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fost actualizate de către lichidatorul judiciar ori de câte ori a fost necesar pentru a se asigura menţinerea acestuia în 
permanenţă activ.În urma acestor anunțuri, pentru bunul Macara Soima SGT 75, la sediul lichidatorului judiciar a fost 
înregistrată o ofertă de preț din partea SC Cesaco Invest SRL De asemenea, la registratura MBA Insolvency SPRL a 
mai fost înregistrată o ofertă privind achitarea debitului restant în cuantum de 18.826 lei, reprezentând rest de plată din 
partea utilizatorului Mălin Bus SRL conform contractului de leasing operațional nr. 361/2011 ce are ca obiect bunul 
Autobuz Man, nr. de înmatriculare CJ-69-LKW în trei rate lunare.Având în vedere ofertele înregistrate, lichidatorul 
judiciar a procedat la convocarea Adunării generale a creditorilor cu următoarea ordine de zi:1) Aprobarea ofertei de 
preț în cuantum de 7.000 Euro + TVA, având ca obiect achiziționarea bunului Macara Soima Grua SGT 75 proprietatea 
Samti Leasing SRL.2)Aprobarea ofertei privind achitarea debitului restant în cuantum de 18.826 lei, reprezentând rest 
de plată din partea utilizatorului Mălin Bus SRL conform contractului de leasing operațional nr. 361/2011 ce are ca 
obiect bunul Autobuz Man, nr. de înmatriculare CJ-69-LKW în trei rate lunare a câte 6.275,33 lei/rată astfel:- prima rată 
în valoare de 6.275,33 lei va deveni exigibilă la plată la data de 28.10.2016,- a doua rată în valoare de 6.275,33 lei va 
deveni exigibilă la plată la data de 28.11.2016,- a treia rată în valoare de 6.275,33 lei va deveni exigibilă la data de 
28.12.2016.Astfel, în cadrul Adunării generale a creditorilor care a avut loc în data de 24 Octombrie 2016, ora 15, 
ofertele prezentate au fost aprobate așa cum au fost formulate cu un procent de 100% din totalul creanţelor 
votante.Procesul verbal al şedinţei Adunării Generale a Creditorilor a fost înregistrat la dosarul cauzei și publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență.A.3. DEMERSURI DE EXECUTARE.Având în vedere faptul că până la data 
întocmirii prezentului raport de activitate, lichidatorul judiciar nu a primit informații cu privire la stadiul dosarului 
execuțional deschis împotriva debitorului Iuhoș Dan David, având ca obiect recuperarea bunului Toyota Land Cruiser, 
MBA Insolvency SPRL a transmis o adresă către SCPEJ Boloș și Partenerii prin care s-a solicitat date cu privire la 
stadiul dosarului execuțional.B. RAPORT ASUPRA FONDURILOR.În perioada cuprinsă între 01.09.2016 - 
12.10.2016 au fost realizate cheltuieli de procedură în valoare de 159,31 lei, astfel: 

Nr. crt. Natura cheltuielii Suma 

1 Cheltuieli deplasare  150,01 lei  

2 Taxa parcare  3,00 lei  

3 Cheltuieli poştale  6,30 lei  

Total chelt. 01.09.2016 - 12.10.2016  159,31 lei  

C. PROPUNERI.MBA INSOLVENCY SPRL solicită respectuos onoratei instanțe:1. Acordarea unui termen în vederea 
continuării demersurilor de recuperare a bunurilor. 
În cazul existenţei unor nelămuriri sau pentru comunicarea unor informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne 
contactaţi la datele din antetul prezentei, respectiv la nr. de telefon 0364 119 638, nr.fax.0364 119 638, adresă de email 
office@mbainsolvency.ro,andrei.abrudan@mbainsolvency.ro sau gabriela.blenche@mbainsolvency.ro. 

MBA Insolvency SPRL 
Asociat Coordonator 

Blenche Gabriela Cristina 
 

Județul Constanţa 
Sectiunea III - Asociatii 
1.   CLUB DE VOLEI MUNICIPAL TOMIS CONSTANTA, cod unic de înregistrare: 15194916 

Tabel preliminar al creanţelor debitorului Asociaţia Club Volei Municipal Tomis Constanţa  
1.Date privind dosarul: nr. Dosar: 5070/118/2016, Tribunal Constanţa, Secţia a IIa Civilă, Judecător sindic: Elena Laura 
Suliman 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa:str. Traian, nr. 31, Constanţa, Tel.0241/55.13.45, Program:Luni-Vineri-830-1230 

