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sensul aprobării în totalitate a prelungirii planului de reorganizare, inclusiv cash flow-ul şi programul de plată a
creanţelor în forma propusă;
- CHEVIDECO N.V, care deţine un procent de 8,89 % din totalul creanţei, şi a votat în sensul aprobării în totalitate a
prelungirii planului de reorganizare, inclusiv cash flow-ul şi programul de plată a creanţelor în forma propusă;
- SC MEAT PACK INVEST SRL, care deţine un procent de 8,89 % din totalul creanţei, şi a votat în sensul aprobării în
totalitate a prelungirii planului de reorganizare, inclusiv cash flow-ul şi programul de plată a creanţelor în forma
propusă;
- S.C MONTANA SRL, care deţine un procent de 8,44% din totalul creanţei, şi a votat în sensul aprobării în totalitate a
prelungirii planului de reorganizare, inclusiv cash flow-ul şi programul de plată a creanţelor în forma propusă;
- SC ALGIN COM, care deţine un procent de 8,44% din totalul creanţei, şi a votat în sensul aprobării în totalitate a
prelungirii planului de reorganizare, inclusiv cash flow-ul şi programul de plată a creanţelor în forma propusă.
Faţă de aceste precizări administratorul judiciar a concluzionat, că şedinţa creditorilor a avut loc în prezenta titularilor
de creanţe însumând 72,42% din valoarea totală a creanţelor existente în sold la data prezentei, iar creditorii au aprobat
modificarea prin extindere cu un an a planul de reorganizare confirmat, inclusiv cash flow-ul şi programul de plată a
creanţelor în forma propusă, fiind votată cu un procent de 72,42%, reprezentând peste doua treimi din creditorii aflaţi în
sold la aceasta dată, în conformitate cu dispoziţiile art. 95 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:
Administratorul judiciar a convocat adunarea creditorilor pentru data de 28.10.2016 cu ordinea de zi: aprobarea
propunerii de modificare prin extindere cu un an a planului de reorganizare confirmat.
S-a arătat că planul s-a desfăşurat în tocmai şi la timp aşa cum s-a prevăzut în cuprinsul său iar întârzierea soluţionării
litigiilor privind recuperarea creanței de la fisc nu îi este imputabilă debitorului astfel că, pentru a da posibilitatea
derulării în continuarea a planului confirmat în vederea achitării integrale a creanțelor şi îndestularea tuturor
creditorilor, se impune modificare prin extindere a planului de reorganizare.
Potrivit procesului verbal al adunării creditorilor din 28.10.2016 creditorii au aprobat modificarea pin extindere a
planului de reorganizare inclusiv cash- flow-ul şi programul de plată a creanţelor în forma propusă cu un procent de
72,42% .
Având în vedere că extinderea planului s-a a aprobat cu votul a două treimi din creditorii aflaţi în sold respectiv cu un
procent de 72,42%, potrivit dispoziţiilor art. 95 alin 4 din Legea 85/2006, instanţa încuviinţează extinderea planului de
reorganizare confirmat prin sentinţa nr. 4625/19.05.2015 cu încă un an, în cauza privind debitoarea SC CHEVALEX
SRL cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 39, bl. M12, sc. 2, et. 1, ap. 40, SECTOR 1, înmatriculat la Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/12613/2013, CUI 14096081.
Acordă termen de judecată la data de 16.05.2017.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște:
În baza art.95 alin 4 din Legea nr. 85/2006, încuviinţează extinderea planului de reorganizare confirmat prin sentinţa nr.
4625/19.05.2015 cu încă un an, în cauza privind debitorea SC CHEVALEX SRL cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii
nr. 39, bl. M12, sc. 2, et. 1, ap. 40, SECTOR 1, înmatriculat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr.
J40/12613/2013, CUI 14096081.
Acordă termen de judecată la data de 16.05.2017.
Cu apel în 30 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.01.2017.
Preşedinte,
Grefier,
Ghindar Lidia Daniela
Filotie Alin Dumitru
2. Societatea INSOFT DEVELOPMENT & CONSULTING SRL, cod unic de înregistrare: 24814952
Tribunalul Bucureşti - Secția a VII a Civila
Număr dosar: 41795/3/2016
Debitor: SC INSOFT DEVELOPMENT & CONSULTING SRL
Tabel preliminar SC Insoft Development & Consulting SRL
-in insolventa, în insolvency, en procedure collectvie –
A. CREANTE IZVORATE DIN RAPORTURI DE MUNCA
Creanța
Natura
Nr
Creditori
Adresa
Observații
crt
acceptata
creanței
Aciubotaritei
Sat. Chiajna (Com. Chiajna), Int.
Art 161
1.
9.200,00 lei
02,03.2016
Andreea
Nicolae Iorga, nr. 76H, jud Ilfov
pct 5
Aciubotaritei
Sat. Chiajna (Com. Chiajna), Int.
Art 161
2.
7.214,00 lei
08,09,10.2016, partial 11.2016
Cristian
Nicolae Iorga, nr. 76H, jud Ilfov
pct 5
Aciubotaritei
Sat. Chiajna (Com. Chiajna), Int.
Art 161
3.
4.768,00 lei
08,09,10.2016
Cristina
Nicolae Iorga, nr. 76H, jud Ilfov
pct 5
Aciubotaritei
Sat Periș (Com. Periș),str. Grigore
Art 161
4.
2.417,00 lei
01,02,03.2016
Vasile-Corneliu Alexandrescu, nr. 32, jud Ilfov
pct 5
Anastasescu
str. Traian Popovici, nr. 128A, bl.
Art 161
5.
5.121,00 lei
01-12.2015
Alexandru
B4F, sc. 1, et. 3, ap. 35, sect 3, Buc
pct 5
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Nr
crt

Creditori

Creanța
acceptata

Adresa

Natura
Observații
creanței
Art 161
03.2016
pct 5
Art 161
03.2016
pct 5
Art 161
01.2016
pct 5
Art 161
02,03.2016
pct 5
Art 161
08,09,10.2016
pct 5
Art 161
01-12.2015
pct 5
Art 161
08,09,10.2016, partial 11.2016
pct 5
Art 161
01-12.2015
pct 5

Sat. Tamași (Com. Corbeanca), str.
2.696,00 lei
Atena, nr. 4B, județul Ilfov
Turcu Calin
Craiova, Bld. Ştirbei Vodă, nr. 27, bl.
122.
2.567,00 lei
Nicolae
A2, sc. 1, et. 2, ap. 18, jud Dolj
Turnu Măgurele, str Taberei bl Z4, sc
123. Vidan Cristian
2.024,00 lei
1, et 2, ap 12, jud Teleorman
București, Cal. Griviței, nr. 216, bl. i,
124. Vladoiu Daniela
10.772,00 lei
sc. A, et. 9, ap. 33, sectorul 1
Voicu Livia
Popești-Leordeni, str. Maica Tereza,
125.
6.321,00 lei
Carina
nr. 31, bl. 5, ap. 1, județul Ilfov
Weisz Simona- Reșița, Bd Revoluția din Decembrie
126.
20.330,00 lei
Maria
nr 8, sc 1, ap 8, jud Caraș-Severin
Zah Cosmin
București, str Dezrobirii, nr 45, bl.
127.
8.431,00 lei
Vasile
P17, sc. 3, et. 4, ap. 46, sector 6
Zota IulianPloiești str. Cașin, nr. 7, bl. 16A, sc.
128.
5.540,00 lei
Marius
B, et. 3, ap. 25, județul Prahova
TOTAL CREANTE SALARIALE
1.295.586,00 lei
B. CREANTE CARE BENEFICIAZA DE CAUZE DE PREFERINTA
Nr
Creanța
Natura
Creditori
Sediu
Suma solicitata
Observații
crt
acceptata
creanței
Str. George Baritiu 8,
Banca Transilvania
art 159 alin 1 Data înregistrării –
1.
Cluj-Napoca, Jud.
1.632.851,26 lei 1.632.851,26 lei
pct 3
12.01.2017.
SA
Cluj
art 159 alin 1 Data înregistrării –
Cal. Victoriei nr. 13,
2. CEC Bank SA
4.977.877,02 lei 4.977.877,02 lei
sector 3, Bucureşti
pct 3
09.01.2017.
Directia Generala
Str Lucretiu
de Administrare a
art 159 alin 1 Data înregistrării –
Patrascanu nr. 10,
11.380.011,86 lei 11.380.011,86 lei
3.
Marilor
pct 3
16.12.2016.
sector 3, Bucureşti
Contribuabili
Sos Fabrica de
Glucoza 5, Novo
art 159 alin 1 Data înregistrării –
Parc 3, Busuness
4. Garanti Bank SA
1.975.421,23 lei 1.975.421,23 lei
Center, Clad. F, et 5
pct 3
29.12.2016.
şi 6, sector 2,
Bucureşti
Sos. Nicolae
Piraeus Bank
art 159 alin 1 Data înregistrării –
3.
Titulescu nr. 29-31, 6.417.998,97 lei 6.417.998,97 lei
Romania SA
pct 3
04.01.2017.
sector 1, Bucureşti
TOTAL
26.384.160,34 lei 26.384.160,34 lei
C. CREANTE BUGETARE
Nr
Suma
Creanța
Natura
Creditori
Sediu
Observații
crt
solicitata
acceptata
creanței
Str. Principala nr. 200,
Data inregistrarii –
Primaria Comunei Sat Strejnicu, Com.
1.
204.919,86 lei
5.023,86 lei Art 161 pct 5 11.01.2017. Partial
Tirgsoru Vechi
Tirgsoru Vechi, Jud.
creanta curenta.
Prahova
Universitatea
Bd. Regele Carol I nr.
Data inregistrarii –
2. Valahia din
2, Targoviste, Jud.
14.204,72 lei
14.204,72 lei Art 161 pct 5
11.01.2017.
Targoviste
Dambovita
Str. Drumul Taberei nr.
Data inregistrarii –
3. DITL sector 6
13.192,08 lei
13.192,08 lei Art 161 pct 5
18, Sect 6, Bucureşti
03.01.2017.
TOTAL
232.316,66 lei
32.420,66 lei
D. CREANTE CHIROGRAFARE
Nr
Suma
Creanța
Natura
Creditori
Sediu
Observații
crt
solicitata
acceptata
creanței
Str C.A.Rosetti nr 17,
Data inregistrarii –
1. 3A Trading SRL et 1, birou 105 campus 138.848,00 lei 138.848,00 lei Art 161 pct 9
11.01.2017.
10, sector 2, Bucureşti
121. Toma Daniel
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Nr
crt
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Creditori

Sediu

Suma
solicitata

Asesoft
International SA

Str Mihai Bravu nr 10,
Ploiesti, Jud Prahova
Bd. Unirii nr. 6,
Targoviste, Jud.
Dambovita

250.181,48 lei

0,00 lei Art 161 pct 9

4.579,78 lei

4.579,78 lei Art 161 pct 9

Bd. Pipera 1/II, et. 2,
5.293,61 lei
Voluntari, Jud. Ilfov
Balkan Moving
Str. Grota Lacurilor nr.
15.511,38 lei
IRS SRL
69, Sect 3, Bucureşti
Bd Libertatii nr 18, bl
BEJ Raduta
104, sc 1, et 2, ap 3,
15.250,45 lei
Nicoleta
sector 5, Bucureşti
Biro Media
Ales în Bd Preciziei nr
24.280,19 lei
Trading SRL
1, et 4, Sect 6, Buc
Ales la Av. Simona
Liliana Puscaciu în str.
Bitdefender SRL
24.977,03 lei
Floreasca nr. 39, sector
1, Bucureşti
Bd. Iuliu Maniu 291Brady Trade SRL
15.759,96 lei
301, Sect 6, Bucureşti
Ales în Bd Dimitrie
Centrul Medical Pompei nr 10A, clad
65.332,82 lei
Unirea SRL
C3, et 7, sector 2,
Bucureşti
Bd Timisoara nr. 5,
Certsign SA
Pav. H Administrativ, 364.209,24 lei
Sect 6, Bucureşti
„Ciucan şi
Str Plantelor nr 20,
279.666,02 lei
Asociatii” – SCA sector 2, Bucureşti
Str. Promoroaca nr. 9C.N.C.I.R.
487,69 lei
11, Sect 1, Bucureşti
Str. Iuliu Maniu nr 43,
CS Vision SRL
cam 613B, Brasov,
5.806,58 lei
Jud. Brasov
Sos N. Titulescu 4-8,
Deloitte Audit
Clad. America House,
97.647,79 lei
SRL
et. 2-zona Deloitte şi et
3, Sect 1, Buc
Ales la Av. Ana-Maria
Plaveti în str. Sofia nr.
DNS Birotica SRL
927.000,00 lei
13, ap. 1, sector 1,
Bucureşti
Str. Nicolae Caramfil
Docentris SA
71-73, et. 3, sector 1,
21.255,47 lei
Bucureşti

9. Avitech Co. SRL

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

Natura
creanței

A&S World Travel Str M. Bravu 10, et 1,
63.493,47 lei
63.493,47 lei Art 161 pct 9
SRL
Ploiesti, Jud Prahova
Intr. N. Iorga 76H,
Aciubotaritei
Com. Chiajna, Jud.
3.762.071,73 lei 3.762.071,73 lei Art 161 pct 9
Cristian
Ilfov
Spl. Unirii nr. 33, Bl.
Acve Plus Soft
M4, sc.1, ap. 20, Sect
7.318,94 lei
7.318,94 lei Art 161 pct 9
SRL
3, Bucureşti
Andriciuc
Str. Salcioarei 19, Com.
52.996,17 lei
52.996,17 lei Art 161 pct 9
Ruxandra Paula Berceni, Jud. Ilfov
Asesoft
Str. Democratiei 28A,
153.201,12 lei 153.201,12 lei Art 161 pct 9
Technologies SRL Ploiesti, Jud. Prahova

Asociatia
Investitorilor
8.
Transport
Targoviste SRL

10.

