BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21416/14.11.2017

Județul Cluj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea RODIV MINIMARKET SRL, cod unic de înregistrare: 32200287
Depunere raport întocmite de lichidatorul judiciar în procedura insolventei forma simplificata
Numar: 2100/13.11.2017
1. Date privind dosarul: Dosar nr. 87/1285/2017 Tribunalul Specializat Cluj; Termen 19.01.2018
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, jud. Cluj, Număr telefon 0264
596110; Programul arhivei/registraturii instanţei; luni-vineri, orele 830-1230.
3.Debitor: Rodiv Minimarket SRL, cu sediul în Romania, Sat Vâlcele, Comuna Feleacu, nr. 219, Judet Cluj, având CUI
32200287 şi Numărde Ordine în Registrul Comerţului J12/2729/2013.
4. Lichidator judiciar provizoriu: Borşa Daniela Cristina, Cabinet Individual de Practician în Insolvenţă, cod de
identificare fiscală 19475434, sediul social în Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 22, ap. 3B-D, număr matricol în
Tabloul Uniunii Practicienilor în Insolvenţă: 1B0869, telefon: 0721284377, tel/Fax:0264/419293, email:borşadaniela@yahoo.com.
5. Subscrisa Cabinet Individual de Practician în Insolvenţă Borşa Daniela Cristina în calitate de lichidator judiciar al
debitoarei RODIV MINIMARKET SRL, reprezentat legal prin Borşa Daniela Cristina În temeiul:
art. 59 alin 1 din Legea nr. 85/2014, comunică:
X Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă astfel întocmit(e), în anexă, în
număr de 2 file.
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei
Rodiv Minimarket SRL
1. Date privind dosarul: Dosar nr. 87/1285/2017 Tribunalul Specializat Cluj;
Termen: 26.05.2017
2. Debitor: Rodiv Minimarket SRL, cu sediul în Romania, Sat Vâlcele, Comuna Feleacu, nr. 219, Judet Cluj, având CUI
32200287 şi Numărde Ordine în Registrul Comerţului J12/2729/2013.
Completare Cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitoarei cu menţiunea persoanelor cărora le-ar
fi imputabilă:
Aspectele ramas de clarificat în prezenta procedura, astfel cum au fost evidentiate şi în Rapoartele de cauze anterior
intocmite, vizeaza conturile contabile care au avut un impact semnificativ asupra solvabiliatatii societatii debitoare,
dupa cum urmeaza:
1.Componenta şi semnificatia contului furnizori facturi nesosite”, ce evidentiaza o valoare de – 4.218,83 lei;
2.Componenta şi semnificatia contului debitori diversi”, ce evidentiaza o valoare de 58.062,17 lei;
3.Componenta şi semnificatia contului sume în curs de clarificat”, ce evidentiaza o valoare 8.165 lei;
4.Componenta şi semnificatia contului efecte de incasat”, ce evidentiaza o valoare de - 1.019 lei.
5.Componenta/justificari la avansuri de trezorerie de 33.261,88 lei. Explicatiile şi documentele oferite lichidatorului
judiciar (fisa cont 542 – avansuri de trezorerie - anexa 1), nu au lamurit soldul acestui cont şi nici a celorlalte
inregistrari, desi lichidatourl judiciar a solictat lamuriri şi clarificari în mod repetat (anexa 2). Mai mult fisa prezentat nu
a fost insotita de documente Primare.
Ca urmare a celor mentionate apreciem ca în prezenta cauza isi gasesc aplicabilitatea dispozitiile articolului 169 alin 1
lit a, d şi e din Legea 85/2014.
De precizat este şi faptul ca o eventuala valorificare a stocului de marfa vandabil predat lichidatorului judiciar în
cuatum total de 658,9 lei (sold în care este inclusa şi valoarea produselor care urmeaza sa expire), nu este suficient
pentru acoperirea masei credale, în contextul în care nu se acopera nici cheltuielile generate cu gestionarea procedurii,
creditorii aproband valorificarea stocului de marfa vandabil la 50% din valoarea acestuia. Cu titlu informativ precizam
faptul ca doar cheltuielile generate cu gestionarea procedurii pana la aceasta data insumeaza un debit de 957,7 lei
(costurile se datoreaza notificarii celor 65 de creditori regasiti în lista de creditori pusa la dispozitie de catre societatea
debitoare fata de care s-a impus indeplinirea demersurilor de notificare ), la care se adauga şi onorariul lichidatoriului
judiciar.