3.1. Debitor Asociaţia Club Volei Municipal Tomis Constanţa  
Cod de identificare fiscală: RO15194916, Număr de ordine în registrul comerţului: - 
Sediul social: Constanţa, str. Spiru Haret, nr. 2A, Pavilion Administrativ, et. parter, cam 8, jud. Constanţa 
4.Creditor: Listă anexă 
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Vizitiu Cătălina 
Cod de înregistrare fiscală: 21095518, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO I-1062 
Sediul social: str. Izvor, nr. 132, Constanţa, Tel/Fax: 0341/171.568, E-mail:vizitiu_catalina@ yahoo.com 
6.Subscrisa Vizitiu Cătălina CII, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Asociaţia Club Volei Municipal Tomis 
Constanţa, conform Încheierii nr. 628 din data de 01/09/2016, pronunţată de Tribunalul Constanţa, Secţia a II a Civilă, 
în dosarul nr. 5070/118/2016, în temeiul art. 71 coroborat cu art. 145 alin.1 lit. A, art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 
100, alin. (1) şi urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, coroborate cu 
art. 71 alin. (1) şi art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 şi art. 67, alin.(2) din acelaşi act normativ  
Termen de judecata: 07.11.2016, F9, ora 8:30 
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Tabel preliminar al creanţelor debitorului Asociaţia Club Volei Municipal Tomis Constanţa  
Dosar nr. 5070/118/2016 
Nr 
crt 

Nume/ Denumire creditor 
Sediu/Domiciliu creditor 

Creanţa depusă - 
cuantum, temei şi ordine 

de prioritate 
-RON- 

Creanţa admisă în urma 
verificării -cuantum, temei şi 

rang de prioritate   
 -RON- 

Creanţe 
parţial/integral 
înlăturate din 

tabelul creanţelor 

Pondere 
creanţe 

% 

  I. Creanţe izvorâte din 
raporturi de muncă 

conform art. 161 pct. 3 din 
Legea nr. 85/2014 

   

1. Ananiev Metodi 
Bulgaria, Loc Sofia, str 
Zografski Manastir, nr. 15, 
VH. B, ap. 7 

- salariatul nu a solicitat 
înscrierea la masa credală 

9.470 lei 
- Creanţa reprezintă c/val salarii 
restante decembrie 2015; 
- Creanţa salariatului a fost 
înregistrată în tabelul preliminar 
conform evidenţelor financiar 
contabile ale debitoarei predate 
administratorului judiciar; 
- Creanţă izvorâtă din raporturi 
de muncă conform art. 161 pct. 
3 din Legea nr. 85/2014 

 0.251 

2. Mitev Konstantin 
Bulgaria Loc Kardjali, str 
Odesa nr. 3 

- salariatul nu a solicitat 
înscrierea la masa credală 

7.533 lei 
- Creanţa reprezintă c/val salarii 
restante decembrie 2015; 
- Creanţa salariatului a fost 
înregistrată în tabelul preliminar 
conform evidenţelor financiar 
contabile ale debitoarei predate 
administratorului judiciar; 
- Creanţă izvorâtă din raporturi 
de muncă conform art. 161 pct. 
3 din Legea nr. 85/2014 

 0.200 

3. Laza Andrei 
Arad, str. Alba Iulia, Nr.11, 
Bl.541, Sc.A, Et.2, Ap.6, 
jud Arad 

23.150 euro şi 3.000 lei 
-din care: 11.200 euro 
echivalent în lei, 
reprezentând salarii 
restante perioada februarie-
mai 2015, 3.250 euro- 
reprezentând bonus 
participare Champions 
League sezon 2014-2015, 
2.000 euro- reprezentând 
chirie aferenta septembrie 
2014-aprilie 2015, 2.000 
euro- reprezentând bonus 
câştigare Campionat 
România, 4.700 euro 
reprezentând salariu luna 
decembrie 2015, 3.000 lei 
reprezentând bonus 
câştigare 5 meciuri sezon 
competiţional 2015-2016. 
-convenţie sportivă nr. 
171/03.01.2014, 
1936/01.10.2015 

106.144,83 lei 
- echivalentul în lei a creanţelor 
în cuantum de 23.150 euro şi 
suma de 3.000 lei.  
-din care: 11.200 euro echivalent 
în lei, reprezentând salarii 
restante perioada februarie-mai 
2015, 3.250 euro- reprezentând 
bonus participare Champions 
League sezon 2014-2015, 2.000 
euro- reprezentând chirie 
aferenta septembrie 2014-aprilie 
2015, 4.700 euro reprezentând 
salariu luna decembrie 2015, 
3.000 lei reprezentând bonus 
câştigare 5 meciuri sezon 
competiţional 2015-2016. 
-convenţie sportivă nr. 
171/03.01.2014, 
1936/01.10.2015 
- Creanţă izvorâtă din raporturi 
de muncă conform art. 161 pct. 
3 din Legea nr. 85/2014 

- creanţa a fost 
consolidată 
conform 107 din 
Legea nr. 85/2014, 
creanţele exprimate 
în valută au fost 
înscrise în lei la 
cursul BNR de la 
data deschiderii 
procedurii 
(01.09.2016) 

2.816 

4. Pavel Dragoş  
Bucureşti, Str.Gherghitei, 
Nr.1, bl. 94b, Sc.A, Et.5, 
Ap.18 

- salariatul nu a solicitat 
înscrierea la masa credală 

17.765 lei 
- Creanţa reprezintă c/val salarii 
restante decembrie 2015, 
ianuarie 2016; 
- Creanţa salariatului a fost 
înregistrată în tabelul preliminar 
conform evidenţelor financiar 
contabile ale debitoarei predate 
administratorului judiciar; 
- Creanţă izvorâtă din raporturi 
de muncă conform art. 161 pct. 
3 din Legea nr. 85/2014 

