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strategia de valorificare a bunurilor aparţinând falitei. Au trimis puncte de vedere creditori deţinând 41,59% din total
masă credală, adunarea fiind legal constituită, faţă de punctele de vedere transmise se emite prezenta hotărâre: 100 %
din total creditori prezenţi: au luat act de Raportul de evaluare întocmit pentru bunurile aparţinând falitei; cu votul a
100% din total creditori prezenţi: se aprobă Raportul privind modalitatea şi strategia de valorificare a bunurilor
aparţinând falitei.
Lista anexa creditori SC Smart Instal SRL
Nr.
Denumirea
Domiciliul
CUI
Nr. ordine in Telefon/Fax
E - mail
crt
creditorului
Registrul
Comertului
1.
AJFP Braşov
Braşov, str. Mihail
Kogălniceanu, nr. 7
2.
SC Black Sea
Constanţa, bvd. Aurel
Suppliers SRL
Vlaicu, nr. 191
3.
SC Ecoflam SRL Braşov, str. Dimineţii,
nr. 4
4.
Florescu Livia
Braşov, str. Mircea cel
Bătrân, nr. 29
5.
Ferolli Bucureşti, b-dul.
România SRL
Timişoara, nr. 104E,
sector 6
6.
SC Plan - Therm Oradea, Calea Mareşal
Impex SRL
al. Averescu, nr. 83
7.
SC Magdolna
Odorheiul Secuiesc, str.
Impex SRL
N. Bălcescu, nr. 2, jud.
Harghita
8.
Baxi Romănia
Bucureşti, sector 1, str.
SA - în faliment
C - tin. Dissescu, nr.
33A
A&G Lichidări IPURL
4. Societatea FABRICA DE ZAHAR BOD SA, cod unic de înregistrare: 1135146
Notificare privind deschiderea procedurii de faliment
Număr: 2151, data emiterii: 13.12.2017
1.Date privind dosarul: număr dosar 15857/62/2010, Tribunalul Braşov, Secţia Comercială, Judecător sindic: Andreea
Oncioiu
2.Debitor: SC Fabrica de Zahar Bod SA, CUI 1135146, Sediul: Bod, str. Fabricii nr.1, jud. Braşov, Număr de ordine în
ORC: J08/179/1991.
3. Administrator judiciar: Cenţu SPRL; Sediul: Str. Olarilor nr. 16, Braşov; Număr de înscriere în RSP UNPIR: 0258;
CUI 22271116, tel/fax:0268/41.86.99, reprezentată prin Cenţu Aurel
4. Subscrisa: Cenţu SPRL, în calitate de lichidator al debitorului SC Fabrica de Zahar Bod SA, conform sentinţei
nr.1427/SIND din data de 05.12.2017 pronunţată de Tribunalul Braşov, în dosarul 15857/62/2010, în temeiul art. 108,
art. 61 alin. (1) si/sau alin. (2) şi art. 62, alin.(l) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 32
alin. (1) şi art. 28, alin. (1) sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 şi art. 28, alin.(2) din acelaşi act normativ
notifică:
5. Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului SC Fabrica de Zahar Bod SA, conform sentinţei nr.
1427/Sind din data de 05.12.2017, pronunţată de Tribunalul Brasov , în dosarul 15857/62/2010.
6.1. Debitorul SC Fabrica de Zahar Bod SA are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună
la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din legea privind procedura insolvenţei.
6.2. Creditorii debitorului SC Fabrica de Zahar Bod SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei suplimentare în condiţiile următoare:
6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei este 19.01.2018. În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea
privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei pănâ la termenul menţionat atrage decăderea
din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar suplimentar al creanţelor este 19.02.2018. Termenul pentru
formularea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar suplimentar in 5 zile de la publicarea acestuia in Buletinul
Procedurilor de Insolventa. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului
preliminar suplimentar al creanţelor şi pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este
19.03.2018.
7. Deschiderea procedurii falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna
pentru efectuarea menţiunii.
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Informaţii suplimentare: (1) În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la
tribunal "Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar suplimentar" cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din
legea privind procedura insolventei.(2) Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar suplimentar va fi însoţită de
documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.(3) Cererea de
înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în
dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul
pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. (4) Toate înscrisurile depuse la
dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de
200 lei. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau
extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura
insolvenţei).
Lichidator, Cenţu SPRL
Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DANTE DESIGN SRL, cod unic de înregistrare: 14601019
TRIBUNALUL BUCURESTI
SECTIA A VII- A CIVILA
DOSAR: 26675/3/2009
DEBITOR: DANTE DESIGN SRL– în faliment, în bankruptcy, en faillite
TERMEN: 15.12.2017
Raport de activitate nr. 22
intocmit de lichidatorul judiciar Intercom Management SPRL
in temeiul art. 21 din Legea 85/2006
Subscrisa INTERCOM MANAGEMENT SPRL, cu sediul social în Bucuresti, str. Virtutii, nr. 17, Bl. G3, sc. 1, ap. 45,
sector 6 inregistrata la UNPIR sub nr. RSP 0345, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei DANTE DESIGN SRL în faliment, în bankruptcy, en faillite cu sediul în Bucuresti, str. Silozului, nr. 15, sector 2, CUI 14601019, inregistrata la
ORC sub nr. J40/3387/2002, desemnat prin Hotararea nr. 8532/2014 din data de 17.10.2014 pronuntata de Tribunalul
Bucuresti Sectia a VII- a Civila în dosarul nr. 26675/3/2009, în temeiul art. 21 din Legea 85/2006 prezentam instantei si
creditorilor RAPORT DE ACTIVITATE NR. 22 cu referire la urmatoarele puncte:
I.
RAPORT PRIVIND DEMERSURILE EFECTUATE DE LICHIDATORUL JUDICIAR IN PERIOADA
29.11.2017 – 14.12.2017
II. RAPORT PRIVIND CHELTUIELILE DE PROCEDURA EFECTUATE DE LICHIDATORUL JUDICIAR DIN
SURSE PROPRII IN PERIOADA 29.11.2017 – 14.12.2017
I.
RAPORT PRIVIND DEMERSURILE EFECTUATE DE LICHIDATORUL JUDICIAR IN PERIOADA
29.11.2017 – 14.12.2017
In conformitate cu dispozitiile art. 25 din Legea 85/2014, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei DANTE
DESIGN SRL am efectuat urmatoarele demersuri:
a) asa cum am mentionat si în raportul anterior, am publicat un anunt în ziarul Romania Libera prin care am adus la
cunostinta publica faptul ca în data de 04.09.2017 si respectiv în data de 11.09.2017, organizam licitatii publice cu
strigare cu pas crescator în vederea valorificarii bunurilor mobile proprietatea debitoarei DANTE DESIGN SRL,
pornind de la pretul stabilit în Raportul de evaluare diminuat cu 85% (anexa 1);
Invederam instantei si creditorilor faptul ca în data de 11.09.2017 s-au prezentat la licitatie:
 dl. Dragomir Anton – Viorel, reprezentant prin dl. Porojan Constantin, care a oferit suma de 6.545 lei inslusiv
TVA pentru stocul de marfa proprietatea debitoarei DANTE DESIGN SRL;
 dl. Sotir Calin, care a oferit suma de 5.474 lei inclusiv TVA pentru utilajele proprietatea DANTE DESIGN SRL;
b) urmare a faptului ca dl. Dragomir Anton – Viorel, reprezentant prin dl. Porojan Constantin a procedat la achitarea
sumei de 5.500 lei + TVA, respectiv 6.545 lei INCLUSIV TVA reprezentand contravaloarea stocului de marfa
proprietatea debitoarei DANTE DESIGN SRL si valorificat în cadrul licitatiei din data de 11.09.2017, am procedat la
incheierea Actului de adjudecare conform dispozitiilor art. 120 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei;
c) avand în vedere faptul ca dl. Sotir Calin nu a consemnat pretul în cuantum de 4.600 lei + TVA, respectiv 5.474 lei
inclusiv TVA licitatie, am procedat la notificarea acestuia, prin care i-am adus la cunostinta faptul ca vom proceda la
organizarea de noi licitatii publice cu strigare cu pas crescator în vederea valorificarii utilajelor proprietatea DANTE
DESIGN SRL, avand în vedere faptul ca nu si-a indeplinit obligatia de achitare a sumei de 5.474 lei inclusiv TVA în
termenul de 30 de zile de la data incheierii procesului verbal de licitatie;
d) am convocat Adunarea Creditorilor în data de 26.09.2017, avand ca ordine de zi:
Aprobarea casarii bunurilor mobile proprietatea debitoarei DANTE DESIGN SRL, respectiv:
 pantaloni dama - 168 bucati

pantaloni scurti barbati - 172 bucati

pantaloni 3/4 dama - 102 bucati

fuste denim - 21 bucati

geci barbati - 16 bucati
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