Avand în vedere aceste aspecte lichidatorul judiciar urmeaza sa formuleze actiune de antrenare a raspunderii impotriva
administratorilor statutari ai societatii LEPUŞ DUMITRA şi PERŞA DIANA (aceasta din urma avand şi calitatea de
asociat unic) în temeiul dispozitiilor art.169 alit a, d şi e din Legea 85/2014 pentru intreg pasivul regasit în Tabelul
definitv de creante în cuantum de 115.674,35 lei.
CII Borsa Daniela Cristina
2. Societatea MAGREB KNITWEAR EAST SA, cod unic de înregistrare: 14292991
Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei
Nr. 897 data emiterii: 13.11.2017
Termen de procedură: 28.02.2018
1. Date privind dosarul: Număr dosar 675/1285/2017, Tribunalul Specializat Cluj, Judecător sindic Iulian Păcurar,
Termen 28 Februarie 2018.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Calea Dorobanţilor nr. 2-4, cod 400117, Cluj Napoca, Cluj, Număr de telefon
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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0264-596110 programul arhivei/registraturii instanţei 8.30-12.30.
3.Debitor: MAGREB KNITWEAR EAST SRL (în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective), cu sediul în
Municipiul Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 14, jud. Cluj, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J12/1492/2001, având C.U.I.
RO14292991.
4. Administrator judiciar: MBA Insolvency SPRL Cod de identificare fiscală 32540041 sediul social Cluj-Napoca, ClujNapoca, str. Oltului, nr. 5A, jud. Cluj. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II-0714 tel./fax
0364 119 638, E-mail: office@mbainsolvency.ro Nume şi prenume reprezentanți administrator judiciar persoană
juridică Abrudan Andrei Alin și Blenche Gabriela Cristina.
5. Subscrisa: MBA Insolvency SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Magreb Knitwear East SRL,
conform Hotărârii Civile civile pronunțată în data de 08.11.2017, pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul
cu numărul 675/1285/2017, în temeiul art. 42, alin. 1, art. 99-100 coroborate cu art. 102-104 din Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, din acelaşi act normativ, comunică:
notificare
Prin care vă aducem la cunoştinţă deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei SC Magreb
Knitwear East SRL la data de 08 Noiembrie 2017, în cadrul dosarului 675/1285/2017, aflat pe rolul Tribunalului
Specializat Cluj. Conform dispoziţiilor art. 75 din Legea nr. 85/2014, de la data deschiderii procedurii, precizate de
legea menţionată, se suspendă toate acţiunile judiciare şi extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului
sau bunurilor sale. În condiţiile în care dumneavoastră (instituție, societate comercială sau persoană fizică) aveți o
creanţă de recuperat din averea debitoarei evidenţiem că sunteţi îndreptăţit să formulaţi o declaraţie de creanţă conform
art. 102 din Legea nr. 85/2014 (exclusiv pentru creanţe născute anterior datei de 08.11.2017).Cererea de admitere la
masa credală trebuie să respecte condiţiile art. 104 din Legea nr. 85/2014, creditorul având obligativitatea indicării:●
Numele, denumirea creditorului.● Datele de identificare ale creditorului (CUI, număr de înregistrare la Registrul
Comerțului în cazul în care creditorul este persoană juridică).● Suma solicitată, cu indicarea clară a sumei totale, a
sumelor componente şi a modului de calcul)●Temeiul creanței respectiv anexarea contractului din care rezultă creanța,
a actelor adiționale, a facturilor şi avize de însoțire a mărfii acolo unde este cazul.● Penalitățile trebuie calculate numai
până la date deschiderii procedurii, respectiv data de 10.03.2015.● Natura creanței trebuie expres indicată (creanțe care
beneficiază de o cauză de preferinţă, garantată, bugetară sau imobiliară) și justificată prin documentele aferente
(contracte de garanție, dovada înscrierii garanţiilor mobiliare în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare),în caz