 0.471 
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5. Cadar Bulent Husni 
Constanţa, Str.Pescarilor, 
Nr.13, Bl.MZ6, Sc.B, Et.2, 
Ap.30, jud Constanţa 

- salariatul nu a solicitat 
înscrierea la masa credală 

9.464 lei 
- Creanţa reprezintă c/val salarii 
restante decembrie 2015, 
ianuarie 2016; 
- Creanţa salariatului a fost 
înregistrată conform evidenţelor 
financiar contabile ale 
debitoarei; 
- Creanţă izvorâtă din raporturi 
de muncă conform art. 161 pct. 
3 din Legea nr. 85/2014 

 0.251 

6. Stancu Sergiu  
Braşov, Bd.Garii, Nr.18, 
Bl.5, Sc.B, Ap.1, jud 
Braşov 

- salariatul nu a solicitat 
înscrierea la masa credală 

15.641 lei 
- Creanţa reprezintă c/val salarii 
restante decembrie 2015; 
- Creanţa salariatului a fost 
înregistrată conform evidenţelor 
financiar contabile ale 
debitoarei;- Creanţă izvorâtă din 
raporturi de muncă conform art. 
161 pct. 3 din Legea nr. 85/2014 

 0.415 

7. Began Radu 
Constanţa, Str.Pescarilor, 
Nr.5, Bl.Mz2, Sc.B, Et.1, 
Ap.25, jud Constanţa 

- salariatul nu a solicitat 
înscrierea la masa credală 

7.965 lei 
- Creanţa reprezintă c/val salarii 
restante decembrie 2015; 
- Creanţa salariatului a fost 
înregistrată în tabelul preliminar 
conform evidenţelor financiar 
contabile ale debitoarei predate 
administratorului judiciar; 
- Creanţă izvorâtă din raporturi 
de muncă conform art. 161 pct. 
3 din Legea nr. 85/2014 

 0.211 

8. Burungiu Constantin 
Tulcea, Str.Podgoriilor, 
Nr.14, Bl.10, Sc.B, Et.2, 
Ap.9, jud Tulcea 

- salariatul nu a solicitat 
înscrierea la masa credală 

8.451 lei 
- Creanţa reprezintă c/val salarii 
restante decembrie 2015, 
ianuarie 2016, februarie 2016, 
martie 2016; 
- Creanţa salariatului a fost 
înregistrată în tabelul preliminar 
conform evidenţelor financiar 
contabile ale debitoarei predate 
administratorului judiciar; 
- Creanţă izvorâtă din raporturi 
de muncă conform art. 161 pct. 
3 din Legea nr. 85/2014 

 0.224 

9. Mihalescu Andrei 
Dej, Str.1 Mai, Nr.96, 
Jud.Cluj 

- salariatul nu a solicitat 
înscrierea la masa credală 

3.423 lei 
- Creanţa reprezintă c/val salarii 
restante decembrie 2015, 
ianuarie 2016; 
- Creanţa salariatului a fost 
înregistrată conform evidenţelor 
financiar contabile ale 
debitoarei; 
- Creanţă izvorâtă din raporturi 
de muncă conform art. 161 pct. 
3 din Legea nr. 85/2014 

 0.091 

10 Muscina Zissu Alexandru 
Constanţa, str. 
Călugareni,Nr.9, jud 
Constanţa 

17.964 lei 
-creanţa reprezintă salariu 
noiembrie şi decembrie 
2015 ; 
-contract individual de 
munca, CI. 

12.600 lei 
-creanţa reprezintă salariu 
noiembrie şi decembrie 2015; 
-contract individual de munca, 
CI. 
- Creanţă izvorâtă din raporturi 
de muncă conform art. 161 pct. 
3 din Legea nr. 85/2014 

- conform 
evidenţelor 
financiar contabile 
ale debitoarei, 
salariul net era de 
6.300 lei/lună 
(echivalentul a 
1.400 euro). 
-salariatul a 
solicitat prin 
cererea de creanţă 
suma brută de 
8.982 lei/lună 

0.334 
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conform contract 
individual de 
munca; 

11. Vologa Robert 
Tulcea, Str.Iuliu Maniu, 
Nr.28, jud Tulcea 

- salariatul nu a solicitat 
înscrierea la masa credală 

12.821 lei 
- Creanţa reprezintă c/val salarii 
restante decembrie 2015, 
ianuarie 2016; 
- Creanţa salariatului a fost 
înregistrată conform evidenţelor 
financiar contabile ale 
debitoarei; 
- Creanţă izvorâtă din raporturi 
de muncă conform art. 161 pct. 
3 din Legea nr. 85/2014 

 0.340 

12. Parpala Răzvan 
Constanta. Aleea Berzei, 
Nr.7, Bl.K3, Sc.B, Et.1, 
Ap.28, jud Constanţa 

- salariatul nu a solicitat 
înscrierea la masa credală 

4.050 lei 
- Creanţa reprezintă c/val salariu 
restant ianuarie 2016; 
- Creanţa salariatului a fost 
înregistrată conform evidenţelor 
financiar contabile ale 
debitoarei; 
- Creanţă izvorâtă din raporturi 
de muncă conform art. 161 pct. 
3 din Legea nr. 85/2014 

