cu creanţa în sumă de 637.116,74 lei reprezentând garanţie de
buna execuţie sub condiţia încheierii procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate conform contractului
27037/23.03.2010, art.13.4.
Cu apel. Apelul se va depune la Tribunalul Bucureşti.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.06.2016.
Preşedinte,
Grefier,
Adina Elena Bojincă
Sandu Andreea-Teodora
4. Societatea FOTBAL CLUB RAPID SA, cod unic de înregistrare: 18536665
Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă – Filiala Ialomiţa
Cabinet Individual de Insolvenţă “Brihac Aurel”
Sediu:mun. Slobozia, str. Alexandru Odobescu,nr.12,parter, Jud. Ialomiţa
Tel: 0729.600.801;0764.695.540
e-mail: aurelbrihac@yahoo.com;fax 0372.876.371
Tribunalul Bucureşti - Secţia a Vii-a Civila
Preşedinte - Judecător sindic: Scutelnicu Oana
Dosar nr. 46406/3/2012
Debitor: SC Fotbal Club Rapid S.A-“ în reorganizare judiciara, în judiciar reorganisation, en redressement”
Proces Verbal
al Comitetului Creditorilor
S.C. Fotbal Club Rapid S.A Bucureşti
încheiat astăzi 09.06.2016
În cadrul Comitetului creditorilor debitoarei SC Fotbal Club Rapid S.A Bucureşti, Dosar nr. 46406/3/2012, aflat pe rolul
Tribunalului Bucureşti - Secţia a Vii-a Civila, convocat pentru data de 09.06.2016, ora 10,00 - la cererea
administratorului special al debitoarei, domnul Diaconescu Adrian cu următoarea ordine de zi :
1. Aprobare Contracte de cesiune între Fc Rapid şi Lpf pentru toti salariaţii şi jucatori, antrenori pentru plata
drepturilor salariale -numai salariile din prima transa ce se va incasa de la Lpf urmând ca bonusurile sa se plătească din
transa a 2-a din drepturile de televiziune .
2. Aprobare plata restanta salariala pentru Nicolae Manea - la data încasării drepturilor de televiziune - transa 1, fără
contract de cesiune,în valoare de 45.070 ron .
3. Aprobare organigrama conform cu standardele Ligii 1.
4. Aprobare contracte de comision pentru angajaţi valoare de 10% din valoarea încasată din contractele de publicitate,
care sunt plătite în bani şi comision de 7,5 % pentru contractele barter plata comisionului pentru contractele barter se
realizează în lunile ianuarie şi iunie 2017.
5. Aprobare servicii externalizare pentru activitate Fan Shop- pe o perioada de 1 an.
6. Aprobare contract de vânzare bilete cu Event Book.
Comitetul Creditorilor :
Nr. Crt
Creditor
Prin Corespondenta
Prezent
Absent
1.
S.C. Azuga Waters SRL
x
2.
Dinca Maria
x
3.
Irimes Ioan Adrian
x
Desfăşurarea şedinţei:
În cadrul şedinţei Comitetului Creditorilor, au votat prin corespondenţă, toti membrii, respectiv SC Azuga Waters SRL
prin reprezentant Violeta Moraru, Irimes Ioan Adrian şi Dinca Maria fiind întrunit cvorumul ,membrii comitetului
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creditorilor au formulat următoarele puncte de vedere/ opinii/ voturi cu privire la ordinea de zi transmisă, acestea fiind
consemnate în prezentul proces verbal aşa cum au fost formulate şi transmise:
În ceea ce priveşte ordinea de zi, respectiv ,
Punctul 1. , Aprobare Contracte de cesiune între Fc Rapid şi Lpf pentru toti salariaţii şi jucatori, antrenori pentru plata
drepturilor salariale - numai salariile din prima transa ce se va incasa de la Lpf urmând ca bonusurile sa se plătească din
transa a 2-a din drepturile de televiziune - au rezultat următoarele aspecte:
S.C. Azuga Waters SRL prin reprezentant Violeta Moraru, a transmis prin corespondenţă :
„ Sunt de acord cu încheierea de contracte de cesiune între Fc Rapid şi Lpf pentru toti salariaţii jucătorii şi antrenorii
clubului, în vederea plații drepturilorsalariale – se vor plăţi numai salariile din prima transa ce se va incasa de la Lpf;
urmând ca bonusurile sa se plătească din transa a 2-a a drepturilor de televiziune .”
- Domnul Irimes Ioan Adrian, a transmis prin corespondenţă: Sunt de acord cu încheierea de contracte de cesiune între
Fc Rapid şi Lpf pentru toti salariaţii jucătorii şi antrenorii clubului, în vederea plații drepturilorsalariale – se vor plăţi
numai salariile din prima transa ce se va incasa de la Lpf ;urmând ca bonusurile sa se plătească din transa a 2-a a
