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(suprafață de 318 mp), nr. 221992 (suprafață de 2.600 mp), nr. 221991 (suprafață de 4.681 mp) și nr. 221993 (suprafață
de 2.389 mp), dintre care primele două reprezintă suprafață expropriată, iar ultimele două cuprind atât suprafață
expropriată (6 mp și 9 mp), cât mai ales suprafață rămasă în proprietatea debitoarei.
În ceea ce privește suprafețele de 318 mp și 2.600 mp, CNAIR a comunicat lichidatorului judiciar faptul că
documentațiile cadastrale au fost întocmite, urmând să fie finalizată intabularea acestora, iar determinarea suprafețelor
de 6 mp și 9 mp, ce vor fi expropriate, precum și întocmirea documentației cadastrale pentru acestea este în curs de
realizare.
Ulterior finalizării procedurilor de expropriere și de intabulare a suprafețelor expropriate, lichidatorul judiciar va
proceda la efectuarea demersurilor necesare delimitării suprafețelor de teren rămase în patrimoniul debitoarei și
intabulării acestora, în vederea valorificării activului, respectării principiului maximizării averii debitoarei și obținerii
sumelor necesare acoperirii cu celeritate a masei credale, conform Legii nr. 85/2006.
III. Demersuri pe linie economică
Redăm mai jos situația privind încasările și plățile efectuate prin contul unic al debitoarei în perioada iunie 2017 –
octombrie 2017:
Nr.
Crt.

Încasări şi plăţi pe perioada 01.06.2017- 31.10.2017
Sumă (lei) Sumă (lei) Sumă (lei) Sumă (lei) Sumă (lei) Sumă (lei)
iun.17
iul.17
aug.17
sep.17
oct.17
Total
1 Creditare lichidator judiciar
114,08
141,47
6,30
6,00
459,08
726,93
2 Valorificare bunuri
0,00
0,00
0,00
2.851,02
0,00 2.851,02
3 Încasare dobândă
0,83
0,81
0,79
0,76
0,77
3,96
4 Recuperare creanțe
3.170,00
0,00
799,00
0,00
0,00 3.969,00
Total încasări
3.284,91
142,28
806,09
2.857,78
459,85 7.550,91
Plăţi
Sumă (lei) Sumă (lei) Sumă (lei) Sumă (lei) Sumă (lei) Sumă (lei)
1 Comisioane bancare
3,17
0,00
0,00
2,60
0,00
5,77
2 Cheltuieli cu combustibilul
99,98
100,02
0,00
0,00
99,99
299,99
3 Servicii publicitate
0,00
110,63
111,00
0,00
102,00
323,63
4 Servicii poștale
14,10
41,45
6,30
6,00
67,85
5 Retribuție lichidator judiciar
2.719,27 2.709,57
2.713,08
2.731,40
2.736,46 13.609,78
6 Restituire creditare lichidator
0,00
0,00
0,00
0,00
432,55
432,55
judiciar
7 Servicii UNPIR
2.780,58
0,00
0,00
0,00
0,00 2.780,58
8 Servicii cadastrale
2.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00 2.540,00
9 Servicii notariale
95,20
0,00
0,00
0,00
0,00
95,20
10 Servicii ANCPI
0,00
0,00
0,00
0,00
210,00
210,00
11 Cheltuieli cu consumabilele
0,00
0,00
0,00
0,00
149,09
149,09
Total plăți
8.252,30 2.961,67
2.830,38
2.740,00
3.730,09 20.514,44
IV. Solicitări adresate judecătorului-sindic:
 Încuviințarea prezentului raport și acordarea unui nou termen în procedura falimentului, în vederea continuării
procedurilor de valorificare a bunurilor rămase în patrimoniul debitoarei.
Cu deosebită considerație,
București,
13.11.2017
CITR Filiala București SPRL
Partner
Andra Buțiu
Încasări

Județul Sibiu
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea RISTORANTE PIZZERIA MAMMA MIA SRL, cod unic de înregistrare: 24788624
Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă a debitorului
SC Ristorante Pizzeria Mamma Mia SRL
Nr.40 din 14.11.2017
1.Date privind dosarul: număr dosar 5183/85/2017 -Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi
Fiscal, judecator sindic Andreia Laura Stănese
2.Registratura/arhiva Tribunalului: mun. Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.30, jud. Sibiu, telefon 0269/217104, program
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zilnic între orele: 08.30-12.00.