Creanța
acceptata

5.293,61 lei Art 161 pct 9
15.511,38 lei Art 161 pct 9

Observații
Data inregistrarii –
11.01.2017.
Data inregistrarii –
12.01.2017.
Data inregistrarii –
12.01.2017.
Data inregistrarii –
12.01.2017.
Data inregistrarii –
11.01.2017.
Data inregistrarii –
19.01.2017. Cerere
tardiv introdusa.
Data inregistrarii –
11.01.2017.
Data inregistrarii –
11.01.2017.
Data inregistrarii –
10.01.2017.

15.250,45 lei Art 161 pct 9

Data inregistrarii –
11.01.2017.

24.280,19 lei Art 161 pct 9

Data inregistrarii –
06.01.2017.

24.977,03 lei Art 161 pct 9

Data inregistrarii –
12.01.2017.

15.759,96 lei Art 161 pct 9

Data inregistrarii –
12.01.2017.

65.332,82 lei Art 161 pct 9

Data inregistrarii –
11.01.2017.

364.209,24 lei Art 161 pct 9

Data inregistrarii –
10.01.2017.

279.666,02 lei Art 161 pct 9
487,69 lei Art 161 pct 9

Data inregistrarii –
12.01.2017.
Data inregistrarii –
09.01.2017.

5.806,58 lei Art 161 pct 9

Data inregistrarii –
12.01.2017.

97.647,79 lei Art 161 pct 9

Data inregistrarii –
12.01.2017.

927.000,00 lei Art 161 pct 9

Data inregistrarii –
11.01.2017.

21.255,47 lei Art 161 pct 9

Data inregistrarii –
09.01.2017.
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Nr
crt

Creditori

Sediu

Suma
solicitata

Creanța
acceptata

Natura
creanței

Ales în Bd Corneliu
Coposu 5, bl 103, sc 2,
8.230,13 lei
8.230,13 lei Art 161 pct 9
ap 25, sector 3,
Bucureşti
Str. Blandesti nr. 24C,
et. 1-cam. B şi
24. Elcos Proiect SRL
532.520,93 lei 532.520,93 lei Art 161 pct 9
mansarda-Cam B, Sect.
4, Bucureşti
Ales la Av. Razvan
Euro Construct
Vladulescu în str.
25.
3.665.574,13 lei 3.665.574,13 lei Art 161 pct 9
Trading 98 SRL Ermil Pangratti nr. 21,
sector 1, Bucureşti
Editura Cariere
23.
SRL

26.

European Funds
Invest SRL

27.

Europroiect
Design SRL

28.

Fabi Total Grup
SRL

29.

Hidrogeo Tehnic
Proiect SRL

30.

31.
32.

33.

39.

Data inregistrarii –
12.01.2017.

Data inregistrarii –
12.01.2017.

0,00 lei Art 161 pct 9

Data inregistrarii –
19.01.2017. Cerere
tardiv introdusa.

70.013,93 lei

70.013,93 lei Art 161 pct 9

Data inregistrarii –
11.01.2017.

15.381,00 lei

15.381,00 lei Art 161 pct 9

Data inregistrarii –
05.01.2017.

9.920,00 lei

0,00 lei Art 161 pct 9

Data inregistrarii –
11.01.2017. Creanta
prescrisa.

4.630,71 lei Art 161 pct 9

Data inregistrarii –
12.01.2017.

5.082,39 lei Art 161 pct 9

Data inregistrarii –
12.01.2017.

158.941,90 lei Art 161 pct 9

Data inregistrarii –
11.01.2017.

481.293,46 lei Art 161 pct 9

Data inregistrarii –
12.01.2017.

3.465,15 lei

2.911,97 lei Art 161 pct 9

Data inregistrarii –
12.01.2017. Partial
creanta curenta.

13.782,24 lei

13.782,24 lei Art 161 pct 9

Data inregistrarii –
12.01.2017.

10.500,00 lei

10.500,00 lei Art 161 pct 9

Data inregistrarii –
12.01.2017.

23.323,00 lei

23.323,00 lei Art 161 pct 9

Data inregistrarii –
12.01.2017.

Str Fabrica de Glucoza
5, Compl. Novo Park
218.994,80 lei
3, Corp F, et 4,
sector 2, Bucureşti

218.994,80 lei Art 161 pct 9

Data inregistrarii –
10.01.2017.

787.129,54 lei Art 161 pct 9

Data inregistrarii –
12.01.2017.

Bd M. Kogalniceanu
nr. 51, et.1, ap. 8,
sector 5, Bucureşti
Sos Berceni nr. 104H,
C1, et 1, cam 3, sector
4, Bucureşti
Str. N. Iorga nr. 19,
Ploiesti, Jud. Prahova

Bd. Garii Obor nr. 8C,
Sect 2, Bucureşti

Ales la Av. Marin
Lider Auto Service Alexandru Cristian în
35.
SRL
str. Dr. Raureanu 6, p,
ap. 1, Sect 5, Bucureşti
Spl. Unirii nr. 33, Bl.
Micarox Expert
36.
M4, sc.A, et. 4, ap. 20,
Conta SRL
sector 3, Bucureşti
Ales la Av Diaconu
Mod Special Gym Diana în str. Sabinelor
37.
SRL
nr. 31, sector 5,
Bucureşti
Motoractive IFN
38.
SA

Data inregistrarii –
16.12.2016.

720.000,00 lei

Sos. Pipera nr. 4, et. 3,
sect 1, Bucureşti

Ales la Voicu Florin
In Gen
Alexandru în Str Birca
Corporation Impex
4.630,71 lei
24, bl M106, sc 1, et 2,
SRL
ap 12, sect 5, Buc
Str. Blandesti nr. 24C,
Income
et. 1, cam. D, Sect. 4,
5.082,39 lei
Technology SRL
Bucureşti
Infinio Solutions Str Democratiei 102,
158.941,90 lei
SRL
Ploiesti, Jud. Prahova
Ales la Av. Troaca
Elena în str. Lev
Instant Group SRL
481.293,46 lei
Tolstoi nr. 10, p, ap. 1,
sector 1, Bucureşti

34. La Fantana SRL

Observații

Net Integration
Sos. Virtutii nr. 46A,
Technologies SRL sector 6, Bucureşti

787.129,54 lei
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Nr
crt

Creditori

Sediu

Suma
solicitata

Creanța
acceptata

Natura
creanței

Observații

Str Coralilor 22, Clad
Data inregistrarii –
Infinity, et 1, Oval B,
20.934,22 lei
20.934,22 lei Art 161 pct 9
11.01.2017.
sector 1, Bucureşti
Ales în Cal 13
Porsche Inter Auto Septembrie 216, bl
Data inregistrarii –
41.
5.438,86 lei
5.438,86 lei Art 161 pct 9
Romania SRL
V64, sc 1, et 1, ap 7,
12.01.2017.
sector 5, Bucureşti
Bd Dimitrie Pompei nr
Prime Telecom
9-9A, Complex IRIDE,
Data inregistrarii –
42.
1.898,41 lei
1.898,41 lei Art 161 pct 9
SRL
Clad 20, et 2, sector 2,
12.01.2017.
Bucureşti
Str bahluiului 10A, bl
Repanet Soft
Data inregistrarii –
43.
148, sc A, et 8, ap 36,
69.278,50 lei
69.278,50 lei Art 161 pct 9
Consulting SRL
11.01.2017.
Ploiesti, Jud Prahova
Romanian Soft
Ales în str. Pechea 32Data inregistrarii –
44.
28.772,07 lei
28.772,07 lei Art 161 pct 9
Company SRL
36, et 1, Sect 1, Buc
12.01.2017.
Intr. Rocilor nr. 12-16,
Data inregistrarii –
45. Silvarom SA
8.693,17 lei
8.693,17 lei Art 161 pct 9
sector 6, Bucureşti
12.01.2017.
Str. Erou Costel
Sofronia
Marius Hasan nr. 22,
Data inregistrarii –
46.
495.765,00 lei 495.765,00 lei Art 161 pct 9
Alexandru
sc.A, ap. 11, Bacau,
12.01.2017.
Jud. Bacau
Ales la BCLAW
Cringureanu&Partners
în Spl Unirii 4, Sitraco
Data inregistrarii –
47. Soft Tehnica SRL Center II, Aripa Noua, 30.258,90 EUR 136.609,86 lei Art 161 pct 9 12.12.2016. Curs BNR
bl B3, tronson 3, et 5,
1 EUR = 4,5147 lei
ap 5.3, sect 4,
Bucureşti
Str. Porumbacu nr. 11,
Solvit Networks
Data inregistrarii –
48.
bl 30, sc 1, ap 37,
121.109,56 lei 121.109,56 lei Art 161 pct 9
SRL
12.01.2017.
sector 6, Bucureşti
Str. Vasile Parvan nr.
Data inregistrarii –
49. Srac Cert SRL
5.592,46 lei
5.592,46 lei Art 161 pct 9
14, Sect 1, Bucureşti
11.01.2017.
Ales în Bd Tudor
Teamnet
Data inregistrarii –
50.
Vladimirescu nr. 22, et. 148.000,00 lei 148.000,00 lei Art 161 pct 9
International SA
10.01.2017.
7, sector 5, Bucureşti
Urban SA – în
Str. Muntilor nr 2,
Data inregistrarii –
51.
1.550,09 lei
1.550,09 lei Art 161 pct 9
insolventa
sector 6, Bucureşti
11.01.2017.
Str Fabricii nr. 2BA, Bl
Data inregistrarii –
52. Volintiru Mihail 15D, sc 2, et 9, ap 96, 499.500,00 lei 499.500,00 lei Art 161 pct 9
12.01.2017.
sector 6, Bucureşti
Str. Blandesti nr. 24C,
Data inregistrarii –
Wing Computer
53.
mansarda-cam C, Sect. 2.980.705,00 lei 1.868.705,00 lei Art 161 pct 9 12.01.2017. Partial sub
Group SRL
conditie suspensiva.
4, Bucureşti
Ales la SCA
Alexandrescu şi Dunca
Xapt Solutions
Data inregistrarii –
54.
în Cal. Victoriei 2, sc
41.444,54 lei
41.444,54 lei Art 161 pct 9
SRL
09.01.2017.
B, et 1, ap 5, Sect 3,
Bucureşti
17.452.634,11 lei
TOTAL
15.496.589,31 lei
30.258,90 EUR
E. CREANTE SUBORDONATE
Nr
Suma
Creanța
Natura
Creditori
Sediu
Observații
crt
solicitata
acceptata
creanței
Str. Estacadei nr. 10,
Data inregistrarii –
Etves Lucian
Art 161
1.
bl. 81, sc. 2, et. 3, ap. 11.362.181,56 lei11.318.481,56 lei
12.01.2017. Creanta
Mihai
pct 10
36, sector 6, Bucureşti
partial nedovedita.
TOTAL
11.362.181,56 lei11.318.481,56 lei
40.

