BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 20273/30.10.2017
2.1. Generalitati
Conform dispozitiilor legale notificarea deschiderii procedurii s-a facut prin:
- intermediul Buletinului Procedurilor de Insolventa nr. 18639/09.10.2017
- intermediul cotidianului ROMANIA LIBERA – Mica Publicitate – 10.10.2017
Ca urmare a informatiilor primite de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucureşti administratorul
judiciar a notificat debitoarea la sediul social, asociatul unic şi administratorul statutar al acesteia.
Institutiile statului, respectiv Primaria Dobroesti - Directia de Impozite şi Taxe Locale şi Directia Generala Regionala a
Finantelor Publice Bucureşti – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Ilfov au fost notificate prin email.
2.2. Art. 38 alin. 2 lit. c) pct. 2 din Legea nr. 85/2014 – “Actele constitutive şi documentele contabile nu pot fi gasite”.
Notificarea trimisa debitoarei la sediul social a fost returnata, în timp ce pentru notificarile asociatilor şi
administratorilor statutari, FLOREA GEORGEL şi LUPSAN NELU-ALIN, la adresele de domiciliu din evidentele
O.R.C. nu a fost primit pana la data prezentului raport nici un raspuns.
Până la data prezentului raport, actele constitutive şi documentele contabile nu au fost identificate, nefiind depuse la
dosarul cauzei sau predate adminstratorului judiciar de catre reprezentantii statutari al debitoarei.
2.3. Art. 38 alin. 2 lit. c) pct. 3 din Legea nr.85/2014 - “Administratorul statutar al debitoarei nu a putut fi gasit”.
Dupa cum am mentionat anterior, pentru notificarile administratorilor statutari, FLOREA GEORGEL şi LUPSAN
NELU-ALIN, la adresele de domiciliu din evidentele O.R.C. nu a fost primit pana la data prezentului raport nici un
raspuns..
In temeiul dispozitilor art. 53 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a convocat Adunarea Generala
Extraordinara a Asociatilor pentru data de 19.07.2017, ora 10 :00 cu urmatoarea ordine de zi:
- desemnarea administratorului special;
- analizarea posibilitatilor intocmirii şi propunerii unui plan de reorganizare;
invitând reprezentantii legali ai debitoarei la o intâlnire de stadiu.
Întâlnirea proiectată nu a avut loc deoarece nici unul dintre cei doi asociati ai societatii debitoare, FLOREA GEORGEL
şi LUPSAN NELU-ALIN, nu s-a prezentat şi nici nu a trimis punct de vedere scris.
Procesul verbal al Adunarii Asociatilor a fost depus la dosarul cauzei şi trimis spre publicare în Buletinul Procedurilor
de Insolventa.
2.4. Art. 38 alin. 2 lit. c) pct. 4 din Legea nr. 85/2014 – “Sediul nu mai exista sau nu corespunde adresei declarate la
Oficiul Registrului Comertului”.
Asa dupa cum am aratat, corespondenta adresata debitoarei la sediul social a fost returnata, data expirarii dovezii de
sediu fiind 01.07.2017.
Reprezentanţii legali ai debitoarei nu s-au conformat dispoziţiilor înscrise în Sentinţă civilă nr. 1893 din data de
28.06.2017 pronuntata de Tribunalul Ilfov Sectia Civila în dosarul 73/93/2017 de deschidere a procedurii, nu au depus
la dosarul cauzei actele prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 în termen legal şi nici pana la data incheierii
prezentului raport, nu şi-au declarat intenţia de reorganizare şi nu au propus un plan de reorganizare.
Faţă de cele arătate vă rugăm să constataţi că debitorul se incadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. 2 din Legea
nr. 85/2014 şi în consecinţă trebuie supus procedurii simplificate prevăzută de Legea nr. 85/2014.
