BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 20513/01.11.2017
Județul Argeş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GAVI AL VITASANA SRL, cod unic de înregistrare: 25767999
Dosar nr. 52/ 1259/ 2016
Raportul administratorului judiciar privind derularea procedurii insolvenţei
debitorului S.C. Gavi Al Vitasana S.R.L. Pietroșani – jud. Argeș
- octombrie 2017 Nr. 4745/ 20.10.2017
Număr dosar: 52/ 1259/ 2016 Tribunalul Specializat Argeş
Judecător sindic: Mihaela Popaiacu
Temei juridic: art. 58 lit. (a) şi art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/ 2014 privind procedura insolvenţei
Administrator judiciar: ec. Niculae Enoiu
Debitor: S.C. Gavi Al Vitasana S.R.L. Pietroșani - jud. Argeş
Menţiuni privind activitatea desfăşurată de la confirmarea planului de reorganizare al debitoarei şi în continuarea
procedurii insolvenţei până în prezent:
- Activitatea societății debitoare S.C. Gavi Al Vitasana S.R.L., de la confirmarea planului de reorganizare propus, s-a
desfăşurat în conformitate cu obiectul de activitate al firmei, respectiv prestări de servicii privind comerțul cu
amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate, precum și prestări de servicii privind închirierea și
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, realizând venituri care au reuşit să acopere cheltuielile
curente, dar şi să achite obligaţiile asumate conform graficului de plăţi ce face parte integrantă din reorganizarea
stabilită;
- Aşa cum am precizat mai sus s-au achitat obligaţiile asumate către creditorul bugetar DGRFP Ploiești - AJFP Argeș,
precum și parțial către ceilalți creditori admiși la masa credală a debitoarei, pentru perioada mai 2017 – august 2017
inclusiv şi sunt şanse reale pentru derularea în continuare a planului de reorganizare propus, respectiv achitarea în
termen a creditorilor cuprinși în grafic, precum şi continuarea activităţii firmei în condiţii în care prin rezultatele
obţinute să atingă nivelul de profitabilitate menit să poată reuşi a depăși această perioadă de insolvenţă;
- Evidenţa financiar-contabilă a firmei debitoare este ţinută cu respectarea prevederilor legale, întocmindu-se la
termen balanţele activităţii şi declaraţiile fiscale aferente;
- O atenţie deosebită se acordă realizării de venituri cu cheltuieli riguros stabilite pentru a nu se crea în continuarea
activităţii datorii neachitate în termenele contractuale, măsură ce până în prezent a fost respectată;
- Nu am semnalat nereguli în activitatea firmei debitoare care să conducă la crearea de probleme pentru creditorii
cuprinși în planul de reorganizare sau să apară noi colaboratori sau furnizori cărora să nu li se respecte condiţiile
contractuale stabilite de comun acord;
- Documentele întocmite în derularea procedurii au fost înaintate spre publicare în BPI.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem continuarea perioadei de reorganizare a debitoarei S.C. Gavi Al
Vitasana S.R.L. Pietroșani – jud. Argeș în conformitate cu planul stabilit, respectiv acordarea unui termen pentru
derularea și prezentarea următorului Raport trimestrial, precum şi respectarea prevederilor Legii nr. 85/ 2006R, prin
supravegherea activităţii societății şi raportarea periodică a rezultatelor obţinute, inclusiv respectarea Graficului de plăţi
către creditorii cuprinși la masa credală.
Administrator judiciar,
ec. Enoiu Niculae
Județul Bihor
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ALEA SHOES SRL, cod unic de înregistrare: 30050396
Notificarea deschiderii procedurii generale de insolvenţă
Nr. 799, Data emiterii: 23.10.2017
1.Date privind dosarul: Număr dosar 6228/111/2017, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Bendea Florin.
2.Debitor: Alea Shoes SRL - în insolvenţă, in insolvency, en procedure generalle, cod de identificare fiscală
RO30050396, cu sediul în Oradea, str. Simion Bărnuțiu, nr. 18, ap.2, jud. Bihor, număr de ordine în Registrul
Comerţului J05/553/2012.
3.Administrator judiciar: Prompt Insolv IPURL, cu sediul în Oradea, str. George Enescu, nr. 11, ap. 2, jud. Bihor, CIF
RO 21483951.
4.Subsemnatul: Prompt Insolv IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului Alea Shoes SRL, conform
Încheierii nr. 344/F/2017 pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a civilă, în dosarul 6228/111/2017, în temeiul art.
71 alin (1), art. 145 lit. A, coroborat cu art. 3 din Legea 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă, notifică:
5.Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului Alea Shoes SRL prin încheierea nr. 344/F/2017,
pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a civilă, în dosarul 6228/111/2017.