 0.107 

13. Spînu Andrei 
Cluj Napoca, str. Paris, nr. 
84, jud Cluj 

18.450 euro şi 7.500 lei 
-din care: 13.200 euro 
echivalent în lei, 
reprezentând salarii 
restante perioada februarie-
aprilie 2015, 3.250 euro- 
reprezentând bonus 
participare Champions 
League sezon 2014-2015, 
2.000 euro- reprezentând 
bonus câştigare Campionat 
România, 7.500 lei 
cheltuieli judecată. 
-Sentinţă Civilă nr. 
2526/19.09.2016 
Tribunalul Cluj; 

89.703,97 lei 
- echivalentul în lei a creanţelor 
în cuantum de 18.450 euro şi 
suma de 7.500 lei.  
-din care: 11.200 euro echivalent 
în lei, reprezentând salarii 
restante perioada februarie-mai 
2015, 3.250 euro- reprezentând 
bonus participare Champions 
League sezon 2014-2015, 2.000 
euro- reprezentând chirie 
aferenta septembrie 2014-aprilie 
2015, 4.700 euro 
reprezentândsalariu luna 
decembrie 2015, 3.000 lei 
reprezentând bonus câştigare 5 
meciuri sezon competiţional 
2015-2016. 
-convenţie sportivă nr. 
171/03.01.2014, 
1936/01.10.2015 
- Creanţă izvorâtă din raporturi 
de muncă conform art. 161 pct. 
3 din Legea nr. 85/2014 

- creanţa a fost 
consolidată 
conform 107 din 
Legea nr. 85/2014, 
creanţele exprimate 
în valută au fost 
înscrise în lei la 
cursul BNR de la 
data deschiderii 
procedurii 
(01.09.2016) 

2.380 

14. Petkov Stanislav Dechev 
Sediu procesual Cab av. 
Sora Radu Valentin, 
Bucureşti, str. Giacomo 
Puccini, nr. 21, ap. 2, sector 
2 
Emeil:office@radusora.ro 

23.250 euro 
echivalentul a 103.590,37 
lei calculat la cursul BNR 
de la data deschiderii 
procedurii-01.09.2016 
-din care: 20.000 euro, 
reprezentând drepturi 
financiare pentru 
participarea la campionatul 
2014-2015 şi 3.250 euro- 
reprezentând bonus 
participare Champions 
League sezon 2014-2015. 
-convenţie sportiva nr. 
187/14.07.2014, declaraţie 
director executiv club din 
03.04.2015. 

85.768,38 lei 
echivalentul a 19.250 euro 
calculat la cursul BNR de la data 
deschiderii procedurii-
01.09.2016 
-din care: 16.000 euro, 
reprezentând drepturi financiare 
pentru participarea la 
campionatul 2014-2015 şi 3.250 
euro- reprezentând bonus 
participare Champions League 
sezon 2014-2015. 
-convenţie sportiva nr. 
187/14.07.2014, declaraţie 
director executiv club din 
03.04.2015. 
- Creanţă izvorâtă din raporturi 
de muncă conform art. 161 pct. 
3 din Legea nr. 85/2014 

-diferenţa de 
creanţă în sumă de 
4.000 euro 
reprezentând 
drepturi salariale 
aferente lunii 
ianuarie 2015 au 
fost încasaţi în data 
de 21.04.2015 
conform 
documentelor 
financiar contabile 
ale clubului. 

2.276 
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15. Simenov Ventzislav  
Sediu procesual Cab av. 
Sora Radu Valentin, 
Bucureşti, str. Giacomo 
Puccini, nr. 21, ap. 2, sector 
2 
Emeil:office@radusora.ro 

44.500 euro 
echivalentul a 198.269,75 
lei calculat la cursul BNR 
de la data deschiderii 
procedurii-01.09.2016 
-din care: 37.500 euro, 
reprezentând drepturi 
financiare pentru 
participarea la campionatul 
2014-2015 şi 7.000 euro- 
reprezentând bonus 
participare Champions 
League sezon 2014-2015. 
-convenţie sportiva nr. 
183/06.06.2014, declaraţie 
director executiv club din 
03.04.2015. 

164.853,50 lei 
echivalentul 37.000 euro 
calculat la cursul BNR de la data 
deschiderii procedurii-
01.09.2016 
-din care: 30.00 euro, 
reprezentând drepturi financiare 
pentru participarea la 
campionatul 2014-2015 şi 7.000 
euro- reprezentând bonus 
participare Champions League 
sezon 2014-2015. 
-convenţie sportiva nr. 
183/06.06.2014, declaraţie 
director executiv club din 
03.04.2015. 
- Creanţă izvorâtă din raporturi 
de muncă conform art. 161 pct. 
3 din Legea nr. 85/2014 

-diferenţa de 
creanţă în sumă de 
7.500 euro 
reprezentând 
drepturi salariale 
aferente lunii 
ianuarie 2015 au 
fost încasaţi în data 
de 21.04.2015 
conform 
documentelor 
financiar contabile 
ale clubului. 