OMV Petrom
Marketing SRL
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56.726.878,67 lei
30.258,90 EUR
F. CREANTE CHIROGRAFARE SUB CONDITIE SUSPENSIVA (inscriere provizorie)
Nr
Creanța
Natura
Suma
Creditori
Sediu
crt
acceptata
creanței
solicitata
TOTAL CREANTE A+B+C+D+E

Wing Computer
1.
Group SRL
Certasig-Societate
2. de Asigurare şi
Reasigurare SA
Ministerul
Finantelor Publice
pt. Ministerul
Dezvoltării
3. Regionale,
Administrației
Publice şi
Fondurilor
Europene

Str. Blandesti nr. 24C,
mansarda-cam C, Sect.
4, Bucureşti
Str Nicolae Caramfil
nr. 61B, sector 1,
Bucureşti

Str Apolodor nr 17,
sector 5, Bucureşti

54.527.237,87 lei

Observații

Data inregistrarii –
Art 102 al 4
12.01.2017. Partial
1.112.000,00 lei şi 5 şi Art
inscrisa la Cat. creante
161 pct 9
chirografare
Art 102 al 4
Data inregistrarii –
35.615,50 lei
35.615,50 lei şi 5 şi Art
09.01.2017.
161 pct 9

Art 102 al 4
Data inregistrarii –
13.792.762,10 lei13.792.762,10 lei şi 5 şi Art
09.01.2017.
161 pct 9

Acsis Solv IPURL
Administrator judiciar al SC Insoft Development & Consulting SRL
prin Practician în insolventa Dumitrache Mihnea Alexandru
3. Societatea MC NETWORK ELECTRIC SYSTEMS SRL, cod unic de înregistrare: 23438213
1. Date privind dosarul: Număr 28224/3/2016, Tribunal Bucureşti, Secția a VII- a Civila
2.Arhiva/registratura instanţei:
Adresa: Bulevardul Unirii nr.37, sectorul 3, cod postal 030823;
Registratura - parter, camera 004. Program cu publicul: Zilnic – orele 09:30 – 14:00;
Arhivă - parter, camera 064. Program cu publicul: Zilnic – orele 09:30 – 14:00;
3.Debitor: SC MC NETWORK ELECTRIC SYSTEMS cu sediul în: Bucureşti Aleea Codrii Neamtului, nr. 9, bl.C2B,
sc.2, et.5, ap.58, sector 3; J40/4088/2008, CUI 23438213
4. Lichidator judiciar: ELSO MANAGEMENT IPURL
Cod de identificare fiscala: RO28557126;
Bucureşti, Bulevardul Unirii, nr.37, bl. A4, sc.1, ap. 24, sector 3;
Numar de inregistrare în registrul Formelor de Organizare: RFO 0529/25.02.2011;
Tel / Fax: (+4021)319.51.31; E-mail: office@elsomanagement.ro;
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: practician în insolventa Plesa Sorin Avram,
Proces verbal al adunării creditorilor debitoarei S.C. MC Network Electric Systems SRL
-in faliment, en fallite, în bankruptcyÎncheiat astăzi, 24.11.2016;
Nr.396/24.11.2016
Locul adunării: Bucureşti, Bulevardul Unirii, nr.37, bl. A4, sc.1, et.5, ap.24
Ordinea de zi:
1. Prezentarea situatiei debitorului, detaliata în raportul intocmit în baza art.59 şi 174 din Legea speciala
2. Oportunitatea formularii sau nu a unei cereri de atragere a raspunderii conform art. 169 din Legea 85/2014.
3. Oportunitatea inchiderii procedurii debitorului în conformitate cu art.174 alin 1 din Legea 85/2014 avand în vedere
varianta generala prevazuta de lege, în sensul ca ori nu au fost identificate bunuri mobile sau imobile ori acestea sunt
insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi niciun creditor nu se ofera sa avanseze sumele
corespunzatoare.
Menționam ca ordinea de zi a orezentei adunari a fost publicata în Buletinul Procedurilor de Insolventa
nr.21060/17.11.2016
Participanti:
Lichidatorul judiciar ELSO MANAGEMENT I.P.U.R.L. – prin reprezentant legal practician coordonator Av. Plesa
Sorin Avram care prezideaza sedinta
CREDITORII PREZENTI SAU CARE AU PARTICIPAT PRIN TRIMITERE DE PUNCTE DE VEDERE
CONFORM LEGII:
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI, cu sediul în str. Sperantei, nr.40,
sector 2, în reprezentarea Administratiei Finantelor Publice sector 3, în calitate se unic creditor, a transmis via fax,
urmatorul punct de vedere:
“ Referitor la punctul 1 al ordinii de zi, publicata în BPI nr.21060/17.11.2016, institutia noastra ia act de raportul
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intocmit în baza art.59 şi 174 din legea 85/2014
Referitor la punctul 2 al ordinii de zi, institutia noastra apreciaza oportuna formularea unei cereri intemeiate pe
dispozitiile art. 169 din legea 85/2014 şi va promova aceasta actiune în calitate de creditor unic.
In ceea ce priveste punctul 3 de pe ordinea de zi, institutia noastra se opune inchiderii procedurii şi solicita prorogarea
inchiderii procedurii pana la solutionarea cererii intemeiate pe dispozitiile art. 169 din actul normativ sus mentionat.
Fata de toate acestea, lichidatorul constata ca a fost intrunit cvorumul legal şi consemneaza votul adunarii creditorilor
dupa cum urmeaza:
Referitor la punctul unu de pe ordinea de zi, lichidatorul consemneaza ca s-a luat act de raportul intocmit de lichidator şi
publicat în BPI, neexistand obiectii.
Referitor la punctul doi de pe ordinea de zi, lichidatorul consemneaza votul pozitiv pentru formularea cererii de atragere
a raspunderii, ce va fi formulata de catre creditorul majoritar, cu o unanimitate de 100%.
Referitor la punctul trei de pe ordinea de zi, lichidatorul consemneaza votul negativ pentru inchiderea procedurii de
faliment a debitoarei,solicitandu-se prorogarea inchiderii procedurii.
Lichidator judiciar, Elso Management IPURL, prin practician în insolventa Plesa Sorin Avram
4. Societatea ROSTRIANO SRL, cod unic de înregistrare: 28452979
Tribunalul București
Secția a VII-a Civila
Dosar nr. 35921/3/2016
Debitor: ROSTRIANO SRL
Cod de identificare fiscală: 28452979
Sediul social: Bucureşti, Sectorul 6, Strada Gen. Ioan Culcer, nr. 6
Număr de ordine în registrul comerţului: J40/3496/2015
Proces-verbal al adunării creditorilor Rostriano SRL
Încheiat azi, 31.01.2017
Azi, 31.01.2017, ora 14,00, a fost convocata adunarea creditorilor ROSTRIANO SRL, cu urmatoarea ordine de zi :
1. Prezentarea situaţiei debitorului;
2. Desemnarea Comitetului creditorilor
3. Confirmarea şi stabilirea remuneratiei administratorului judiciar.
Convocarea s-a efectuat prin scrisoare recomandata şi prin publicarea unui anunt în Buletinul Procedurilor de Insolventa
nr. 21636 din data de 24.11.2016.
Pana la inceperea sedintei au transmis punct de vedere :
• Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov în reprezentarea Administratiei Judetene a Finantelor
Publice Brasov, pondere la masa credala 100%, cu urmatorul vot:
- Solicita sa i se comunice situatia debitoarei spre a fi luata la cunostinta.
- In ceea ce priveste punctul nr.2 inscris pe ordinea de zi, ce vizeaza desemnarea comitetului creditorilor şi a
presedintelui acestuia, urmeaza ca la constituirea comitetului creditorilor sa se aiba în vedere respectarea dispozitiilor
50 alin.4 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei, respectiv acesta sa fie format din 3-5
creditori dintre cei ce beneficiaza de cauze de preferinta, creante bugetare şi chirografare cele mai mari în ordinea
valorii şi solicita ca AJFP Brasov sa faca parte din Comitetul creditorilor, presedintele acestuia urmand sa fie ales dintre
creditorii cu creantele cele mai mari prin valoare.
- Nu confirma administratorul judiciar Evrika Insolvency IPURL şi nici onorariul acestuia. Desemnarea în calitate de
administrator judiciar pe Proleader Insolv IPURL –cu un onorariu lunar de 200 lei, fara TVA şi un onorariu de succes
0,2% exclusiv TVA din sumele distribuite creditorilor, numit în urma procedurii de selectie a unui practician în
insolventa potrivit dispozitiilor Ordinului Presedintelui A.N.A.F nr.2442/2016 în baza Hotararii Comisiei de selectie a
practicienilor în insolventa nr.28092/14.12.2016 din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Brasov.
Avand în vedere indeplinirea conditiilor legale de cvorum, s-au consemnat urmatoarele aspecte :
 Creditorul detinand 100% din masa credala a solicitat sa i se comunice situatia debitoarei spre a fi luata la
cunostinta.
 Avand în vedere faptul ca în tabelul creditorilor este inscris un singur creditor nu poate fi desemnat un comitet al
creditorilor.
 Creditorul detinand 100% din masa credala NU a confirmat administratorul judiciar Evrika Insolvency IPURL şi
nici onorariul acestuia. Desemneaza în calitate de administrator judiciar pe Proleader Insolv IPURL –cu un onorariu
lunar de 200 lei, fara TVA şi un onorariu de succes 0,2% exclusiv TVA din sumele distribuite creditorilor.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal, în 2 (doua) exemplare originale, dintre care unul pentru a fi
depus la dosarul cauzei.
Semnătura şi stampila
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5. Societatea FORTE ASIGURARI - REASIGURARI SA (INSTITUTUL ROMAN PENTRU ASIGURARI IRASIG SA), cod unic de înregistrare: 8209593
Depunere documente întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment
Nr:141, data emiterii: 27.01.2017
Termen de procedură: 09.03.2017
1. Date privind dosarul: Număr dosar 27288/3/2016, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, Termen 09 Martie
2017.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bucureşti, Bulevardul Unirii nr.37, sectorul 3, telefon: 021.408.36.00 int. 140,
int. 142, fax: 021.313.28.02, E-mail: tribunalul-bucuresti@just.ro; tr-bucuresti@just.ro, Programul arhivei/registraturii
instanţei L- V: 09:30 - 14:00.
3.Debitor: FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA, (în faliment, în bankruptcy, en faillité), cu sediul în Bucureşti,
Bd. Lascăr Catargiu nr. 48, sector 1, având CUI 8209593 şi J40/1814/1996.
4. Lichidator judiciar: RTZ & Partners SPRL Filiala Bucureşti, Cod de identificare fiscală 31990030, sediul în
Bucureşti, str. Wilhelm Filderman nr. 18, etaj 3, birou 9, sector 3. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în
insolvenţă RFO II - 0689, tel./fax 0364.412.631/2 E-mail: office@rtz.ro. Nume şi prenume reprezentant lichidator
judiciar persoană juridică: Balog Claudiu Ioan.
5. Subscrisa: RTZ & Partners SPRL Filiala Bucureşti, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei FORTE
ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA, (în faliment, în bankruptcy, en faillité), în temeiul Sentinţei Civile pronunţată la
data de 07 Noiembrie 2016, în dosarul nr. 27288/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII a Civilă şi a
Încheierii de şedinţă pronunţată la data de 24 Noiembrie 2016 în acelaşi dosar, în conformitate cu prevederile art. 258
lit. a), coroborate cu dispozițiile art. 97 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi
de insolvenţă, anunţă
6. Depunerea la dosarul cauzei, comunicarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, Fondului de Garantare a
Asiguraţilor, precum şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, a
Raportului privind cauzele şi împrejurările care au condus la starea de faliment
a debitoarei Forte Asigurări Reasigurări SA (în faliment, în bankruptcy, en faillité)
întocmit de lichidatorul judiciar RTZ & Partners SPRL Filiala Bucureşti;
Informaţii suplimentare
7. Conform Raportului privind cauzele şi împrejurările care au condus la starea de faliment a debitoarei FORTE
ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA (în faliment, în bankruptcy, en faillité), concluziile lichidatorului judiciar sunt
următoarele:
 Există la acest moment premise de atragere a răspunderii personale a membrilor organelor de conducere şi/sau
supraveghere din cadrul societăţii Forte Asigurări Reasigurări, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. În acest sens, lichidatorul va strânge probe în vederea formulării
unei eventuale cereri de atragere a răspunderii personale şi va proceda la consultarea Adunării Generale a Creditorilor,
for decizional ce va aprecia asupra oportunităţii unui astfel de demers.
 Există la acest moment premise de anulare a unor acte încheiate în detrimentul creditorilor, anterior deschiderii
procedurii de faliment. În acest sens, lichidatorul va strânge probe în vederea formulării unor acţiuni în anulare, în
conformitate dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi va proceda
la consultarea Adunării Generale a Creditorilor, for decizional ce va aprecia asupra oportunităţii unor astfel de
demersuri.
 Lichidatorul judiciar propune valorificarea prin licitație publică a bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei FORTE
ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA. în conformitate cu prevederile art. 154–158 din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă și ale Noului Cod de procedură civilă.
8. Raportul privind cauzele şi împrejurările care au condus la starea de faliment a debitoarei FORTE ASIGURĂRI
REASIGURĂRI SA (în faliment, în bankruptcy, en faillité), întocmit de lichidatorul judiciar RTZ & Partners SPRL
Filiala Bucureşti poate fi consultat de către orice persoană îndreptăţită:
a) la arhiva Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, dosar nr. 35717/3/2016, situat în Bucureşti, Bulevardul Unirii
nr.37, sectorul 3, telefon: 021.408.36.00 int. 140, int. 142, fax: 021.313.28.02, E-mail: tribunalul-bucuresti@just.ro; trbucuresti@just.ro, Programul arhivei/registraturii instanţei L - V: 09:30 - 14:00.
b) la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Strada Wilhelm Filderman nr. 18, Filderman Office, etajul 3, biroul nr.
9, Sectorul 3, în baza unei cereri scrise. Telefon/Fax: 031.40.69.42, E-mail: office@rtz.ro/claudiu.balog@rtz.ro.
Program: 09.00 – 17:30;
c) la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, situat Bucureşti, Intrarea Sectorului
nr. 1, sector 3, Telefon: 021 316 08 28, Fax: 021 316 08 25, E-mail: orcb@b.onrc.ro.
9. Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar;
Semnătură şi ştampilă
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Județul Buzău
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DAN MAR SRL, cod unic de înregistrare: 1176537
Convocare adunare creditori ai debitorului Dan Mar SRL
Nr.: 1, data emiterii: 30.01.2017
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2794/114/2016; Tribunalul Buzău, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal. Judecător sindic: Georgeta Apostu.
2.Arhiva/registratura instanţei: Buzău, bd. N. Bălcescu, nr. 8, jud. Buzău. Programul arhivei instanţei: luni-vineri 09-13.
3.Debitor: Dan Mar SRL Cod de identificare fiscală 1176537, număr de ordine în Registrul Comerţului J10/2382/1992,
sediul social în mun. Buzau, str. Unirii, nr. 203, bl. C1, ap. 4, judeţul Buzău.
4. Lichidator judiciar: Casa de Insolvenţă Valahia IPURL, reprezentată de practicianul în insolvenţă Chiriac Marin. Cod
de identificare fiscală 31726403; sediul social Buzău, str. Bistriţei, bl. 3, mezanin, jud. Buzău. Număr de înregistrare în
Registrul formelor de organizare RFO II-0682. tel./fax 0238/435818, 0742001741, 0721233441; e-mail:
marinchiriac@yahoo.com, valahiachiriac@yahoo.com.
5. Subscrisa: Casa de Insolvenţă Valahia IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Dan Mar SRL conform
Încheierii de şedinţă din Camera de consiliu din data de 15.12.2016 pronunţată de Tribunalul Buzău, Secţia a II-a
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 2794/114/2016, în temeiul art. 48 alin. (1) din Legea
85/2014 privind procedura insolvenţei, convoacă:
6. Adunarea creditorilor debitorului Dan Mar SRL cu sediul în mun. Buzău, str. Unirii, nr. 203, bl. C1, ap. 4, judeţul
Buzău.
7. Şedinţa Adunării Creditorilor va avea loc în data de 13.02.2017, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din Buzău,
str. Bistriţei, bl. 3, mezanin, jud. Buzău.
8. Vă rugăm să asiguraţi prezenţa unui reprezentant autorizat să voteze în Adunarea Creditorilor problemele aflate pe
ordinea de zi, în condiţiile specificate în art. 48 alin. 3 din Legea privind procedura insolvenţei. Astfel, reprezentanţii
creditorilor vor depune o procură specială şi autentică sau delegaţie în cazul persoanelor juridice şi a creditorilor
bugetari, cu care pot face dovada dreptului de a participa la Adunarea Creditorilor şi de a vota asupra punctelor înscrise
pe ordinea de zi în numele şi pe seama persoanei pe care o reprezintă.
9. Ordinea de zi:
9.1. confirmarea lichidatorului judiciar provizoriu Casa de Insolvenţă Valahia, reprezentată de practicianul în insolvenţă
Chiriac Marin;
9.2. aprobarea unui onorariu lunar de 1.000 lei şi a unui onorariu de succes de 5 % din sumele rezultate din încasarea
creanţelor şi vânzarea bunurilor, precum şi din anularea transferurilor efectuate în dauna creditorilor (art. 117 alin. (1) şi
(2) din Legea 85/2014);
9.3. alegerea Comitetului Creditorilor;
10. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar la sediul profesional din Buzău, str. Bistriţei,
bl. 3, mezanin, jud. Buzău sau la tel: 0742001741, 0721233441, fax: 0238/435818. Dacă nu vă puteţi prezenta la
Adunarea Creditorilor vă rugăm să transmiteţi prin fax la nr. 0238/435818 sau pe mail marinchiriac@yahoo.com”
punctul dumneavoastră de vedere referitor la punctele de pe ordinea de zi până la data de 13.02.2017, ora 14.00.
Lichidator judiciar, Casa de Insolvenţă Valahia IPURL, reprezentată de practicianul în insolvenţă Chiriac Marin
2. Societatea SCORPION CEREALTRANS SRL, cod unic de înregistrare: 17102943
Tabel definitiv al creanţelor rectificat conform dispozițiilor sentinței penale nr. 23 din Ședința publică de la
29.03.2016, privind pe debitorul Scorpion Cerealtrans SRL,
Nr. 204/31.01.2017
Număr dosar: 3127/114/2015, Tribunal: Buzău, Secţia: a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător
sindic: Crenguţa Pantazi.
Temei juridic: art. 110 din Legea nr. 85/2014
Lichidator judiciar: Expert Cont Insolvency SPRL, CIF RO25057150, sediul ales: Buzău, str. Unirii, bl. 19F, ap. 3, jud.
Buzău, nr. înregistrare UNPIR: RFO II 0363 Tel. 0338401365, Fax 0238710565, e-mail: info@expertcontinsolvency.ro
Debitor: Scorpion Cereal Trans SRL, sediul în: Comuna Breaza, Sat Greceanca, judeţul Buzău,
CUI: 17102943, nr. Reg: J10/22/2005.
Observaţii în
Nume/denumire
Adresă/
Creanţa
Caracteristicile
temeiul art.
Creanţa admisă
Nr.
creditor
Sediu creditor
depusă
creanţei
110, Legea
85/2014
Buzău,
D.G.R.F.P. Galaţi
creanţă bugetară,
1
Str. Unirii, nr. 209, Jud. 4.363.555,00
4.363.555,00
- A.J.F.P. Buzău
art. 161, pct. 5
Buzău
Total
4.363.555,00
Expert Cont Insolvency SPRL.