contrar sancțiunea constând în trecerea creanței într-o grupă inferioară.● Indicarea unui număr de fax, telefon și o
adresă de e-mail a biroului juridic(toate fiind obligatorii în cazul persoanelor juridice).● Depunerea dovezii achitării
taxei de timbru în cuantum de 200 lei în original la dosarul cauzei (conform art. 14 alin. (1) din OUG nr. 80/2013)●
Dovada calității de reprezentant a avocatului care vă reprezint, dacă este cazul.Declarația de creanță va fi întocmită în 2
exemplare, din care:unul va fi comunicat la Registratura Tribunalului Specializat Cluj, în dosarul nr. 675/1285/2017,
având ca obiect procedura genarală a insolvenţei deschisă faţă de SC Magreb Knitwear East SRL ;un exemplar va fi
remis la adresa administratorului judiciar din Cluj Napoca, str. Oltului, nr. 5A, jud. Cluj.Se vor depune actele
justificative (contracte, chitanțe, facturi) însoţite de dovada plăţii unei taxe de timbru judiciar în valoare de 200,00 lei.
Documentele justificative care atestă achitarea taxei de timbru, vor fi ataşate, în original, exemplarului cererii de
admitere la masa credală ce va fi depusă la Registratura Tribunalului Specializat Cluj. De asemenea, dovada achitării, în
copie, a taxei de timbru, va fi anexată exemplarului din cererea de admitere la masa credală, ce va fi comunicat către
administratorul judiciar.Conform hotărârii judecătorului sindic din data de 08.11.2017, administratorul judiciar a stabilit
următoarele termene:Termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă este data de 20 Decembrie 2017.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea, comunicarea și publicarea în BPI a tabelului
preliminar al creanţelor a fost stabilit la data de 01 Februarie 2018.Contestaţiile la tabelul preliminar se vor depune în
termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar, conform dispozițiilor
art. 111 din Legea nr. 85/2014. Orice contestaţie sau obiecţie, formulată în cadrul procedurii de către participanţi, se
timbrează cu 200 lei taxă de timbru (dacă nu este scutită de taxă de timbru) sub sancţiunea anulării ca
netimbrată;Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată 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, poate fi comunicată prin orice
mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar până în data fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu titluri de
valoare la purtător vor depune originalele la administrator până la data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a vota.4. Termenul pentru dezbaterea raportului prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014 a fost
stabilit la data de 18 noiembrie 2017.5. Termenul de judecată pentru soluționarea eventualelor contestaţii şi pentru
definitivarea tabelului a fost stabilit pentru data de 28 Februarie 2018, ora 08.30.Calendarul Pocedurii
Etapa Procedurală
Termen.
Data deschiderii procedurii
08.11.2017
Data depunerii declarațiilor de creanță
20.12.2017
Data afișării Tabelului Preliminar
01.02.2018
Data depunerii contestațiilor la tabelul preliminar
7 zile de la publicarea în BPI
Data definitivării tabelului
28.02.2018
Data depunerii raportului de cauze
20.12.2017
Arătăm că notificările ulterioare se vor efectua în conformitate cu dispoziţiile art. 42 din Legea nr. 85/2014 (prin
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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Buletinul Procedurilor de Insolvenţă), cu excepţiile prevăzute de textul indicat.De asemenea, evidenţiem că
înregistrarea cererii de admitere a creanţei creează prezumţia pentru creditori că au cunoştinţă de termenele
procedurale.În cazul existenţei unor nelămuriri sau pentru comunicarea unor informaţii suplimentare, vă rugăm să nu
ezitaţi să ne contactaţi la datele din antetul prezentei, respectiv la nr. de telefon 0364 119 638, nr. fax 0364 119 638,
adresă de email office@mbainsolvency.ro, andrei.abrudan@mbainsolvency.ro sau gabriela.blenche@mbainsolvency.ro.