5.1.Debitorul Alea Shoes SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul
cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
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

3

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 20513/01.11.2017
5.2.Creditorii debitorului Alea Shoes SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea
cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
5.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 27.11.2017. În
temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii
de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le
deţineţi împotriva debitorului.
5.2.2.Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită de depunere a opoziţiilor la
sentinţa de deschidere a procedurii, este de 10 zile de la data primirii notificării. Iar termenul de soluţionarea opoziţiilor
nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere acestora. Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 18.12.2017. Afișarea tabelului definitiv al
creanțelor 15.01.2018, termen de judecata in cauza 17.01.2018. Adunarea Generală a Creditorilor va avea loc în data de
21.12.2017, ora 12.00 la sediul ales al administratorului judiciar din Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 65, corp. A, et.
2, jud. Bihor. Având ca și ordine de zi:1. Prezentarea situației debitorului, 2. Confirmarea administratorului judiciar și
aprobarea onorariului conform ofertei financiare, 3. Desemnarea comitetului creditorilor format din 3 sau 5 persoane în
condiţiile art. 50 alin. 4 si art. 51 din legea nr. 85/2014.
6.Deschiderea procedurii generale de insolvenţă, se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bihor. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau
extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea 85/2014, privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).
Administrator judiciar Prompt Insolv IPURL
Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CIATTI HT SEBES SRL, cod unic de înregistrare: 15886984
Convocare adunarea creditorilor
Nr. 1 Data emiteri: 01.11.2017
1. Date privind dosarul: Număr dosar 48567/3 Anul 2012 Tribunal Bucureşti Secţia a VII-a Civilă Judecător sindic
Doamna judecător Bumbuluţ Anca Stela
2. Creditori conform Tabel definitiv, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 3213/18.02.2015.
3.1. Debitor: CIATTI HT SEBEŞ SRL – în reorganizare.
Cod de identificare fiscală: RO15886984 Sediu procesual ales: Alba Iulia, str. Simion Bărnuţiu, nr. 3, judeţul Alba. nr.
de ordine în registrul comerţului: J40/14703/2012 Fax: 0358401350; E-mail: operator@ciattiht.ro.
3.2. Administrator special: av. Moldoveanu Mariana.
Fax: 0358401350; E-mail: operator@ciattiht.ro.
4. Administrator judiciar: LICHIDARE PATRIMONIU SPRL
Cod de identificare fiscală: RO24944626 sediul social: str. Simion Bărnuţiu, nr. 3, Alba Iulia, judeţul Alba.
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO 0357.
Tel./Fax: 0358401350; E-mail: office@lichidarepatrimoniu.ro.
Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar: Asociat coordonator – ec. Mihail Butuc.
5. Subscrisa LICHIDARE PATRIMONIU SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului CIATTI HT SEBEŞ
SRL – în reorganizare, conform Încheierii de şedinţă din data de 31.10.2013 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia
a VII-a Civilă, în dosarul 48567/3/2012, rămasă irevocabilă prin Decizia Curţii de Apel Bucureşti nr. 918/10.04.2014,
convoacă Adunarea creditorilor debitorului CIATTI HT SEBEŞ SRL – în reorganizare:
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul Administratorului judiciar Lichidare Patrimoniu sprl din Alba Iulia, str.
Simion Bărnuţiu, nr. 3, judeţul Alba.
Data şi ora Adunării creditorilor: 10.11.2017, ora 10:00.
Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi, cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor
bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor sau înscrisul în
format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil
poate fi comunicată până în ziua fixată pentru exprimarea votului la sediul Administratorului judiciar Lichidare
Patrimoniu sprl din Alba Iulia, str. Simion Bărnuţiu, nr. 3, judeţul Alba sau pe adresa de e-mail:
office@lichidarepatrimoniu.ro.
Ordinea de zi este:
1. Aprobarea Raportului rectificativ la Raportul de activitate nr. 7 al Administratorului judiciar Lichidare Patrimoniu
sprl privind executarea anticipată şi integrală a Planului de reorganizare, cu propunerea de reinserţie a debitoarei în
mediul economic, publicat conform art. 21 alin. (1) teza a II-a, în extras, în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.
18128/07.10.2016.
2. Analiza şi validarea ofertelor transmise de creditori, privind avansarea sumelor necesare acoperirii cheltuielilor
administrative curente ale debitoarei, în cuantumul şi structura arătate în Raportul rectificativ de la pct. 1.
Raportul rectificativ de la pct. 1 se publică în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Pentru orice alte informaţii
persoanele interesate se pot adresa Administratorului judiciar Lichidare Patrimoniu sprl la sediul său ori utilizând
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
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