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

19

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2024/01.02.2017
Județul Cluj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea KALMYR CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 23178326
Debitor: SC KALMYR CONSTRUCT SRL Dosar insolventa nr. 1461/1285/2015
Sediul: Cluj Napoca, str. Gârbău, nr. 18, ap. 52, jud. Cluj
Nr.Reg.Com.: J12/392/2008, CUI: 23178326 Termen 14.02.2017
Societate în faliment procedura simplificată L85/2014
Raportul asupra fondurilor atrase în averea debitoarei SC Kalmyr Construct SRL
Nr. 118 din 30.01.2017
1. Referitor la creanțele de încasat
Așa cum am precizat și în raportul nostru naterior, în Balanța analitică la 30.06.2016 debitoarea figura cu creanțe de
încasat în cuantum de 4.611,83 lei - furnizori debitori pentru care, administartorul statutar nu a predat documente
justificative.
La data de 18.10.2016, lichiudatorul judiciar a încheiat cu administratorul statutar al debitoarei dl. Pop Călin Daniel un
acord de plată eșanolat pentru suma de 4.611,83 lei reprezentând furnizorii debitori, privind achitarea sumei în perioada
octombrie 2016 – ianuarie 2017, astfel:
N
Luna achitării
Data achitării
Suma în lei
r. crt
1.152,00
1
Octombrie 2016
31.10.2016
1.152,00
2
Noiembrie 2016
30.11.2016
1.152,00
3
Decembrie 2016
31.12.2016
1.155,83
4
Ianuarie 2017
31.01.2017
4.611,83
Total
Administratorul statutar al debitoarei dl. Pop Călin Daniel a achitat suma de 4.612,00 lei conform conform înțelegerii,
astfel:
- 1.152,00 lei - conform chitanței nr. 1/26.10.2016;
- 1.152,00 lei – conform chitanței nr. 2/09.11.2016;
- 1.152,00 lei - conform chitanței nr. 3/22.11.2016;
- 1.156,00 lei – conform chitanței nr. 4/18.01.2017
2. Referitor la situaţia veniturilor şi a cheltuielilor din perioada 12.01.2016 – 30.01.2017
2.1. Referitor la venituri
Lichidatorul judiciar a obținut venituri din recuperări creanțe în valoare totală de 4.612,00 lei.
2.2. Referitor la cheltuielile efectuate în numele debitoarei de administratorul/lichidatorul judiciar antecesor Rădulescu
Adriana IPURL în perioada 12.01.2016 – 12.07.2016
La data de 30.09.2016 lichidatorul judiciar antecesor Rădulescu Adriana IPURL a solicitat Instanței plata unui onorariu
de 1.793 lei și a cheltuielilor de procedură în cuantum de 147 lei.
Prin Încheierea din ședința publică din data de 04.10.2016, Tribunalul Specializat Cluj a încuviințat lichidatorului
judiciar antecesor Rădulescu Adriana IPURL un onorariu în cuantum de 1.494 lei exclusiv TVA și cheltuieli de
procedură în cuantum de 133 lei exclusiv TVA.
2.3. Referitor la cheltuielile efectuate în numele debitoarei de lichidatorului judiciar Redresare Lichidare SPRL pentru
perioada 12.07.2016 – 30.01.2017
Prin Încheierea din 12.07.2016, Tribunalul Specializat Cluj a stabilit în favoarea noului lichidator judiciar Redresare
Lichidare SPRL un onorariu lunar de 1.000 lei + TVA și un onorariu de succes de 5% + TVA din sumele recuperate în
cadrul procedurii, plafonat la suma de 3.000 lei + TVA în ipoteza prevăzută de art. 100 alin. 1 lit. A din Statutul privind
organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență.
Conform Încheierii din 12.07.2016, onorariul cuvenit lichidatorului judiciar pentru perioada 12.07.2016 – 30.01.2017
este de 6.500 lei + TVA.
Până la data prezentului raport, lichidatorul judiciar nu a încasat nicio sumă cu titlu de onorariu.
Lichidatorul judiciar a efectuat plăți din bugetul propriu în numele debitoarei în sumă de 20,60 lei, conform Decontului
de cheltuieli anexat, sumă ce urmează a fi decontată din averea debitoarei.
3. Activități în atentia lichidatorului judiciar
Pentru perioada următoare, lichidatorul judiciar îşi propune efectuarea urmatoarelor activitati:
- efectuarea plăților conform Planului I de distribuire dacă acesta nu va fi contestat;
- întocmirea Raportului final și a Situației financiare finale.
4. Solicitări adresate Instanţei:
- acordarea unui termen pentru continuarea procedurii.
Cu respect,
SC Kalmyr Construct SRL, prin Lichidator judiciar Redresare Lichidare SPRL
Asociat coordonator, Puşcaş Rodica