Semnătura si stampila
Județul Constanţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea UPTIME SOLVEIT SRL-D, cod unic de înregistrare: 35647396
Convocare adunare creditori
Nr: 784, data emiterii: 13.11.2017
1. Date privind dosarul: nr. 6139/118/2017, Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, judecător sindic Luminița Dan.
2.Registratura instanţei: str. Traian, nr. 31, Constanța.
3.Debitor: SC Uptime Solveit SRL-D, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Constanța, str. I.L.
Caragiale, nr. 2, camera 1, bl. P2, sc. A, ap. 10, jud. Constanța, număr de ordine în Registrul Comerţului J13/361/2016
şi CUI 35647396.
4.Lichidator judiciar: Casa de Insolvență ISTRU SPRL, cu sediul în București, str. Traian, nr. 2, bl. F1, tronson 3, et. 4,
ap. 10, sector 3 și cu sediul procesual ales pentru prezenta procedură în Brăila, bd. Al. I. Cuza, nr. 84, nr. RFO II-0873,
CUI RO 36920671, tel.:0722.647.061, fax:0239/682800, e-mail:anghel.todica@gmail.com.
5.Subscrisa Casa de Insolvență ISTRU SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Uptime Solveit SRL-D
în baza încheierii nr. 739 din data de 25.09.2017 pronunţată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr.
6139/118/2017, în temeiul art. 48 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
convoacă:
Adunarea creditorilor Uptime Solveit SRL-D.
Şedinţa va avea loc la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Brăila, bd. A.I. Cuza, nr. 84, la data de 20.11.2017,
ora 15:00, cu următoarea ordine de zi:
1. Selecţia şi angajarea unei oferte de servicii dintre cele avansate de societăţile autorizate în condiţiile legii pentru
procesarea şi conservarea fondului arhivistic generat de falită, în acord cu prevederile Legii 16/1996.
Materialele informative privind ordinea de zi pot fi studiate la sediul lichidatorului judiciar şi la arhiva instanţei în zilele
lucrătoare, în timpul programului cu publicul.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul şedinţei prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
Lichidator judiciar,
Casa De Insolvenţă Istru S.P.R.L.
p.i. Lupașcu Radu
Județul Dâmboviţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea A A E S - OAK SRL, cod unic de înregistrare: 20256195
Prof Consult International IPURL
Tribunalul Dambovita,
Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosarul 506/120/2016
Termen: 21.11.2017
Raport nr.9
privind debitorul SC AAES-OAK SRL
Nr. iesire 597/13.11.2017
1.1. Date privind privind deschiderea procedurii generale a insolventei.
Prin Sentinta nr.147/22.03.2016, pronuntata de Tribunalul Dambovita, Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ
şi Fiscal, în dosarul 506/120/2016, a fost admisa Cererea creditoarei Directia Generala regionala a Finantelor Publice
Ploiesti, prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice Dambovita, de intrare în insolventa a debitoarei AAES-OAK
SRL, cu sediul social în Sat Nucet, Comuna Nucet, jud. Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub
nr. J15/1429/2006, avand CUI 20256195, fiind desemnat administrator judiciar PROF CONSULT INTERNATIONAL
IPURL.
1.2. Date privind administratorul judiciar.
Administratorul judiciar Prof Consult International IPURL este reprezentant de asociatul unic Dumitru Viorel Iulian,
avand CUI RO 211 98 963, numar de inregistrare în registrul formelor de organizare RFO II 0289, cu sediul social în
Bucureşti, Bd. Basarabia nr.250, Trupul A IV, Cam.19, sector 3 şi sediu ales în Bucureşti, strada Ienachita Vacarescu
nr.18, etaj 2, sector 4, tel 0744.331.685, fax: 0338.818.648, email: prof_consult_ipurl@yahoo.com .
1.3. Creditori – Conform Anexa nr.1:
CAPITOLUL II. Desfasurarea activitatii administratorului judiciar
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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