Administrator judiciar
C.I.I. Itu Ionut-Cosmin
2. Societatea MIB GROUP BTL SRL, cod unic de înregistrare: 31300180
Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolventa
Nr.: 640/30.10.2017
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3180/93/2017, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov – Secția Civilă, Judecător sindic:
F8
2.Arhiva/registratura instanței: str. Știrbei Vodă nr.24, oraș Buftea, județ Ilfov, nr. tel. 021 312.23.43 Fax.021
312.23.51; programul arhivei/registraturii instanței: L-V 09:00 – 13:00
3.1. Debitor: Societatea MIB GROUP BTL SRL - în insolvența, în insolvency, en procedure collective
Sediul social: str. Nichita Stănescu nr. 22, camera 1, etaj 1, Otopeni, Jud. Ilfov, CP 075100, Număr de ordine în
registrul comerțului: J23/615/2014, Cod de identificare fiscală RO 31300180
3.2. Administrator special: nu este desemnat
4.Creditori:
- DGRFPMB în reprezentarea Administrației Județului Ilfov a Finanțelor Publice – str. Speranței nr. 40, sector 2;
- Primăria orașului Otopeni, Ilfov - str. 23 August nr. 10, Otopeni, jud. Ilfov, CP 075100;
5.Administrator judiciar: RIM TRUST I.P.U.R.L. - nr. înreg UNPIR: RFO II - 0766; CIF RO33393526 sediul social:
București, sector 1, str. D.I. Mendeleev nr. 17, et. 1, ap. 6, Tel 0751.160.100, Fax 021.310.60.95, E-mail:
av.paraschiv@gmail.com, office@rimtrust.ro, Nume și prenume reprezentant administrator judiciar: Paraschiv Claudiu
6.Subscrisa RIM TRUST I.P.U.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului societatea MIB GROUP BTL
SRL - în insolvența, în insolvency, en procedure collective, conform Încheierii din data de 26.10.2017 pronunțată de
Tribunalul Ilfov – Secția Civilă în dosarul nr. 3180/93/2017, în temeiul art. 99 alin. (1) şi (3) și art. 100 alin. (1) din
Legea 85/2014, notifică
7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului societatea MIB GROUP BTL SRL - în
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insolvența, în insolvency, en procedure collective prin Încheierea din data de 26.10.2017 pronunțată de Tribunalul Ilfov
– Secția Civilă în dosarul nr. 3180/93/2016.
7.1. Debitorul societatea MIB GROUP BTL SRL are obligația ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să
depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenței. În cazul în
care debitoarea nu va depune actele și informațiile arătate, devin aplicabile dispozițiile art. 82 alin. 2 și art. 169 alin. 1
lit. d) teza a II-a din Legea nr. 85/2014.
7.2. Creditorii debitorului societatea MIB GROUP BTL SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a
acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanței în condițiile următoare:
7.2.1. Termenul limita pentru depunerea cererii de admitere a creanței
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului este: 10 decembrie 2017
Declarația de creanță se va depune în doua exemplare, însoțite de înscrisurile doveditoare ale creanței şi exemplarul
original al dovezii achitării taxei judiciare de timbru şi timbrul judiciar la Tribunalul Ilfov – Secția Civilă, cel de-al
doilea exemplar, însoțit de toate înscrisurile doveditoare ale creanței şi copia dovezii achitării taxei judiciare de timbru,
putând fi comunicat administratorului judiciar la adresa: București, sector 1, str. D.I. Mendeleev nr. 17, et. 1, ap. 6, cod
poștal 010362
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, nedepunerea cererii
de admitere a creanței până la termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind creanța/creanțele pe care le
dețineți împotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolventa a tabelului
preliminar al creanțelor este 30 decembrie 2017.
Termenul de definitivare al tabelului de creanțe 22 ianuarie 2018.
8. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la biroului administratorului judiciar RIM TRUST
I.P.U.R.L. din București, sector 1, str. D.I. Mendeleev nr. 17, et. 1, ap. 6, la data de 04 ianuarie 2018, ora 13:00, ordinea
de zi urmând a fi publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență în termenul legal prevăzut de Legea nr. 85/2014.
9. Deschiderea procedurii insolvenței se notifică Oficiului registrului comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov.
10. Se convoacă AGA la biroul administratorului judiciar menționat la pct. 5, pentru data de 03.10.2017, ora 12:30,
având ca ordine de zi desemnarea administratorului special conform art. 5 pct. 4 şi art. 52-56 din Legea 85/2014, în
cazul în care la prima Adunare Generala a Asociaților nu se întrunește cvorumul necesare, a doua ședința va avea loc la
data de 29.03.2017 în același loc şi la aceeași ora.
Informaţii suplimentare:
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a
creanței în tabelul preliminar” cu respectarea dispozițiilor art. 104 din Legea privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolventa. In plus, în cuprinsul cererii se vor indica contul bancar al creditorului, datele de contact email, nr. telefon, nr. fax.
 Cererea de înscriere a creanței în tabelul preliminar va fi însoțită de documentele justificative ale creanței și actele
care atestă constituirea de garanții, în copii certificate.
 Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poștă pe
adresa instanței, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar și unul pentru a rămâne la
dosar, cu mențiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poșta.
In cazul în care se solicita înscrierea în tabelul preliminar a dobânzilor, penalităților sau a altor accesorii se va depune
anexat cererii modalitatea de calcul al acestora, cu mențiunea ca nu vor putea fi incluse în tabelul preliminar accesorii
calculate după data de 26.10.2017, fiind aplicabile dispozițiile art. 80 din Legea nr. 85/2014.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoțită de dovada plății taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. Informații cu privire la achitarea
taxei de timbru se pot găsi pe portalul instanței la secțiunea informații de interes public"
Restricții pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanțelor
asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa ).