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

20

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2024/01.02.2017
Debitor: SC KALMYR CONSTRUCT SRL Dosar insolventa nr. 1461/1285/2015
Sediul: Cluj Napoca, str. Gârbău, nr. 18, ap. 52, jud. Cluj
Nr.Reg.Com.: J12/392/2008, CUI: 23178326 Termen: 14.02.2017
Societate în faliment procedura simplificată L85/2014
Planul I de distribuire a sumelor din contul unic de lichidare
al debitorului SC Kalmyr Construct SRL
Nr. 118 din 30.01.2017
Plan I de distribuire - leiVenituri/
Cheltuieli
Sold la 30.01.2017
Nr.
Specificaţie
atrase în
din contul
4.612,00 lei
crt.
contul unic
unic
Sume fără TVA
19%TVA
VENITURI DIN LICHIDARE, total:
1
- recuperări creanțe
4.612,00
CHELTUIELI DE LICHIDARE, conf. art.
2
3.903,21
694,90
161, alin. 1 din Legea nr. 85/2014, din care:
- cheltuieli de procedură lichidator antecesor
Rădulescu Adriana IPURL conf Încheierii din
133,00
04.10.2016
- onorariu lichidator antecesor Rădulescu
1.494,00
283,86
Adriana IPURL conf Încheierii din 04.10.2016
- onorariu practician în insolvență Redresare
1.000,00 lei + TVA pt perioada 12.07.2016 –
1.932,77
367,23
12.09.2016 parțial
- comision lichidator judiciar 5 % + TVA din
230,60
43,81
sumele recuperate 4.621 lei
- cheltuieli materiale de procedură efectuate
20,60
din bugetul lichidatorului judiciar Redresare
(taxe poștale)
- cota 2 % FOND UNPIR din 4.612 lei
92,24
3 Sume distribuite creditorilor
Provizioane conf. art. 165 pct.4 pentru ch. de
4
13,89
pr. (comisioane bancare)
Asociat coordonator, Puşcaş Rodica
2. Societatea MARELE ALB PRODIMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 5106330
Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală a insolvenţei
Nr. 314, data emiterii: 30.01.2017
Termen de procedură: 03.02.2017
1. Date privind dosarul: Număr dosar 847/1285/2014, Tribunalul Specializat Cluj.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, Cluj-Napoca Număr de telefon 0264 596110
Programul arhivei/registraturii instanţei 08.30-12.30.
3.Debitor: SC MARELE ALB PRODIMPEX SRL 1 (în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective), cu sediul
social în Turda, str. Clujului F.N., jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. sub nr. de ordine J12/87/1994, având C.U.I. 5106330.
4. Administrator judiciar: RTZ & Partners S.P.R.L.2 Cod de identificare fiscală RO 28531126 sediul social ClujNapoca, Calea Turzii, nr. 74-76 Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă IIA0339 tel./fax 0364412631/2 E-mail: office@rtz.ro Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Răzvan-Traian
Zăvăleanu.
5. Subscrisa: RTZ & Partners S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar al debitorului SC MARELE ALB
PRODIMPEX SRL, conform Încheierii civile nr. 101/2015 pronunţată în data de 16 ianuarie 2015, în dosarul nr.
847/1285/2014, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, în temeiul art. 21 din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei, comunică prezentul:
Raport de activitate nr. XXI
Privind modul de îndeplinire a atribuțiilor administratorului judiciar și justificarea cheltuielilor efectuate pentru
perioada 17.12.2016 – 27.01.2017: A. Demersuri întreprinse în conformitate cu dispozițiile art. 20 și art. 49 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006: A.1. La data de 25 ianuarie 2017, la sediul administratorului judiciar a avut loc şedinţa Comitetului
Creditorilor debitoarei, şedinţă care a avut următoarea ordine de zi:  Aprobarea Raportului trimestrial nr. III întocmit
de debitoarea MARELE ALB PRODIMPEX SRL prin administrator special aferent perioadei 01 octombrie 2016 - 31
decembrie 2016;  Prezentarea situației cheltuielilor efectuate de administratorul judiciar, așa cum aceasta a fost
1