drepturilor de televiziune .”
Doamna Dinca Maria, a transmis prin corespondenţă: Consider ca modalitatea de plata a drepturilor salariale
rezultate din executarea contractelor individuale de munca / convenții civile este de competenta managementului
societăţii .„
Punctul 2. Aprobare plata restanta salariala pentru Nicolae Manea - la data încasării drepturilor de televiziune - transa 1,
fără contract de cesiune,în valoare de 45.070 ron” -, au rezultat următoarele aspecte:
S.C. Azuga Waters SRL prin reprezentant Violeta Moraru, a transmis prin corespondenţă :
„ Sunt de acord cu plata salariala restanta pentru Nicolae Manea - la data încasării drepturilor de televiziune - transa 1,
fără contract de cesiune,în valoare de 45.070 ron.
- Domnul Irimes Ioan Adrian, a transmis prin corespondenţă: Sunt de acord cu plata salariala restanta pentru Nicolae
Manea - la data încasării drepturilor de televiziune - transa 1, fără contract de cesiune,în valoare de 45.070 ron.
Doamna Dinca Maria, a transmis prin corespondenţă: Aceeași problema de competenta managementului societăţii
.„
Punctul 3.” Aprobare organigrama conform cu standardele Ligii 1 - au rezultat următoarele aspecte:
S.C. Azuga Waters SRL prin reprezentant Violeta Moraru, a transmis prin corespondenţă :
Sunt de acord cu organigrama propusa, întocmită conform standardelor Ligii 1 .”
- Domnul Irimes Ioan Adrian, a transmis prin corespondenţă: Sunt de acord cu organigrama propusa, întocmită
conform standardelor Ligii 1.”
Doamna Dinca Maria, a transmis prin corespondenţă: După prezentarea organigramei o sa votez sau nu .„
Punctul 4.” Aprobare contracte de comision pentru angajaţi valoare de 10% din valoarea încasată din contractele de
publicitate, care sunt plătite în bani şi comision de 7,5 % pentru contractele barter plata comisionului pentru contractele
barter se realizează în lunile ianuarie şi iunie 2017” –au rezultat următoarele aspecte :
- SC Azuga Waters SRL prin reprezentant Violeta Moraru, a transmis prin corespondenţă: Sunt de acord cu încheierea
unor contracte de comision pentru angajaţi, cu o valoare de 10% din valoarea încasată din contractele de publicitate,
care sunt plătite în bani şi comision de 7,5 % pentru contractele barter; plata comisionului pentru contractele barter se
realizează în lunile ianuarie şi iunie 2017.
- Domnul Irimes Ioan Adrian, a transmis prin corespondenţă: Sunt de acord cu încheierea unor contracte de comision
pentru angajaţi, cu o valoare de 10% din valoarea încasată din contractele de publicitate, care sunt plătite în bani şi
comision de 7,5 % pentru contractele barter; plata comisionului pentru contractele barter se realizează în lunile ianuarie
şi iunie 2017.
- Doamna Dinca Maria, a transmis prin corespondenţă: Sunt de acord cu procentul de comision pentru contractele de
publicitate, iar pentru contractele barter sa fie până la 7,5 %.
Punctul 5.” Aprobare servicii externalizare pentru activitate Fan Shop- pe o perioada de 1 an – au rezultat următoarele
aspecte :
- SC Azuga Waters SRL prin reprezentant Violeta Moraru, a transmis prin corespondenţă :
„ Sunt de acord cu externalizarea activităţii de Fan Shop pe o perioada de 1 an.
- Domnul Irimes Ioan Adrian, a transmis prin corespondenţă: Sunt de acord cu externalizarea activităţii de Fan Shop pe
o perioada de 1 an.
- Doamna Dinca Maria, a transmis prin corespondenţă :” În principiu sunt de acord cu externalizarea dar sa știm şi ce se
obține pentru societate din aceasta externalizare.
Punctul 6.” Aprobare contract de vânzare bilete cu Event Book, – au rezultat următoarele aspecte :
- SC Azuga Waters SRL prin reprezentant Violeta Moraru, a transmis prin corespondenţă :
„ Sunt de acord cu semnarea unui contract de vânzare bilete cu Event Book.
- Domnul Irimes Ioan Adrian, a transmis prin corespondenţă: Sunt de acord cu semnarea unui contract de vânzare bilete
cu Event Book.
- Doamna Dinca Maria, a transmis prin corespondenţă :” În principiu sunt de acord, dar nu amvazut cele trei oferte de
vânzare bilete şi nici contractul de vânzare bilete cu Event Book.