Se pun în vedere părților și dispozițiile Legii nr. 286 din 17 iulie 2009, privind Codul penal, intrată în vigoare la 1
februarie 2014.
Potrivit art. 239 (infracțiunea de Abuz de încredere prin fraudarea creditorilor): (1)Fapta debitorului de a înstrăina,
ascunde, deteriora sau distruge, în tot sau în parte, valori ori bunuri din patrimoniul său ori de a invoca acte sau datorii
fictive în scopul fraudării creditorilor se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
Potrivit art. 271, (infracțiunea de Obstrucționare a justiției): (1) Persoana care, fiind avertizată asupra consecințelor
faptei sale: a) împiedică, fără drept, … instanța să efectueze, în condițiile legii, un act procedural, b) refuză să pună la
dispoziția instanței în tot sau în parte, datele, informațiile, înscrisurile sau bunurile deținute, care i-au fost solicitate în
mod explicit, în condițiile legii, în vederea soluționării unei cauze, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau
cu amendă.
Potrivit art. 275, (infracțiunea de Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri): (1) Sustragerea, distrugerea,
reținerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de probă sau de înscrisuri, în scopul de a împiedica aflarea
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adevărului într-o procedură judiciară, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. (2) Cu aceeași pedeapsă se
sancționează împiedicarea, în orice alt mod, ca un înscris necesar soluționării unei cauze, emis de către un organ
judiciar sau adresat acestuia, să ajungă la destinatar.
RIM Trust I.P.U.R.L.
prin Paraschiv Claudiu
Județul Timiş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea INFINITY CERAMIC SRL, cod unic de înregistrare: 30606654
Anunt depunere plan reorganizare şi convocare A.G.C.
Numar: 3/30.10.2017
1.Date privind dosarul: numar dosar 3280/30/2017, Tribunalul Timis, sectia a II - A Civila.
2.Creditori: conform tabelului.
3.Arhiva/Registratura instantei: jud. Timis, Timisoara, P-ta Tepes Voda nr. 2, jud.Timis. Programul arhivei/registraturii
instantei: 08,30 – 12,30.
4.1.Debitor: SC INFINITY CERAMIC SRL, cu sediul în Stamora Germana, nr.212, jud. Timis, inregistrata la ORC
Timis sub nr. J35/2097/2012, C.U.I. R030606654.
4.2.Administrator special: Vuc Achim
5.Administrator judiciar: CONSULTIM LICHIDARI S.P.R.L.; Cod identificare fiscala: 20694608; sediul social:
Timisoara, B-dul Revolutiei 1989 nr. 13, ap. 2 demisol; număr de inregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale al
UNPIR: RFO II 0229. Tel: 0256/272968, Fax: 0374090429, e-mail: lichidari.consultim@gmail.com. Nume şi prenume
reprezentant administrator judiciar persoana juridica: Velican Oana.
6.Subscrisa, Consultim Lichidari SPRL cu sediul în Timisoara, B-dul Revolutiei 1989, nr. 13, ap.2 judeţul Timis,
reprezentata prin asociat coordonator Velican Oana, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC INFINITY
CERAMIC SRL, cu sediul în Stamora Germana, nr. 212, jud.Timis, inregistrata la ORC Timis sub nr. J35/2097/2012,
C.U.I. R030606654, numit prin sentinta comerciala nr.622/25.05.2017 pronuntata de Tribunalul Timis în dosarul
nr.3280/30/2017, în baza art.137 alin. 1 şi 2 din lg. 85/2014, anunta depunerea planului de reorganizare a activitatii
debitoarei SC INFINITY CERAMIC SRL propus de debitoare, prin administrator special Vuc Achim, conform art. 132
alin.1 lit.a) din Lg. 85/2014.
Sedinta adunarii generale a creditorilor în care se va exprima votul asupra planului de reorganizare va avea loc miercuri
22.11.2017 ora 14,00 în Timisoara, B-dul Revolutiei 1989, nr.13 ap.2.
Creditorii pot fi reprezentati în adunare prin imputerniciti cu procura speciala autentica sau, în cazul creditorilor
bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii.
Creditorii vor putea vota şi prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprima votul, semnata de creditor poate fi
comunicata prin orice mijloace (fax, e-mail, posta) şi inregistrata la administratorul judiciar, pana la data şi ora fixate
pentru exprimarea votului.
S.C.P. Consultim Lichidari S.P.R.L.
Asociat coordonator: Velican Oana
*
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