2

Numită în continuare MARELE ALB.
Numită în continuare RTZ.
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cuprinsă în Rapoartele de activitate depuse de administratorul judiciar la dosarul cauzei pentru perioada 21 aprilie 2016
– 16 decembrie 2016. În cadrul ședinței indicate, raportat la poziţiile scrise exprimate de membrii Comitetului
Creditorilor, administratorul judiciar a constatat faptul că în ceea ce priveşte primul punct de pe ordinea de zi, nu s-a
putut lua o hotărâre cu privire la acesta urmare a faptului că au votat în sensul aprobării Raportului trimestrial, doar doi
din cei cinci membri ai Comitetului Creditorilor. În ceea ce priveşte cel de-al doilea punct aflat pe ordinea de zi,
precizăm faptul că situația cheltuielilor efectuate de administratorul judiciar a fost prezentată creditorilor, luând act
despre această situaţie trei din cei cinci membri ai Comitetului Creditorilor. În aceste condiții, administratorul judiciar a
procedat la reconvocarea Comitetului pentru data de 02.02.2017 cu următoarea ordine de zi:  Aprobarea Raportului
trimestrial nr. III întocmit de debitoarea MARELE ALB PRODIMPEX SRL prin administrator special aferent perioadei
01 octombrie 2016 - 31 decembrie 2016;  Prelungirea Plafonului de factoring fără recurs încheiat între SC Marele Alb
Prodimpex SRL şi Banca Transilvania, în următoarele condiții:  valabilitate plafon: 18 luni, cu o perioadă de tragere de
12 luni;  Suplimentarea Plafonului de Factoring fără recurs, de la valoarea actuală de 1.500.000 lei, până la concurenţa
maximă a sumei de 2.500.000 lei;  Debitori cedați: Billa România, Auchan România, Rewe România;  Pe parcursul
derulării Plafonului de factoring, lista debitorilor cedați va putea fi modificată la propunerea SC Marele Alb Prodimpex
SRL cu societăți agreate de Banca Transilvania;  Procent de finanțare: maxim 90% din valoarea facturilor emise de
Marele Alb SRL către debitorii cedați;  Garanţii:  Cesiune asupra creanţelor rezultate din contractele comerciale
încheiate între SC Marele Alb Prodimpex SRL şi debitorii cedați, cu înregistrare la AEGRM;  1 Bilet la ordin în alb
emis de societatea Marele ALB Prodimpex SRL, cu suma şi scadența în alb, stipulat fără protest, avalizat de către
Tothăzan Pavel Eugen în calitate de Administrator Special. A.2. La data de 26 ianuarie 2017, administratorul special al
debitoarei dl. Tothăzan Pavel Eugen, a înregistrat la sediul RTZ adresa nr. 171/26.01.2017, prin intermediul căreia a
arătat faptul că Banca Transilvania SA a acceptat mărirea plafonului de factoring de la 1.500.000 lei la 2.500.000 lei,
plafon cuprins în contractul de finanțare creditare prin factoring încheiat cu banca de către societatea debitoare la data
de 3 februarie 2016. De asemenea, prin aceeaşi adresă administratorul special a solicitat aprobarea prelungirii şi
creșterii plafonului de factoring, această solicitare fiind supusă atenției Comitetului Creditorilor conform celor precizate
la punctul A.1 al prezentului. A.3. Urmare a faptului că la data de 5 ianuarie 2017, SNGN ROMGAZ România SA, a
comunicat RTZ o cerere de plată a creanţelor curente, prin care a solicitat achitarea sumei de 26.087,12 lei reprezentând
contravaloarea unor facturi emise în perioada februarie – august 2015, administratorul judiciar a solicitat reprezentaților
debitoarei, lămuriri cu privire la cuantumul actual datorat acestei societăți în conformitate cu contabilitatea MARELE
ALB. În aceste condiții, la data de 27.01.2016, reprezentanţii debitoarei au comunicat administratorului judiciar un
ordin de plată, care atestă faptul că s-a procedat la achitarea întregii creanţe în cuantum de 26.087,12 lei către SNGN
ROMGAZ SA . B. Situația cheltuielilor aferente prezentului raport de activitate. Cu privire la cheltuielile efectuate
pentru perioada 01.12.2016 - 31.12.2016, acestea sunt în cuantum total de 35,00 lei, justificate după cum urmează:
Nr. crt.
Natura cheltuielii
Suma
1
Expediere documente
35,00 lei
Total cheltuieli 01.12.2016-31.12.2016
35,00 lei
Precizăm că tranzacțiile vor fi prezentate de debitoare prin administratorul special prin Rapoartele trimestriale ce
urmează a fi întocmite şi înregistrate la dosarul cauzei în conformitate cu prevederile art. 106 alin. (1) din Legea nr.
85/2006.  C. Solicitări: Solicităm instanței de judecată acordarea unui termen în vederea continuării perioadei de
reorganizare conform Planului de reorganizare modificat.
Semnătură şi ştampilă
Județul Constanţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MATRIGHIS SRL, cod unic de înregistrare: 10106476
România, Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă
Str. Traian,nr.31
Dosar nr. nr.8033/118/2016
Comunicare sentinţa civilă nr. 71/23.01.2017
Către,
Conform listă anexă
Se comunică, alăturat, copia SENTINŢEI CIVILE nr. 71/23.01.2017 pronunţată în dosarul nr. 8033/118/2016
Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a civilă privind debitorul SC MATRIGHIS SRL – Comuna LUMINA, Judeţ
CONSTANŢA, număr de ordine în Registrul Comerţului J13/552/1998, CUI 10106476 prin administrator judiciar
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ CUŢOV ALINA - Constanţa, STR SOVEJA, nr. 59, bl. 57, et. 3, ap. 10,
Judeţ CONSTANŢA.
Dosar nr. 8033/118/2016
Creditor
- ILIESCU (FOSTĂ MIHAI) ANA-MARIA - CONSTANŢA, str. BANU MIHALCEA, nr. 92, Judeţ CONSTANŢA
DEBITOR
- SC MATRIGHIS SRL – Comuna LUMINA, Judeţ CONSTANŢA
- SC MATRIGHIS SRL prin ADMINISTRATOR JUDICIAR CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ CUŢOV
ALINA - Constanţa, STR SOVEJA, nr. 59, bl. 57, et. 3, ap. 10, Judeţ CONSTANŢA
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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- Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa– Constanţa, Bdul Tomis nr. 476 Judeţul Constanţa.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
România, Tribunalul Constanţa, Secţia A II-A Civilă
Dosar nr. 8033/118/2016
Sentinţa civilă nr. 71
Şedinţa publică de la 23 Ianuarie 2017
Completul compus din:
Judecător sindic Melentina Nicoleta Mirică
Grefier Nina Anica
Pe rol soluţionarea cererii creditoarei ILIESCU (FOSTĂ MIHAI) ANA-MARIA - CONSTANŢA, str. BANU
MIHALCEA, nr. 92, Judeţ CONSTANŢA, pentru deschiderea procedurii insolvenţei reglementată de Legea nr.
85/2014 faţă de debitoarea SC MATRIGHIS SRL – Comuna LUMINA, Judeţ CONSTANŢA, număr de ordine în
Registrul Comerţului J13/552/1998, CUI 10106476.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă pentru debitoare avocat Enache Marilena- Mariana în baza
împuternicirii avocaţiale depusă la dosar, lipsind creditoarea.
Procedura de citare este legal îndeplinită conform disp.art. 172 NCPC.
S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, care evidenţiază părţile, obiectul litigiului, menţiunile
privitoare la îndeplinirea procedurii de citare.
Apărătorul ales al debitoarei arată că debitoarea nu contestă starea de insolvenţă şi nici creanţa invocată de creditoare.
În ce priveşte desemnarea administratorului judiciar, arată că nu se opune propunerii creditoarei cu privire la
desemnarea Cabinetului Individual de Insolvenţă Cuţov Alina.
Judecătorul sindic constată cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare asupra cererii creditoarei.
În ipoteza admiterii cererii creditorului va fi desemnat în calitate de administrator judiciar Cabinetul Individual de
Insolvenţă Cuţov propusă de creditoare.
Judecătorul-sindic,
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 22.11.21016, creditoarea
ILIESCU (FOSTĂ MIHAI) ANA-MARIA a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea SC
MATRIGHIS SRL.
În motivarea cererii s-a precizat că, împotriva debitoarei creditoarea deţine o creanţă în valoare de 55.385,28 lei,
reprezentând creditare societate la care s-a calculat dobânda legală remuneratorie şi dobânda legală penalizatoare,
conform contractelor de împrumut încheiate în perioada 2013 - 2014, după cum urmează: contract de împrumut
nr.1/01.12.2013 în valoare de 38.194 lei şi contract de împrumut nr.2/03.01.2014 în valoare de 9.176 lei, deşi scadenţa a
fost depăşită de mai mult de 60 de zile.
Constatând că cererea formulată de creditoarea ILIESCU (FOSTĂ MIHAI) ANA-MARIA, având ca obiect deschiderea
procedurii insolvenţei, a fost comunicată debitoarei şi că nu s-a formulat contestaţie, potrivit art.72 alin 3 din Legea
85/2014,
Constatând că debitorul se află în încetare de plăţi, nefiind făcută dovada contrarie stării de insolvenţă.
Constatând că, creditorul are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă împotriva debitorului de mai mult de 60 de zile în
cuantum de peste 40.000 lei dovedită cu înscrisurile depuse la dosar,potrivit art.5 pct 72 din Legea 85/2014.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile legii, instanţa va dispune deschiderea procedurii insolvenţei. Administrator
judiciar va fi numit Cabinetul Individual de Insolvenţă Cuţov Alina propus de creditor în considerarea disp.art. 45 alin.1
lit. d din Legea nr. 85/2014.
Asupra deschiderii unui cont distinct;
Art. 39 alin.1 din Legea nr.85/2014 prevede că toate cheltuielile aferente procedurii insolvenţei vor fi suportate din
averea debitorului.
Alin.2 al art.39 dispune că plăţile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei bănci, pe bază de dispoziţii emise
de debitor sau după caz, de administratorul judiciar,iar, în cursul falimentului, de lichidator.
Dacă debitorul nu se conformează îndatoririi prevăzute la pct.1, contul va fi deschis de administratorul judiciar în
exercitarea atribuţiei prevăzută de art. 58 lit.f din Legea nr.85/2014.
Pentru aceste motive, in numele legii, hotărăşte:
Admite cererea formulată de creditorul ILIESCU ( fostă MIHAI ) ANA – MARIA în contradictoriu cu debitoarea SC
MATRIGHIS SRL.
În temeiul art. 72 alin. 6 din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014,
Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea SC MATRIGHIS SRL -Comuna LUMINA,
Judeţ CONSTANŢA, număr de ordine în Registrul Comerţului J13/552/1998, CUI 10106476.
În temeiul art. 73 şi art. 45 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 57 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
Desemnează provizoriu, pe practicianul în insolvenţă Cabinet Individual de Insolvenţă CUŢOV ALINA cu sediul în
Constanţa, STR SOVEJA, nr. 59, bl. 57, et. 3, ap. 10, Judeţ CONSTANŢA, în calitate de administrator judiciar, cu un
onorariu de 3.000 lei, exclusiv TVA şi cota variabilă de 10% din fondurile obţinute în beneficiul creditorilor.
Administratorul judiciar va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, precum şi orice alte atribuţii
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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stabilite în sarcina sa de către judecătorul sindic.
În temeiul art. 99 alin. 1-3 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
Dispune comunicarea notificării prevăzute de art. 99-100 din Legea nr. 85/2014 de către administratorul judiciar tuturor
creditorilor, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi publicarea, pe cheltuiala
averii debitoarei, într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
În temeiul art. 74 din Legea nr. 85/2014,
Debitoarea este obligată să depună la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii insolvenţei,
actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. 1 şi/sau art. 74 din Legea nr. 85/2014.
În conformitate cu art. 85 alin. 1 din Legea nr. 85/2014,
Deschiderea procedurii ridică debitoarei dreptul de administrare constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi
administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, dacă aceasta nu-şi declară intenţia de reorganizare în termen de
10 zile de la deschiderea procedurii, în condiţiile art. 74.
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 09.03.2017. Fixează termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 29.03.2017. Termenul pentru
formularea eventualelor contestaţii este 7 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de Insolvenţă a tabelului
preliminar, conform art. 111 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. Fixează termenul pentru definitivarea tabelului de creanţe la
21.04.2017. Stabileşte data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 03.04.2017, ora 12:00 la sediul
administratorului judiciar şi dispune convocarea creditorilor.
În baza art. 39 alin. 1-3 din Legea nr. 85/2014:
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont distinct la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile
aferente procedurii, în termen de 5 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei,
contul va fi deschis de către administratorul judiciar.
Plăţile se vor face din contul deschis pe numele averii debitoarei, pe bază de dispoziţii emise de către administratorul
judiciar. Toate operaţiunile contabile dispuse asupra acestui cont vor fi evidenţiate în rapoartele întocmite de către
administratorul judiciar şi vor fi justificate, prin depunerea la dosar a documentelor de plată şi a extraselor de cont.
Fixează termen de judecată la 08.05.2017 ora 8:30, F6. În conformitate cu art. 76 din Legea nr. 85/2014, dispune
comunicarea prezentei hotărâri către instanţele judecătoreşti din circumscripţia Tribunalului Constanţa, în a căror
jurisdicţie se afla sediul debitorului declarat la ORC Constanţa. Executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la
comunicare, apelul urmând a fi depus la Tribunalul Constanta. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.01.2017.
Judecător sindic,
Grefier,
Melentina Nicoleta Mirică
Nina Anica
Județul Dolj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MCM DESIGN SRL, cod unic de înregistrare: 24295057
România, Tribunalul Dolj, Secţia a II-a Civilă
Str. Brestei nr. 12, jud. Dolj
Dosar nr. 751/63/2017
Comunicare încheiere
emisă la: ziua 31, luna 01, anul 2017
Către,
Debitor
SC Mcm Design SRL - Craiova, str. Aurel Vlaicu, nr. 13, bl. M8, sc. 1, ap. 10, Judeţ Dolj
Lichidator
Disa Insolv IPURL - Băileşti, str. Lt. Becherescu, nr. 67, Judeţ Dolj
Intimat
ORC Dolj - Craiova, str. Calea Unirii, nr. 126, Judeţ Dolj
Judecătoria Craiova - Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 30, Judeţ Dolj
Se comunică, alăturat, copia încheierii din data de 31.01.2017, pronunţată în dosarul nr. 751/63/2017 de Tribunalul
Dolj, Secţia a II-a Civilă, privind debitorul Mcm Design SRL, cu sediul în Craiova, str. Aurel Vlaicu, nr. 13, bl. M8, sc.
1, ap. 10, jud. Dolj, având CUI 24295057 şi J16/1537/2008.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
România, Tribunalul Dolj, Secţia a II-A Civilă
Dosar nr. 751/63/2017
Încheiere
Camera de consiliu de la 31 Ianuarie 2017
Completul compus din:
Preşedinte Raluca Elena Dinculescu
Grefier Carmen Gabriela Enculescu
Pe rol judecarea cererii de deschidere a procedurii simplificate de insolvenţă prevăzută de Legea nr. 85/2014, formulată
de debitoarea Mcm Design SRL, cu sediul în Craiova, str. Aurel Vlaicu, nr. 13, bl. M8, sc. 1, ap. 10, jud. Dolj, având
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CUI 24295057 şi J16/1537/2008.
Dată în Camera de Consiliu, fără citarea părţilor.
Instanţa,
Asupra cauzei de faţă, deliberând, constată următoarele:
La data de 26.01.2017 debitorul Mcm Design SRL a solicitat a fi supusă procedurii simplificate de insolvenţă, având în
vedere că se află în insolvenţă, stare pe care o recunoaşte, motiv pentru care nu-şi poate achita datoriile către creditori în
cuantum de 167.162 lei, din lipsa fondurilor băneşti.