4.374 

16. Rosic Nikola 
Serbia, loc Belgrad, str. 
Vojvode Savatija nr. 015 
Sediul ales: Galaţi, str. 
Brăilei, nr. 88, bl. BR5B, 
sc.2, et.7, ap. 26, jud 
Galaţi. 

13.500 euro 
echivalentul calculat la 
cursul BNR de la ziua plăţii 
-creanţa reprezintă drepturi 
financiare salariale aferente 
sfarşit 2014-mai 2015. 
-convenţie sportiva nr. 
186/02.07.2014, declaraţie 
director executiv club din 
04.05.2015. 

60.149,25 lei 
echivalentul sumei de 13.500 
euro calculat la cursul BNR de 
la data deschiderii procedurii-
01.09.2016 
-creanţa reprezintă drepturi 
financiare salariale aferente 
sfârşit 2014-mai 2015. 
-convenţie sportivă nr. 
186/02.07.2014, declaraţie 
director executiv club din 
04.05.2015. 
- Creanţă izvorâtă din raporturi 
de muncă conform art. 161 pct. 
3 din Legea nr. 85/2014 

- creanţa a fost 
consolidată 
conform 107 din 
Legea nr. 85/2014, 
creanţele exprimate 
în valută au fost 
înscrise în lei la 
cursul BNR de la 
data deschiderii 
procedurii 
(01.09.2016) 

1.596 

17. Bojan Janic - salariatul nu a solicitat 
înscrierea la masa credală 

138.120,50 lei 
echivalentul a 31.000 euro 
calculat la cursul BNR de la data 
deschiderii procedurii-
01.09.2016 
-din care: 22.000 euro, 
reprezentând drepturi financiare 
pentru participarea la 
campionatul 2014-2015 şi 9.000 
euro- reprezentând bonus 
participare Champions League 
sezon 2014-2015 şi câştigare 
Campionat. 
- Creanţa salariatului a fost 
înregistrată conform evidenţelor 
financiar contabile ale 
debitoarei; 
- Creanţă izvorâtă din raporturi 
de muncă conform art. 161 pct. 
3 din Legea nr. 85/2014 

- creanţa a fost 
consolidată 
conform 107 din 
Legea nr. 85/2014, 
creanţele exprimate 
în valută au fost 
înscrise în lei la 
cursul BNR de la 
data deschiderii 
procedurii 
(01.09.2016) 

3.665 

18. Zhekov Andrey 
Bulgaria, loc Sofia, str. 
Boycho Ognyanov nr. 14, 
et. 3, ap. 7 

- salariatul nu a solicitat 
înscrierea la masa credală 

151.487 lei 
echivalentul a 34.000 euro 
calculat la cursul BNR de la data 
deschiderii procedurii-
01.09.2016 
-din care: 24.000 euro, 
reprezentând drepturi financiare 
pentru participarea la 
campionatul 2014-2015 şi 
10.000 euro- reprezentând bonus 
participare Champions League 
sezon 2014-2015 şi câştigare 
Campionat. 
- Creanţa salariatului a fost 
înregistrată conform evidenţelor 

- creanţa a fost 
consolidată 
conform 107 din 
Legea nr. 85/2014, 
creanţele exprimate 
în valută au fost 
înscrise în lei la 
cursul BNR de la 
data deschiderii 
procedurii 
(01.09.2016) 

4.019 
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financiar contabile ale 
debitoarei; 
- Creanţă izvorâtă din raporturi 
de muncă conform art. 161 pct. 
3 din Legea nr. 85/2014 

19 Stoian Andrei 
Craiova Calea Bucureşti, 
bl. M10, sc A, ap. 24, jud 
Dolj 

- salariatul nu a solicitat 
înscrierea la masa credală 

49.678,82 lei 
echivalentul a 11.150 euro 
calculat la cursul BNR de la data 
deschiderii procedurii-
01.09.2016 
-din care: 6.900 euro, 
reprezentând drepturi financiare 
pentru participarea la 
campionatul 2014-2015 şi 4.250 
euro- reprezentând bonus 
participare Champions League 
sezon 2014-2015 şi câştigare 
Campionat. 
- Creanţa salariatului a fost 
înregistrată conform evidenţelor 
financiar contabile ale 
debitoarei;- Creanţă izvorâtă din 
raporturi de muncă conform art. 
161 pct. 3 din Legea nr. 85/2014 

- creanţa a fost 
consolidată 
conform 107 din 
Legea nr. 85/2014, 
creanţele exprimate 
în valută au fost 
înscrise în lei la 
cursul BNR de la 
data deschiderii 
procedurii 
(01.09.2016) 

1.318 

20 Tănăsescu Răzvan 
Tulcea, str Babadag, nr. 
159, Bl Coral Mall, sc.A, 
ap. 21, jud. Tulcea 

- salariatul nu a solicitat 
înscrierea la masa credală 

54.579,87 lei 
echivalentul a 12.250 euro 
calculat la cursul BNR de la data 
deschiderii procedurii-
01.09.2016 
-din care: 8.000 euro, 
reprezentând drepturi financiare 
pentru participarea la 
campionatul 2014-2015 şi 
 4.250 euro- reprezentând bonus 
participare Champions League 
sezon 2014-2015 şi câştigare 
Campionat. 
- Creanţa salariatului a fost 
înregistrată conform evidenţelor 
financiar contabile ale 
debitoarei; 
- Creanţă izvorâtă din raporturi 
de muncă conform art. 161 pct. 
3 din Legea nr. 85/2014 