Concluzii :
Fata de cele exprimate de membrii Comitetului Creditorilor, conform punctelor de vedere transmise, au rezultat
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următoarele aspecte :
Doi dintre cei trei membri ai comitetului creditorilor, respectiv SC Azuga Waters SRL şi domnul Irimes Ioan Adrian, au
votat pentru aprobarea ordinii de zi propusa de administratorului special al debitoarei, domnul Diaconescu Adrian.
Doamna Dinca Maria, nu achiesează la punctele de vedere transmise .
Administratorul judiciar considera ca obiectivele de pe ordinea de zi ale şedinţei comitetului creditorilor din
09.06.2016, propusa de administratorului special al debitoarei, domnul Diaconescu Adrian, nu sunt de competenta
aprobării de către comitetul creditorilor, incalcand prevederile Legii 85/ 2006, privind procedura insolvenţei .
- Referitor la punctele 1 şi 2: Consider ca prin încercarea de a se cesiona sumele pe care clubul le are de încasat de la
Lpf, ce provin din drepturile de televizare aferente promovării în Liga 1, către toti salariaţii ,jucătorii şi antrenorii
clubului, astfel incat aceste sume sa nu fie virate în contul colector al societăţii, se încearcă astfel eludarea încasărilor şi
nerespectarea ordinii de plata a creditorilor curenți şi restanți, conform prevederilor Legii 85/ 2006, privind procedura
insolvenţei. Totodată aprobarea plăţilor, nu poate fi preferențiala, în detrimentul celorlalți creditori .
Pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi privind organigrama şi externalizarea serviciilor Fan Shopului şi a vânzării
de bilete, nu a fost prezentata componenta organigramei, funcțiile şi sumele privind cheltuielile ce decurg din angajarea
personalului necesar pentru desfăşurarea activităţii clubului şi nu se respecta procedura de selecţie a ofertelor, privind
externalizarea serviciilor, pentru alegerea ofertelor cele mai avantajoase din punct de vedere economic.
Urmare a celor menţionate, administratorul judiciar, conform Legii 85/ 2006 privind procedura insolvenţei ,va depune
contestaţie împotriva deciziei comitetului creditorilor din data de 09.06.2016 şi anularea acesteia .
Depunem punctele de vedere/ voturile exprimate de membrii Comitetului creditorilor ,care au votat prin corespondenţă .
Prezentul Proces – verbal a fost încheiat în 6 (șase) exemplare din care, cate unul pentru fiecare membru al Comitetului
Creditorilor, unul pentru a se depune la instanţă, unul pentru Bpi şi unul pentru administratorul judiciar.
Au votat prin corespondenţă ,
S.C. Azuga Waters S.R.L
Irimes Ioan Adrian
Dinca Maria
Administrator Judiciar, Cabinet Individual de Insolvenţă Brihac Aurel
Județul Giurgiu
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea CGL GRUP SECURITY SRL, cod unic de înregistrare: 32567411
Tribunalul Giurgiu - SINDIC
Dosar nr.197/122/2016
Debitoare: CGL GRUP SECURITY SRL – în insolventă, în insolvency, en procedure collective
Administrator judiciar: SERVICII REORGANIZARE SI LICHIDARE I.P.U.R.L.
Termen: 22.06.2016
Completarea tabelului preliminar de creanțe
cuprinzând creanțele înregistrate împotriva averii debitorului CGL Grup Security SRL.- în insolvenţă
Nr. inreg: 1150/21.06.2016
Nr.
crt

1

Creanta
Suma
solicitata
acceptata
Rang Timbraj
RON
RON
Creanțe chirografare conform art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014

Denumirea creditorului

Sediul/domiciliul

7.144,27 lei
reprezentand:
→6.854,85 lei
Bucureşti, sector 2,
PROSPERO RENT AUTO
- cval. Chirie
str. Tepes Voda, nr.
SRL
autoturisme
100, parter
→268,42 lei penalitati de
intarziere

2.679,06

art..161
pct. 8

achitat

Observatii

A fost admisa suma de
2.679,06 lei
reprezentand diferenta
de achitat aferenta
facturii
PRO20130982/01.10.2
015 - 2.558,55lei, la
care se adauga
penalitati de intarziere
calculate în suma de
120,51 lei.
Creanta în suma de
4.435,21 lei nu a fost
admisa pentru
urmatoarele motive:
→ factura nr.
PRO20131050/12.11.2
015 în suma de
4.287,30 lei a fost
emisa la data de
12.11.2015 avand ca
perioada de referinta
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