S-a solicitat în baza dispoziţiilor art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014 desemnarea ca lichidator judiciar pentru
debitoare a societăţii profesionale Disa Insolv IUPRL, cu sediul în Băileşti, str. Lt. Becherescu nr. 67, jud. Dolj.
La dosarul cauzei debitoarea a depus înscrisurile prev. de art. 67 alin. 1 şi art. 66 alin. 5 din Legea 85/2014.
Examinând actele aflate la dosar, instanţa reţine următoarele: pentru admiterea cererii formulate de către debitor, art. 71
alin. 1 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, prevede cerinţa verificării de
către Judecătorul sindic a îndeplinirii condiţiilor stabilite de art. 66 din acelaşi act normativ conform cărora debitorul
aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze Tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor ordonanţei în
termen de 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă. Potrivit art. 5 pct. 29 din Legea 85/2014, insolvenţa este acea
stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata
datoriilor certe, lichide şi exigibile: a) insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul după 60 de zile de
la scadenţă nu a plătit datoria sa faţă de creditor, prezumţia este relativă b) insolvenţa este iminentă atunci când se
dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data
scadenţei. prin urmare judecătorul sindic este obligat să verifice dacă eventualele datorii ale debitorului sunt certe,
lichide şi exigibile şi nu pot fi acoperite din fondurile băneşti disponibile. Debitorul este în stare de insolvenţă întrucât
nu poate acoperi cu disponibilităţile băneşti datoriile scadente.
Constatând că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 66-68 din Legea 85/2014 privind procedura
insolvenţei, instanţa va admite cererea şi în temeiul art. 71 alin. 1 din lege se va constata că debitorul este în încetare de
plăţi şi se va deschide procedura simplificată de insolvenţă împotriva sa.
Având în vedere ofertele depuse la dosarul cauzei, privind preluarea poziţiei de administrator judiciar, experienţa în
domeniul insolvenţei, suportul logistic şi organizatoric, cât şi solicitarea debitorului cu privire la numirea în calitate de
lichidator judiciar a societăţii profesionale Disa Insolv IUPRL, instanţa văzând şi dispoziţiile art. 73 din Legea nr.
85/2006, va desemna lichidator judiciar provizoriu Disa Insolv IUPRL, cu sediul în Băileşti, str. Lt. Becherescu nr. 67,
jud. Dolj, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de debitorul Mcm Design SRL pentru deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă.
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
Dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului Mcm Design SRL, cu sediul în
Craiova, str. Aurel Vlaicu, nr. 13, bl. M8, sc. 1, ap. 10, jud. Dolj.
În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
Numeşte lichidator judiciar provizoriu Disa Insolv IUPRL, care va îndeplini atribuţiile prev. de art. 64 din lege, cu o
retribuţie lunară provizorie de 1000 lei.
Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare.
În temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitoarei, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Dolj, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării din oficiu a menţiunilor, precum şi
tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. în notificarea transmisă creditorilor, aceştia vor fi informaţi cu
privire la posibilitatea de a formula opoziţie la cererea de deschidere a procedurii în termen de 10 zile de la comunicarea
notificării.
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 10.03.2017.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, înregistrarea la tribunal şi publicarea în BPI a
tabelului preliminar al creanţelor la 21.03.2017.
Fixează termenul de definitivare a tabelului de creanţe la 04.04.2017.
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitoarei de către lichidatorul judiciar, publicarea într-un ziar de
largă circulaţie, precum şi în B.P.I.
Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună în termen de 40 de zile de la desemnarea sa raportul prevăzut de art. 97
al. 1 din Legea nr. 85/2014.
În temeiul art. 53 al. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
Dispune Convocarea adunării generale a asociaţilor de către lichidatorul judiciar, în termen de 10 de zile de la
deschiderea procedurii, pentru desemnarea administratorului special.
În temeiul art. 101 şi art. 151 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
Dispune inventarierea, sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare.
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
Dispune deschiderea de către debitoare a unui cont la o unitate bancară la care aceasta are deschis cont, din care vor fi
suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. în caz de
neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi
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păstrate într-un cont special de depozit bancar.
Dispune comunicarea sentinţei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului şi tuturor
băncilor unde acesta are deschise conturi.
Acorda termen pentru continuarea procedurii la data de 07.02.2017.
Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la Tribunalul Dolj.
Pronunţată în şedinţa publică de la 31 Ianuarie 2017.
Preşedinte,
Grefier,
Raluca Elena Dinculescu
Carmen Gabriela Enculescu
Termen la 04.04.2017, C2F, ora 1130, Sala 4
TC debitor MCM Design SRL,
TC lichidator judiciar DISA INSOLV IPURL
Județul Dâmboviţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AROMA CASEI SRL, cod unic de înregistrare: 15600186
România, Tribunalul Dâmboviţa, Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Str. Calea Bucureşti nr.3
Dosar nr.5801/120/2010
Citaţie
emisă la: ziua 26 ianuarie 2017
Creditori Serraghis Loan Management LTD / BCR SA- Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, TBI Leasing
IFN SA- Bucureşti, str. Puţul lui Zamfir, nr. 8-12, sector 1
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 7 etaj 3, completul S8, în ziua de 25 luna mai anul 2017, ora 9,00, în calitate de
creditori în proces cu debitorul SC Aroma Casei SRL, cu sediul în Târgovişte, Piaţa Vlad Ţepeş, judeţul Dâmboviţa,
CUI 15600186, înregistrată la Registrul comerţului sub nr. J15/548/2003. 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 OLCO IMPORT-EXPORT SRL, cod unic de înregistrare: 2854778
România, Tribunalul Dâmboviţa, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Str. Calea Bucureşti, nr. 3
Dosar 1582/120/2015
Citaţie
emisă la 27.01.2017
Creditori nr. SC COCA COLA HBC ROMANIA SRL – loc. Voluntari, sos. Bucureşti Nord nr.10, clădirea o23,et.1,
judeţul Ilfov, nr. ROMPETROL DOWNSTREM SRL - Buc. Piaţa presei Libere nr.3-5 City Gate Northerm Tower
Building ,et.2, sect. 1, nr. PIRAEUS BANK ROMANIA SA – Buc. Sos Nicolae Titulescu nr.29-31 sector 1, nr. SC
BOROMIR IND SRL- Rm. Vâlcea, str. Târgului nr.2, jud. Vâlcea, nr. SC ZAREA SA – BUC. Bd. Bucureştii Noi nr.
176 sector 1, nr. SC RAIMAN CAPUCINO SRL – com. Vulcana Pandele jud. D-ta, nr. SC PERLA HARGHITEI SA –
com. Sâncrăieni ,str. Gării nr.600 jud. Harghita prin mandatar COFACE ROMANIA Credit Management Services SRL
– Buc. Calea Floreasca nr.39, et.3, sector 1. nr. SC ZORBA COMPANY SRL – com. Bradu DN 65B, jud. Argeş prin
mandatar COFACE ROMANIA Credit Management Services SRL – Buc. Calea Floreasca nr.39, et.3, sector 1, nr. SC
PRODVINALCO SA- Cluj Napoca, Calea Baciului nr.2-4 jud. Cluj prin mandatar COFACE ROMANIA Credit
Management Services SRL – Buc. Calea Floreasca nr.39, et.3, sector 1, nr. ELECTRICA FURNIZARE SA prin AFEE
Târgovişte, Calea Domnească nr.236 jud. D-ta, nr. SC AMYLON SA – Sibiu, sos. ALLBA Iulia nr.70, nr. FONDUL
NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII SA –IFN – Buc.
str. Stefan Iulian nr.38,sect.1, nr. SC FLORA IMPORT EXPORT SRL – Tgv. Aleea Sinaia nr.6-8, nr. GDF SUEZ
ENERGY ROMANIA SA – Buc. Bd. Mărăşeşti nr.4-6 sector 4, sediu procesual Buc. Calea Floreasca nr. 246C
,Clădirea Birouri Skytowet et.11, sect.1, nr. SC SPEED SRL – Huşi, str. Călăraşi nr.3 jud. Vaslui, CERERI DE
CREANTE NEVERIFICATE nr. SC ELGEKA FERFELIS ROMANIA SAS- sediu procesual în Bucureşti, str. 11 Iunie
nr.29, corp B,sector 4
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 7 et.3, completul falimente S11, în ziua de 24.04.2017, ora 9,00, în calitate de
creditori în proces cu debitorul SC OLCO IMPORT EXPORT SRL, cu sediul în Târgovişte, Aleea Sinaia nr.6-8, judeţul
Dâmboviţa, cod unic de înregistrare 2854778 şi număr de ordine în registrul comerţului J15/172/1993, pentru Legea nr.
85/2006. 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,
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Județul Iaşi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AUTOMOBILISTUL S SRL, cod unic de înregistrare: 1965069
Dosar nr.2890/99/2013( 113/2013) Tribunalul Iaşi-Judecator-sindic
Debitor: SC Automobilistul S SRL, sediul în Iaşi, str. Pacurari, nr.45, jud. Iaşi, Cod fiscal: 1965069, J22/1937/1992
Asociati şi administrator: Scobanu Gheorghe (asociat şi administrator).
Raport de activitate întocmit de lichidatorului judiciar al
SC Automobilistul S SRL pentru perioada 22.09.2016- 01.02.2017
I.Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
Situatia licitatiilor organizate de lichidatorul judiciar, au fost organizate un nr.de 5 licitatii pentru bunurile enumerate
mai jos, dupa cum urmeaza:
Nr. crt.
Denumire şi descriere active aflate în patrimoniu
Activ nr.1
1 buc. Ford Tranzit, an fabricatie 1985
1 buc. Remorca Kaessbohrer- an fabricatie 1990
Activ nr.2
In data de 30.09.3016, 14.10.2016, 28.10.2016, 13.01.2017si 27.01.2017, la pragul de 20% din valoarea de evaluarea
stabilita conform process verbal al adunarii creditorilor din data de 18.03.2016 sedinte de licitatii la care nu s- a reusit
valorificarea bunurilor în vederea stabilirii unei noi strategii de valorificare a bunurilor ce apartin debitoarei.
II. Obiective de îndeplinit până la termenul următor:
Ţinând cont de elementele menţionate în prezentul raport de activitate, solicităm onoratei instanţe acordarea unui nou
termen de continuare a procedurii în vederea indeplinirii formalităţilor necesare pentru valorificarea bunurilor aflate în
patrimoniul societăţii debitoare.
Lichidator judiciar, Pohrib Ionela
Județul Maramureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ELEGANCE VIOLETT SRL, cod unic de înregistrare: 28984003
Raport privind modul de îndeplinire a atribuţiilor privind debitoarea SC Elegance Violett SRL
Nr. 63/30.01.2017 Trim. IV an. I
Număr dosar: 4386/100/2014, Tribunalul Maramureş Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Judecător sindic: Simona Oltean.
Temei juridic: art. 144 din Legea 85/2014
Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Kiss Maria, nr. matricol UNPIR - 1 B 3474, sediu procesual
ales Baia Mare, str. Melodiei, nr. 8/91.
Debitor: SC ELEGANCE VIOLETT SRL cu sediul social în Baia Mare, str. Bd. Traian, nr. 25/3, Jud. Maramureş,
J24/717/2011, CUI 28984003.
Administrator special: Marchiş Violeta Iulia.
Prin încheierea civilă nr. 1838 din data de 31.03.2015 a Tribunalului Maramureş, a fost dispusă deschiderea procedurii
generale de insolvenţă privind debitoarea SC ELEGANCE VIOLETT SRL, cu sediul social în Baia Mare, str. Bd.
Traian, nr. 25/3, Jud. Maramureş. Prin aceeaşi încheiere civilă a fost desemnat administrator judiciar Cabinetul
Individual de Insolvenţă Kiss Maria, reprezentat legal de d-na Kiss Maria, cu sediul în Baia Mare, str. M. Basarab nr. 9,
ap. 40, Jud. Maramureş.
În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de art. 58 din Legea 85/2014, administratorul judiciar a întreprins
următoarele:
1. A studiat documentele existente la dosarul cauzei.
2. A notificat deschiderea procedurii de insolvenţă instituţiilor bugetare.
3. A notificat instituţiile bancare.
4. A publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă notificarea deschiderii procedurii de insolvenţă.
5. A întocmit şi depus tabelul preliminar şi definitiv al creditorilor.
6. A convocat şi prezidat sedinţa adunării asociatilor.
7. A întocmit procesul verbal de desemnare a administratorului special, l-a depus la Tribunalul Maramures şi la
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pentru publicare.
8. A întocmit raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei pe care la
publicat în BPI
9.A convocat şi prezidat adunarea creditorilor pentru data de 12.06. 2015, având ca ordine de zi: desemnarea
comitetului creditorilor, confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea onorariului acestuia.
10.A întocmit procesul verbal al adunării creditorilor nr. 957 din data de 12.06.2015 prin care creditorii au confirmat în
calitate de administrator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Kiss Maria.
11.A întocmit, depus la dosarul prezentul raport, urmează să fie publicat în BPI.
Prin Sentinţa civilă nr. 3816 din data de 29.09.2015 a Tribunalului Maramureş a fost confirmat planul de reorganizare
propus de debitoare.
Administratorul judiciar a urmărit activitatea debitoarei. A solicitat administratorului special să prezinte situaţia
financiară aferentă trimestrului IV al anului I, precum şi să documenteze plata creanţelor aferente programului de plăţi,
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precum și creanțele curente. Administratorul special a prezentat documentele solicitate. Depunem ataşat chitanţele
aferente plăţilor propuse și achitate prin planul de reorganizare.
Vă rugăm să acordaţi termen de continuare a procedurii în vederea continuării planului de reorganizare.
Administrator judiciar, Cabinet Individual de Insolvenţă Kiss Maria
Județul Sibiu
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ROM INSIDE SRL, cod unic de înregistrare: 13777077
Depunere raport întocmit de lichidator în procedura falimentului
Nr.: 165, data emiterii: 25.01.2017
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4284/85/2011 Tribunalul Sibiu, secţia Civilă, de Contencios Administrativ şi
Fiscal. Judecător sindic: Raluca Anamaria Savu.
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.30, jud. Sibiu, număr de telefon: 0269-217104
Programul arhivei/registraturii instanţei luni – vineri 8:00 – 12:00
3.Debitor: Rom Inside SRL, cod de identificare fiscală RO13777077, sediul social Sibiu, str. Victor Hugo, nr.2, jud.
Sibiu, număr de ordine în registrul comerţului J32/1666/2001.
4.Creditor: DGFP Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.17, jud.Sibiu
5.Lichidator: Relco Active SPRL, cod de identificare fiscală RO20800504, sediul social Sibiu, str. Revoluţiei nr.1,
ap.17, jud. Sibiu, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO II-0054, tel./fax 0269 225076, e-mail
office@relcoactive.ro.
Nume şi prenume reprezentant lichidator persoană juridică Ţichil Marcel Vasile.
6.Subscrisa Relco Active SPRL, în calitate de lichidator al debitorului Rom Inside SRL, conform copiei după
dispozitivul Sent. civ. nr.910/2013/26.09.2013 pronunţată de Tribunalul Sibiu, secţia Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, în dosarul 4284/85/2011,
În temeiul: art.121 alin.(1) şi art.123 din Legea privind procedura insolvenţei, comunică:
 Raportul nr.25 la data de 26.01.2017 al lichidatorului, privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi
justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art.121 alin.(1) şi art.123 din Legea privind procedura insolvenţei, pentru