- creanţa a fost 
consolidată 
conform 107 din 
Legea nr. 85/2014, 
creanţele exprimate 
în valută au fost 
înscrise în lei la 
cursul BNR de la 
data deschiderii 
procedurii 
(01.09.2016) 

1.448 

21 Aciobăniţei Adrian Robert 
Fălticeni, str. Filaturii, nr. 
3, jud Suceava 

- salariatul nu a solicitat 
înscrierea la masa credală 

41.213,37 lei 
echivalentul a 9.250 euro 
calculat la cursul BNR de la data 
deschiderii procedurii-
01.09.2016 
-din care: 4.000 euro, 
reprezentând drepturi financiare 
pentru participarea la 
campionatul 2014-2015 şi  
5.250 euro- reprezentând bonus 
participare Champions League 
sezon 2014-2015 şi câştigare 
Campionat. 
- Creanţa salariatului a fost 
înregistrată conform evidenţelor 
financiar contabile ale 
debitoarei;- Creanţă izvorâtă din 
raporturi de muncă conform art. 
161 pct. 3 din Legea nr. 85/2014 

- creanţa a fost 
consolidată 
conform 107 din 
Legea nr. 85/2014, 
creanţele exprimate 
în valută au fost 
înscrise în lei la 
cursul BNR de la 
data deschiderii 
procedurii 
(01.09.2016) 

1.094 

 Total creanţe admise 
rezultate din raporturi de 
muncă conform art. 161 
pct. 3 din Legea nr. 
85/2014  

 1.050.882,49 lei   
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  II. Creanţe parţial garantate 
şi parţial creanţe bugetare 

conform art. 159 pct.3, 
art.161 pct. 5 din Legea nr. 

85/2014  

   

22. Direcţia Regională a 
Finanţelor Publice Galaţi 
prin Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor 
Publice Constanţa 
Constanţa, str. IG Duca, nr. 
18, jud. Constanţa 

276.830 lei 
Din care 191.857 lei 
creanţă garantată şi 84.973 
lei creanţă bugetară; 
- creanţa reprezintă impozit 
pe salarii, TVA, CAS 
angajator şi asigurat, fond 
accidente de muncă, şomaj 
angajator şi asigurat, fond 
garantare, CASS angajator 
şi asigurat, concedii şi 
indemnizaţii, contribuţii 
asig sociale pentru venituri 
din convenţii civile, 
impozit venituri din 
activităţi desfăşurate în 
baza convenţiilor civile, 
dobânzi şi penalităţi 
aferente acestor debite, 
dobânzi şi penalităţi TVA, 
impozit pe salarii; 
- titluri executorii emise de 
AJFP Constanţa nr 
1/26.09.2016; 
- procese verbale de 
sechestru pentru bunuri 
mobile nr. 
711044/22.04.2016 
- creanţă parţial garantată 
conform art. 159 alin.1 pct 
3 din Legea nr. 85/2014 şi 
creanţă bugetară - art. 161, 
pct. 5 Legea nr. 85/2014; 

276.830 lei 
Din care 191.857 lei creanţă 
garantată şi 84.973 lei creanţă 
bugetară; 
- creanţa reprezintă impozit pe 
salarii, TVA, CAS angajator şi 
asigurat, fond accidente de 
muncă, şomaj angajator şi 
asigurat, fond garantare, CASS 
angajator şi asigurat, concedii şi 
indemnizaţii, contribuţii asig 
sociale pentru venituri din 
convenţii civile, impozit venituri 
din activităţi desfăşurate în baza 
convenţiilor civile, dobânzi şi 
penalităţi aferente acestor 
debite, dobânzi şi penalităţi 
TVA, impozit pe salarii; 
- titluri executorii emise de 
AJFP Constanţa nr 
1/26.09.2016; 
- procese verbale de sechestru 
pentru bunuri mobile nr. 
711044/22.04.2016 
- creanţă parţial garantată 
conform art. 159 alin.1 pct 3 din 
Legea nr. 85/2014 şi creanţă 
bugetară - art. 161, pct. 5 Legea 
nr. 85/2014; 

- conform proces 
verbal sechestru nr. 
711044/ 
22.04.2016 
sechestrul este 
instituit asupra a 4 
autoturisme (3 
Matiz şi 1 Honda); 
- PV de sechestru 
nr. 711044/ 
22.04.2016 a fot 
comunicat 
societăţii la 
03.05.2016. 
- doua autoturisme 
Matiz CT11CVT şi 
CT05CVT şi 1 
autoturism Honda 
CT31CVT au fost 
valorificate de 
societate anterior 
deschiderii 
procedurii (ianuarie 
2016, 
februarie2016, 
aprilie 2016), fără a 
avea cunoştinţă de 
instituirea 
sechestrului ce a 
fost comunicat în 
03.05.2016. 
- la data instituirii 
sechestrului de 
către ANAF 
bunurile 
menţionate erau 
vândute şi radiate 
din evidenţele SPIT 
Constanţa 
- astfel singurul 
bun aflat în 
garanţia 
creditorului este 
autoturismul Matiz 
CT 02CVT. 