3.Debitor: SC RISTORANTE PIZZERIA MAMMA MIA SRL, CUI 24788624, J32/1888/2008, cu sediul în Sibiu, str.
Rahova nr.20, sc.A, et.4, ap.16 jud.Sibiu.
4.Creditori: DGRFP BRAŞOV-AJFP SIBIU, DAMIAN IOAN BOGDAN, 70CEDONIA S.A, TRENDY SRL(…)
5.Lichidator judiciar: PREMIER INSOLV SPRL prin av.Maria Ştirbet, sediul profesional în mun. Sibiu, str. Justiţiei,
nr.8, jud.Sibiu, nr. în registrul practicienilor în insolvenţă: RFO II 0895, C.I.F. 37569626, tel. 0745/605521, fax. 0269
229771, email: premierinsolvsprl@yahoo.com .
6.Subscrisa, PREMIER INSOLV SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC RISTORANTE PIZZERIA
MAMMA MIA SRL SRL, conform Ȋncheierea nr.517/CC din 26.10.2017 a Tribunalului Sibiu, în dosar
nr.5183/85/2017, în temeiul art. 99 şi art.100, alin.1, din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă, notifică
7.Deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă a debitorului SC RISTORANTE PIZZERIA MAMMA MIA SRL,
prin Ȋncheierea nr. 515/CC din 23.10.2017 a Tribunalului Sibiu, dosar nr.4747/85/2017.
7.1.Administratorul social al SC RISTORANTE PIZZERIA MAMMA MIA SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile
de la deschiderea procedurii să prezinte lichdatorului judiciar toate documentele cu privire la activitatea şi averea
debitorului, lista plăţilor efectuate în ultimele 6 luni şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii
procedurii, conform prevederilor art.82 din Legea nr.85/2014.
7.2.Creditorii debitorului SC RISTORANTE PIZZERIA MAMMA MIA SRL sunt obligaţi, sub sancţiunea decăderii
din dreptul de a-şi recupera creanţele, să depună cerere de admitere a creanţelor conform art.102, în următoarele
condiţii:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor: 04.12.2017
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
• Termen de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar: 14.12.2017.
• În temeiul art. 111 din Legea nr. 85/2014, debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată pot formula contestaţii cu
privire la creanţele şi drepturile de preferinţă inscrise în tabelul preliminar de creanţe. Acestea se depun la Tribunalul
Sibiu, în termen de 7 zile de la publicarea tabelului în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi se timbrează cu suma de
200 lei, taxa judiciara de timbru.
• Termen pentru soluţionare contestaţii, întocmire şi afişare tabel definitiv al creanţelor: 08.01.2018.
8.Prima şedinţă a Adunării Creditorilor se convoacă la data de 19.12.2017, ora 12, la sediul administratorului judiciar
din Sibiu, str. Justiţiei, nr.8, ap.1, având ca ordine de zi: 1.confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea
onorariului;2.alegerea comitetului creditorilor; votul poate fi exprimat şi prin corespondenţă, prin scrisoare, fax, email
transmise lichidatorului judiciar până la data şi ora convocării.
9. PREMIER INSOLV SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului, convoacă Adunarea Generală a
Acţionarilor SC RISTORANTE PIZZERIA MAMMA MIA SRL în data de 28.11.2017, ora 12, la sediul ales al
administratorului judiciar din Sibiu, str. Justiţiei, nr.8, ap.1, având ca ordine de zi: desemnarea administratorului special
al debitorului. Informaţii suplimentare:
1. Cererea de admitere a creanţei va cuprinde elementele prevăzute la art.104, alin.1 din Legea nr.85/2014 va fi însoţită
de documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire a garanţiilor, în copii certificate şi va fi depusă la
Registratura Tribunalului Sibiu sau transmisă prin poştă, până la termenul limtă-04.12.2017, în 2 exemplare, din care
unul pentru administratorul judiciar.
2. Cererea va fi însoţită de dovada achitării taxei judiciare de timbru în suma de 200 lei.
3. Toate înscrisurile depuse în dosarul cauzei pot fi consultate la arhiva Tribunalului Sibiu.
4. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii, conform prevederilor art.75 alin.1 din Legea nr.85/2014,
se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor
asupra averii debitorului.
Lichidator judiciar Premier Insolv SPRL Sibiu – av.Maria Ştirbeţ
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