debitorul Rom Inside SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 1 filă.
7. Număr de exemplare depuse:
Depunem prezenta în 1 exemplar, pentru a fi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Raport nr.25
I. Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
1.Depunem alăturat dovezile de publicare în B.P.I.:
- cererea de publicare în B.P.I. a raportului nr.24 întocmit pentru termenul de şedinţă din data de 27.10.2016 – anexa
nr.1;
- dovada de publicare şi extras din B.P.I.nr.19644/27.10.2016 în care a fost publicat raportul nr.24 – anexa nr.2.
Raportul nr.24 a fost publicat şi pe site-ul: www.relcoactive.ro.
Referitor la dosarul execuţional nr.1434/2015 debitor societatea Deco Sistem-Space Design SRL, la data de 20.01.2017
lichidatorul judiciar a solicitat Biroului Executor Judecătoresc Tămaş şi Suciu să comunice stadiul dosarului execuțional
nr.1434/08.10.2015. Dovada de transmitere prin e-mail a solicitării menționate se prezintă în anexa nr. 3. Până la data
întocmirii prezentului raport nu am primit răspuns la stadiul dosarului execuționat nr. 1434/2015, fiind în imosibilitatea
întocmirii raportului final.
II. Menţiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art.121 alin.(1) şi art.123 din Legea privind
procedura insolvenţei:
Până la această dată administratorul judiciar/lichidatorul a efectuat din fondurile sale, următoarele cheltuieli:
- timbre poştale: 54,18 lei;
- anunţ ziar: 151,00 lei (notificare deschidere procedura generală a insolvenţei şi faliment);
- cheltuieli deplasare: 69,90 lei;
- anunţuri licitaţii: 593,00 lei;
- c/v onorariu avocat: 500 lei.
Total cheltuieli – 1.368,08 lei.
De la data deschiderii procedurii insolvenţei, administratorul judiciar a încasat suma de 2.300 lei, reprezentând c/v
onorariului pentru două luni. Pentru perioada 01.01.2012 – prezent nu s-a încasat onorariul stabilit prin sentinţa de
deschidere a procedurii insolvenţei.
Concluzii:
Pentru soluționarea dosarului execuțional nr. 1434/2015 și întocmirea raportului final, solicităm judecătorului sindic
acordarea unui nou termen de judecată, dacă este posibil mai lung.
Relco Active SPRL, prin Ec. Ţichil Marcel Vasile
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Județul Sălaj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea STRONG ANKO SRL, cod unic de înregistrare: 31527680
Cabinet Individual de Insolvenţă Sulyok Claudia sediul: Loc. Zalău, str. Corneliu Coposu, nr. 21A, Jud. Sălaj, CIF:
31378791, Tel Mobil 0744554919, Mail: ciorbaclaudia@yahoo.com, Atestat UNPIR nr. 1B3354.
Nr. 189 Data emiterii: 02.12.2016
Dosar nr. 1499/84/2015, Tribunalul Sălaj, Secția Civilă, Judecător sindic: Dărăban Patrițiu, Termen de judecată:
12.12.2016.
Debitor: S.C Strong Anko S.R.L număr de ordine în Registrul Comerţului: J31/149/2013 CIF RO 31527680, sediul
social: str. Avram Iancu nr.4, bloc M25, Sc.A, ap.2, jud. Sălaj.
Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Sulyok Claudia, sediu: str. Corneliu Coposu, Nr.21A, Jud. Sălaj
CIF 31378791, Atestat UNPIR nr. 1B3354, reprezentat legal de Sulyok Claudia, mobil:0744554919.
Cabinet individual de insolvență Sulyok Claudia, desemnată ca lichidator judiciar al debitoarei SC Strong Anko SRL
prin Sentința Civilă nr.2286 din 14.12.2015 pronunțată de Tribunalul Sălaj în dosar nr.1499/84/2015, vă înaintez
următorul :
Proces verbal de licitație
încheiat azi 02.12.2016
Cabinet Individual de Insolvenţă Sulyok Claudia, numită lichidator judiciar prin Sentința Civilă nr. 2286 din 14.12.2015
pronunțată de Tribunalul Sălaj în dosar nr. 1499/84/2015, prin care s-a dispus intrarea în faliment a debitoarei SC
Strong Anko S.R.L cu sediul în Zalău, str. Avram Iancu nr.4, bloc M25, scara A, ap.2, jud. Sălaj, cu CIF RO 31527680
înregistrat la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Sălaj sub nr. J31/149/2013, a organizat azi 02.12.2016 orele
16, ședința de:
Licitație publică privind vânzarea bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei SC Strong Anko SRL cu prețurile de
pornire a licitațiilor aprobate în şedința adunării creditorilor din 01.07.2016. Bunurile scoase la vânzare, au fost
prezentate detaliat în regulamentul de vânzare ce cuprinde strategia de valorificare a bunurilor debitoarei, în caietul de
sarcini care este vândut ofertanților, precum și în publicația de vânzare nr. 186 din data de 14.11.2016, prin care s-a
făcut expunerea pe piață a acestora.
Licitația a fost organizată în conformitate cu prevederile:
- Regulamentului de vânzare cuprinzând strategia de valorificare nr.141 din 23.06.2016;
- Caietului de sarcini nr.142 din 23.06.2016;
- Procesului verbal al şedinței adunării creditorilor nr.164 din 01.07.2016;
- Publicației de vânzare nr.186 din 14.11.2016, cu expunere pe piață conform prevederilor Regulamentului de Vânzare.
- dispozițiile art.154-157 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței.
Licitația a fost organizată la sediul lichidatorului judiciar situat în Zalău, str. Corneliu Coposu nr.21A, jud. Sălaj.
Desfășurarea ședinței de licitație:
La licitația organizată pentru data de 02.12.2016, s-a prezentat un singur ofertant: SC Hudin Anda SRL, persoană
juridică română cu sediul în Municipiul Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr.71, bloc SB 11 parter, având nr. de înregistrare
la ORC J31/724/1993 și codul de Tva RO 4886440, cod de Tva valid, conform informațiilor obținute de pe site-ul VIES
al Comisiei Europene pentru certificarea validității codului de Tva.
Ofertantul SC Hudin Anda SRL a fost reprezentat la ședința de licitație prin Hudin Floarea, administrator statutar al
licitatorului, cetățean român, care și-a exprimat intenția de a participa la licitația organizată la data de 02.12.2016 pentru
cumpărarea bunurilor aflate în averea debitoarei S.C Strong Anko S.R.L, respectiv:
- Friteuză 1 bucată cu 2 compartimente, preț de pornire a licitației este de 406 lei plus Tva;
- Ansamblu bain marine 5GN, prețul de pornire a licitației este de 533 lei plus Tva;
Acesta este prețul de pornire a licitației aprobat în Ședința Adunării Creditorilor din data de 01.07.2016.
Ofertantul a achitat:
- c/valoarea caietului de sarcini în sumă de 100 lei plus Tva, sumă care a fost achitată în numerar în baza facturii Seria
SJ ANK nr.0000006/ 02.12.2016, cu chitanța seria SJ ANK nr.0000004/02.12.2016 în sumă de 120,00 lei.
- c/valoarea garanției de participare de 10% din prețul total de pornire a licitației, conform chitanței seria SJ ANK
nr.0000005/02.12.2016 în sumă de 113 lei.
Lichidatorul judiciar confirmă efectuarea plății mai sus menționată, inclusiv contravaloarea caietului de sarcini și pune
în vedere ofertantului prevederile cuprinse la punctul 4 din Caietul de sarcini. Reprezentantul ofertantului confirmă că a
luat act de aceste precizări din caietul de sarcini cumpărat, și că ele vor fi respectate. Lichidatorul judiciar întreabă
ofertantul dacă este dispus să ofere un preț mai mare pentru bunurile licitate. Ofertantul precizează că nu oferă alt preț
mai mare decât cel ofertat. Lichidatorul judiciar al debitoarei precizează că va iniția și va finaliza contractul de vânzarecumpărare, punând în vedere administratorului SC Hudin Anda SRL, respectiv doamnei Hudin Floare că bunurile au
fost adjudecate în favoarea sa, așa cum aceasta a ofertat. În sensul aplicării prevederilor contractului de vânzarecumpărare, a fost emisă: factura fiscală Seria SJ ANK nr.0000007 / 02.12.2016 pentru suma de 1126,80 lei pentru
ofertantul SC Hudin Anda SRL Lichidatorul judiciar al debitoarei precizează că transferul bunurilor se face după
încasarea integrală a prețului bunurilor adjudecate. Adjudecatarul solicită un termen de 30 de zile pentru plata integrală
a bunurilor. Lichidatorul judiciar acceptă solicitarea adjudecatarului, menționând că punerea în posesie va fi făcută
numai după încasarea integrală a prețului.
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În această situație, ședința de licitație publică este declarată închisă de către lichidatorul judiciar, care a întocmit
prezentul proces-verbal de licitație în 4 exemplare, din care unul la dosarul cauzei, unul pentru lichidatorul judiciar,
unul pentru adjudecatar și unul pentru a fi transmis creditorilor.
Lichidator judiciar, Sulyok Claudia
Județul Timiş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea PNEUS EXPERT SRL, cod unic de înregistrare: 15005057
Nr dosar7644/30/2016 pe rol la Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă
Administrator judiciar provizoriu: ACTIV GRUP I.P.U.R.L
Debitor: SC PNEUS EXPERT SRL
Proces verbal al adunării creditorilor debitorului SC Pneus Expert SRL
Proces verbal încheiat cu ocazia Şedinţei Adunării Creditorilor SC PNEUS EXPERT SRL cu sediul Timişoara, str.
Ovidiu nr. 1/A, judeţul Timiş, înmatriculată la O.R.C. Timis sub nr. J35/1813/2002, având CUI RO15005057, societate
în insolvenţă conform Încheierii civile nr. 1308 din data de 01.11.2016 pronunţată de Tribunalul Timis, Secţia a II-a
Civilă, în dosarul 7644/30/2016.
Adunarea Creditorilor SC PNEUS EXPERT SRL a fost convocata la sediul ACTIV GRUP IPURL, în data de
31.01.2017, ora 12,00, având potrivit convocatorului publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.
1352/25.01.2017, urmatoarea ordine de zi: 1.Prezentarea situaţiei debitorului; 2.Alegerea Comitetului creditorilor;
3.Confirmarea administratorului judiciar şi aprobarea onorariului, 4.Diverse.
La sedinta a participat ACTIV GRUP IPURL Arad, în calitate de administrator judiciar provizoriu, reprezentat prin
Biriş Ioan, Asociat coordonator.
Pentru şedinţă au transmis voturi în scris, anexate prezentului Proces Verbal, creditorii:
- ANAF – A.J.F.P. Timis, creditor care deţine 18,87% din totalul creanţelor cu drept de vot;
- BRD – G.S.G. SA, creditor care deţine 60,39% din totalul creanţelor cu drept de vot;
- Marfin Bank Romania SA, creditor care deţine 0,23% din totalul creanţelor cu drept de vot;
- Bridgestone Romania SRL - creditor care deţine 0,21% din totalul creanţelor cu drept de vot
Se constata ca sunt reprezentati titulari de creante ce însumeaza 87,32% din totalul creantelor cu drept de vot asupra
averii debitorului, astfel cum rezulta din Tabelul Definitiv al creantelor publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa
nr. 1577 din 27.01.2017, fiind indeplinită conditia de cvorum necesar desfăşurării şedinţei, conform prevederilor art.49
din Legea 85/2014.
Raportat la Ordinea de zi s-au consemnat urmatoarele:
La punctul 1 de pe ordinea de zi, au fost informati creditorii cu privire la demersurile efectuate de Administratorul
Judiciar Provizoriu, respectiv faptul ca au fost intocmite rapoartele prevazute la art. 92, art. 97 din Legea 85/2014,
precum şi faptul ca au fost întocmite şi publicate în Buletinul Procedurilor de Insolventa Tabelul Preliminar al
creantelor şi Tabelul Definitiv al creantelor.
Prin votul scris exprimat, creditorul BRD – Groupe Societe Generale SA precizeaza ca a luat la cunostinta de situatia
debitoarei conform raportului privind cauzele şi imprejurarile care au dus la aparitia insolventa nr. 708/09.12.2016.
BRD respinge raportul asa cum a fost publicat în BPI 22621/13.12.2016. BRD solicita efectuarea inventarierii
patrimoniului debitoarei. BRD solicita protectia creditorului garantat BRD cu stocul de marfa (anvelope şi jante).
Prin votul scris exprimat, creditorul Marfin Bank Romania SA precizeaza faptul ca a luat act de situatia debitoarei astfel
cum a fost prezentata de administratorul judiciar.
La punctul 2 de pe ordinea de zi, prin votul scris exprimat, creditorul BRD – GSG SA propune desemnarea unui comitet
format din 3 membrii. BRD isi manifesta disponibilitatea de a face parte din comitet în calitate de membru.
Prin votul scris exprimat, creditorul Marfin Bank Romania SA solicita, în calitate de creditor garantat, sa faca parte din
Comitetul Creditorilor şi totodata isi manifesta disponibilitatea de a fi numit presedinte al Comitetului Creditorilor. In
ceea ce priveste componenta comitetului creditorilor, se solicita a se proceda potrivit art. 50 alin.4 din Legea 85/2014
privind procedura insolventei.
Prin votul scris exprimat, creditorul Bridgestone Romania SRL solicita în calitate de creditor garantat sa fie numit în
Comitetul Creditorilor conform art. 50 alin.4 din Legea 85/2014 privind procedura insolventei.
In concluzie, raportat la voturile exprimate, se constata ca Adunarea Creditorilor hotaraste desemnarea unui Comitet al
Creditorilor format din Marfin Bank Romania SA – Presedinte, BRD – GSG SA şi Bridgestone Romania SRL membri.
La punctul 3 de pe ordinea de zi, ACTIV GRUP IPURL solicita confirmarea în dosar, precum şi aprobarea unui
onorariu compus din onorariu fix în cuantum de 1.300 lei/luna şi un onorariu de succes de 3% din incasari, cu plata din
averea debitorului, pe masura disponibilitatilor.
- Prin votul scris exprimat, creditorul ANAF – nu confirma administratorul judiciar numit de instanta, avand în vedere
selectia practicienilor în insolventa potrivit OPANAF 1451/2015, astfel comisia a desemnat administrator judiciar la SC
Pneus Expert SRL pe Management Reorganizare şi Lichidare Iasi SPRL, stabilind un onorariu lunar exclusiv TVA de
500 lei pentru perioada de observatie şi de faliment, 800 lei pentru perioada de reorganizare şi un onorariu de succes de
4% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA.
- Prin votul scris exprimat, creditorul BRD – GSG SA nu confirma administratorul judiciar provizoriu ACTIV GRUP
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IPURL ci solicita în calitate de administrator judiciar pe AVF INSOLVENCY IPURL Timisoara. BRD aproba un
onorariu fix pe toata perioada de procedura în suma de 4.000 RON + TVA.
- Prin votul scris exprimat, creditorul Marfin Bank Romania SA confirma în calitate de administrator judiciar pe
ACTIV GRUP IPURL şi propune urmatorul onorariu:
- onorariu fix în cuantum de 1.300 lei/luna pentru întreaga perioada de desfasurare a procedurii (perioada de
observatie, perioada de reorganizare si/sau faliment);
- un onorariu de succes de 3% din orice suma recuperata în cadrul procedurii.
- Prin votul scris exprimat, creditorul Bridgestone Romania SRL confirma în calitate de administrator judiciar pe
ACTIV GRUP IPURL şi aproba un onorariul acestuia de 1.300 lei, respectiv onorariul de succes de 3% din orice suma
recuperata în cadrul procedurii.
In concluzie, raportat la procentele de vot detinute de creditori, se constata ca Adunarea Creditorilor, cu majoritate de
voturi, hotaraste infirmarea practicianului ACTIV GRUP IPURL ca Administrator Judiciar al SC Pneus Expert SRL şi
CONFIRMA ca Administrator Judiciar al SC Pneus Expert SRL practicianul în insolventa AVF INSOLVENCY IPURL
Timisoara, stabilind un onorariu fix, pe toata perioada de procedura, în suma de 4.000 RON + TVA.
La punctul 4 de pe ordinea de zi, creditorul BRD – GSG SA nu votează, ci solicita administratorului judiciar
mentionarea expresă a subiectelor pe ordinea de zi, pentru a transmite vot.
Creditorul Marfin Bank Romania SA arata faptul ca, întrucat ordinea de zi are punctele clar delimitate, nu pot face
obiectul discutiilor şi aprobarilor alte aspecte. In cazul în care necesitatea luarii în discutie a altor elemente rezida în
cadrul adunarii creditorilor, acestea vor trebui introduse pe o viitoare ordine de zi, în vederea supunerii la vot.
Fiind epuizată Ordinea de zi, se declară închisă Adunarea Creditorilor.
Redactat în 2 exemplare azi 31.01.2017
Activ Grup I.P.U.R.L.
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