7.345 

 Total creanţe garantate 
admise 

 276.830 lei   

  III. Creanţe chirografare 
conform art. 161 pct 8 şi 9 

din Legea nr. 85/2014 

   

23.  Judeţul Constanţa şi 
Consiliul Judeţean 
Constanţa 
Bucureşti, Ansamblul Bd. 
Unirii- Constanţa, Bd 
Tomis, nr. 51, jud. 
Constanţa 

2.262.000 lei 
-din care 2.260.000 lei 
reprezintă c/val finanţare 
nerambursabilă din fonduri 
publice acordate clubului 
prin Hotărârile CJC nr. 
24/2012, 40/2011 şi 
49/2013 şi 2.300 lei-
cheltuieli de judecată. 
- Sentinţa Civilă nr. 
784/12.04.2016 a 
Tribunalului Constanţa şi 
Decizia Civilă nr. 

2.262.000 lei 
-din care 2.260.000 lei 
reprezintă c/val finanţare 
nerambursabilă din fonduri 
publice acordate clubului prin 
Hotărârile CJC nr. 24/2012, 
40/2011 şi 49/2013 şi 2.300 lei-
cheltuieli de judecată. 
- Sentinţa Civilă nr. 
784/12.04.2016 a Tribunalului 
Constanţa şi Decizia Civilă nr. 
25C/02.03.2016 a Curţii de Apel 
Constanţa prin care hotărârile 

 60.017 
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25C/02.03.2016 a Curţii de 
Apel Constanţa prin care 
hotărârile CJC au fost 
declarate nelegale şi 
debitorul obligat la 
rambursarea sumelor 
acordate pentru susţinerea 
competiţiei sportive în 
perioada 2011-2013; 
- creanţă chirografară-art. 
161 pct. 9 Legea nr. 
85/2014; 

CJC au fost declarate nelegale şi 
debitorul obligat la rambursarea 
sumelor acordate pentru 
susţinerea competiţiei sportive 
în perioada 2011-2013; 
- creanţă chirografară-art. 161 
pct. 9 Legea nr. 85/2014; 

24 Colegiul Tehnic Henri 
Coandă 
Tulcea, str. Tineretului, nr. 
2, jud. Tulcea 

3.530 lei 
-creanţa reprezintă c/val 
închiriere sală sport 
- facturi, contract, taxa 
judiciară timbru; 

3.530 lei 
-creanţa reprezintă c/val 
închiriere sală sport 
- facturi, contract, taxa judiciară 
timbru; 
-creanţă chirografară-art. 161 
pct.8 Legea nr. 85/2014; 

 0.094 

25 STOP SRL 
Constanţa, Bd Al 
Lăpuşneanu, nr. 202A, 
parter, cam.1, jud 
Constanţa 

64.583,47 lei 
- creanţa reprezintă c/val 
prestări servicii închiriere 
în Complex Summerland, 
cazare cu mic dejun şi 
masa în Hotel Malibu 
(punct de lucru al 
creditorului) 
-fişa de cont client, op plati 
din 11.06.2015, taxa 
judiciara de timbru; 

64.583,47 lei 
- creanţa reprezintă c/val prestări 
servicii închiriere în Complex 
Summerland, cazare cu mic 
dejun şi masa în Hotel Malibu 
(punct de lucru al creditorului) 
-fişa de cont client, op plati din 
11.06.2015, taxa judiciara de 
timbru; 
- creanţă chirografară-art. 161 
pct.8 Legea nr. 85/2014; 

 1.714 

26 Polaris M Holding SRL  
Constanţa str. Spiru Haret, 
nr. 2A jud. Constanţa 

26.662,69 lei 
-din care: 17.657 lei 
reprezintă cv factura 
4003947/15.07.2010 lucrări 
de demontat tribună volei şi 
remontat în locaţie noua, 
8.001,08 lei reprezintă 
daune din dobânzi, 804,61 
lei reprezintă diferenţă de 
rată de inflaţie şi 200 lei 
reprezintă cheltuieli de 
judecată.  
-deviz lucrări,factură, 
calcul daune dobânzi şi 
taxa judiciara de timbre ; 

0 lei - creanţa în sumă 
de 17.657 lei este 
prescrisă, 
reprezentând c/val 
unei facturi din 
15.07.2010, iar 
creditorul nu a 
făcut dovada 
întreruperii cursului 
prescripţiei. 
- creanţa în sumă 
de 9.005,69 lei nu 
este datorată 
deoarece reprezintă 
dobânzi şi rată 
inflaţie calculate la 
o creanţă prescrisă. 

0.000 

27. Atmosphere Wellness SRL 
Constanţa Bd Mamaia 
283C, jud. Constanţa 

101.790,80 lei 
- creanţa reprezintă c/val 
prestări servicii închiriere 
sala sport şi difuzare 
material publicitar, servicii 
de publicitate în cadrul 
centrului de agrement al 
creditorului. 
-extras de cont, contract de 
colaborare 107/02.01.2012, 
contract publicitate 
1/15.07.2013, act adiţional 
nr. 1/31.10.2013 şi contract 
de publicitate nr. 
1/05.01.2015, taxa 
judiciara de timbru; 

101.790,80 lei 
- creanţa reprezintă c/val prestări 
servicii închiriere sala sport şi 
difuzare material publicitar, 
servicii de publicitate în cadrul 
centrului de agrement al 
creditorului. 
-extras de cont, contract de 
colaborare 107/02.01.2012, 
contract publicitate 
1/15.07.2013, act adiţional nr. 
1/31.10.2013 şi contract de 
publicitate nr. 1/05.01.2015, 
taxa judiciara de timbru; 
- creanţă chirografară-art. 161 
pct.8 Legea nr. 85/2014; 

 2.701 

28. Regia Autonoma Transport 
în Comun Constanţa 
Constanţa, str. Industrială, 
nr.8, jud. Constanţa, nr.8, 
jud. Constanţa 

9.289 lei 
- din care 6.572 lei debit - 
creanţa reprezintă c/val 
prestări servicii transport 
persoane cf comandă, 

9.289 lei 
- din care 6.572 lei debit - 
creanţa reprezintă c/val prestări 
servicii transport persoane cf 
comandă, 2.517 lei penalităţi 

 0.246 
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2.517 lei penalităţi 
calculate până la 
31.08.2016 şi 200 lei taxă 
timbru. 
-contract transport, acte 
adiţionale, facturi, taxa 
judiciara de timbru; 

calculate până la 31.08.2016 şi 
200 lei taxă timbru. 
-contract transport, acte 
adiţionale, facturi, taxa judiciara 
de timbru; 
- creanţă chirografară-art. 161 
pct.8 Legea nr. 85/2014; 

 Total creanţe chirografare 
admise 

 2.441.193,27 lei   

 Total Creanţe  3.768.905,76 Lei  100% 

Notă: Conform art. 107 din Legea nr. 85/2014, creanţele exprimate în valută au fost înscrise în lei la cursul BNR de 
la data deschiderii procedurii (01.09.2016), respectiv: 1 euro = 4,4555 lei; 

Cabinet individual de insolvenţă Vizitiu Cătălina 
Lichidator judiciar al Asociaţiei Club Volei Municipal Tomis Constanţa 

 
Județul Călăraşi 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea BARBU LUCI SRL, cod unic de înregistrare: 13041053 
România 
Tribunalul Călăraşi 
Secţia Civilă 
Str. Bucureşti, nr.106  
Dosar 2129/116/2015 

Comunicare încheiere din 25.10.2016 
emisă la: ziua 28, luna 10, anul 2016 

Către, 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Călăraşi 
Sediul social  municipiul Călăraşi, str. Prel. Bucureşti, nr.7, bl.C20, et.1, jud. Călăraşi. 
Se comunică, alăturat, copia încheierii din 25.10.2016, pronunţată în dosarul nr. 2129/116/2015 de Tribunalul Călăraşi, 
Secţia Civilă, privind pe debitoarea BARBU LUCI  SRL, cu sediul în comuna Sohatu, jud.Călăraşi, înregistrată la ORC 
sub nr.J51/129/2000, CUI 13041053. 
Parafa. Preşedintelui instanţei,                                                                                Grefier, 

* 
România 
Tribunalul Călăraşi 
Secţia Civilă 
Dosar nr. 2129/116/2015 (Număr în format vechi 116/F/2015) 
Cod ECLI     

Încheiere 
Şedinţa publică de la 25 Octombrie 2016  

Completul compus din: 
Judecător Sindic Cornelia Iordache 

Grefier Tonia Fanache 
Pe rol soluţionarea cererii lichidatorului judiciar CII Roşu Mihaela privind înlocuirea sa din calitatea de lichidator 
judiciar al debitoarei SC Barbu Luci SRL. 
La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile. 
Procedura legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care: 
Judecătorul sindic ia act de faptul că nu s-a răspuns solicitării instanţei de către creditorul care a solicitat deschiderea 
procedurii insolvenţei, declară dezbaterile închise şi reţine cauza în pronunţare. 

Judecătorul sindic, 
Asupra cererii de faţă: 
Prin cererea înregistrată la data de 06.09.2016, lichidatorul judiciar CII Roşu Mihaela aduce la cunoştinţa judecătorului 
sindic faptul că au fost începute demersurile pentru suspendarea sa din calitatea de practician în insolvenţă în 
conformitate cu dispoziţiile art.36 din OUG 85/2006, prin urmare nu mai poate exercita activitatea de lichidator în 
prezenta cauză. 
În susţinerea cererii a depus dovada înscrierii în tabelul practicienilor incompatibili. 
La data de 18.10.2016 creditorul care a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei -Blue Star SRL a depus o cerere prin 
care propune înlocuirea lichidatorul judiciar CII Roşu Mihaela cu Societatea Rial IPURL, cerere la care a ataşat 
certificatul de înregistrare al Societăţii Rial IPURL şi declaraţia notarială a reprezentantului legal al Societăţii Rial 
IPURL -Rudăreanu Alina. 
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