BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 24311/27.12.2017
Debitor: WEST CENTER SRL
Cod de identificare fiscală: 14521718
Număr de ordine în registrul comerţului: J2/224/2002
Sediul social: Municipiul Arad, Bulevardul REVOLUŢIEI, nr. 89, Corp A, ap. 1-B, Judet Arad
Tabel preliminar al creantelor inregistrate Fata de West Center SRL
întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 110 alin.1 din Legea nr.85/2014
I.CREANŢE BUGETARE - (art.161,alin.1, pct.5 din Legea nr.85/2014)
Nr.
Creditor (denumire
Adresa
Creanta solicitata
Creanta
Crt
nume, prenume)
(sediul social)
conform
admisa in urma
declaratiei
verificarii

Temeiul
dreptului de
creanta

1

MUNICIPIULUI ARAD Arad, B-dul Revolutiei, nr.75,
33.082,12 lei
33.082,12 lei
Debite si
Jud. Arad
penalitati
2 DIRECTIA GENERALA Arad, B-dul Revolutiei, nr. 79,
24.480,00 lei
24.480,00 lei
REGIONALA A
Jud. Arad
FINANTELOR PUBLICE
TIMISOARA –
ADMINISTRATIA
JUDETEANA A
FINANTELOR PUBLICE
ARAD
Total nr. 1
57.562,12 lei
II.CREANTE REPREZENTAND CREDITE BANCARE, CU CHELTUIELILE SI DOBANZILE AFERENTE, CELE
REZULTATE DIN LIVRARI DE PRODUSE, PRESTARI DE SERVICII SAU ALTE LUCRARI, PRECUM SI DIN
CHIRII - (art.161, pct.8 din Legea nr.85/2014)
Nr.
Creditor (denumire /
Adresa
Creanta
Creanta Temeiul dreptului
Crt
nume, prenume)
(sediul social / sediul procedural
solicitata
admisa in
de creanta
ales)
conform
urma
declaratiei
verificarii
1. ORANGE ROMANIA
Bucuresti, B-dul Lascar Catargiu,
6.302,91 lei 6.302,91 lei Prestare servicii
SA
nr. 47-53, sector 1
2 ENEL ENERGIE SA

Bucuresti, B-dul Ion Mihalache,
nr. 41-43, sector 1

3 RCS&RDS SA

Bucuresti, str. Dr. Staicovici, nr.
75, Cladire Forum 2000, Faza I,
etaj 2, sector 5

Total nr. 2

1.249,43 lei 1.249,43 lei

debit, majorari,
cheltuieli de
judecata, sentinta
nr.7088/20.09.2016
dosar
nr.8557/55/2016
1.197,32 lei 1.197,32 lei Prestare servicii,
majorari,cheltuieli
de judecata, sentinta
nr.3557/29.06.2015
8.749,66 lei

TOTAL GENERAL

66.311,78 lei
Turmac Insolvency I.P.U.R.L.
lichidator judiciar al West Center SRL
Turmac Mihaela

Județul Argeş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ALCADIBO TRADING SA, cod unic de înregistrare: 6748664
România
Tribunalul Specializat Argeş
B-dul I.C. Brătianu, Nr.7, Pitești, județul Argeş
Dosar nr.480/1259/2017
Comunicare hotărârea 875 din data de 14.12.2017
emisă la: 22.12.2017
Către,
Debitoarea:
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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Alcadibo Trading SA, cu sediul în Piteşti, str. T. Vladimirescu, nr.115, Clădire T7, judeţul Argeş, Număr de ordine în
registrul comerțului J03/2058/1994 şi Cod Unic de Înregistrare RO 6748664, prin reprezentant legal Pănescu Cătălin;
Lichidator judiciar:
Aktiv-Lex Insolvenţa SPRL, cu sediul în Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 10, bl. M7-M8, et. 1, Judeţ Dolj;
Creditori :
Mondo Impex Dalina SRL, cu sediul în Ștefănești, Șos. Pitești-Bucureşti, nr.112, judeţul Argeş, Număr de ordine în
Registrul Comerțului J03/977/1996 şi Cod Unic de Înregistrare RO 9002366, prin reprezentant legal Drăghici
Gheorghe;
Se comunică, alăturat, copia Hotărârii 875 din data de 14.12.2017, pronunţată în dosarul nr.480/1259/2017 de
Tribunalul Specializat Argeş, privind debitoarea Alcadibo Trading SA, cu sediul în Pitești, str. T. Vladimirescu, nr.115,
Clădire T7, judeţul Argeş, Număr de ordine în registrul comerțului J03/2058/1994 şi Cod Unic de Înregistrare RO
6748664, prin reprezentant legal Pănescu Cătălin.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Dosar nr. 480/1259/2017
România
Tribunalul Specializat Argeş
Sentinţa civilă nr.875
Şedinţa publică de la 14.12.2017
Completul compus din:
Preşedinte: Mihaela Popaiacu, judecător sindic
Grefier: Dună-Cristian Cristinel
Pe rol pronunţarea contestaţiei formulată de contestatoarea-debitoare Alcadibo Trading SA, cu sediul în Piteşti, str. T.
Vladimirescu, nr.115, Clădire T7, judeţul Argeş, Număr de ordine în registrul comerțului J03/2058/1994 şi Cod Unic de
Înregistrare RO 6748664, prin reprezentant legal Pănescu Cătălin, împotriva cererii de deschidere a procedurii
insolvenţei formulată în baza Legea nr.85/2014, formulată de intimata-creditoare Mondo Impex Dalina SRL, cu sediul
în Ştefăneşti, Şos. Piteşti-Bucureşti, nr.112, judeţul Argeş, Număr de ordine în registrul comerțului J03/977/1996 şi Cod
Unic de Înregistrare RO 9002366, prin reprezentant legal Drăghici Gheorghe .
Dezbaterile asupra cauzei au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 07.12.2017, când a fost amânată
pronunţarea pentru data de 14.12.2017, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Judecătorul Sindic
Deliberând, constată:
Prin cererea înregistrată la data de 16.10.2017, creditoarea Mondo Impex Dalina SRL a solicitat deschiderea procedurii
insolvenţei împotriva debitoarei Alcadibo Trading SA, în vederea recuperării creanţei pe care o deţine împotriva
acesteia.
În motivarea cererii, creditoarea a arătat că între părţi au existat relaţii comerciale, în sensul că creditoarea a livrat marfă
debitoarei, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 96/16.09.2016.
A mai arătat că deşi marfa a fost facturată, debitoarea nu a achitat sumele de bani reprezentând contravaloarea mărfii,
astfel încât creditoarea se consideră îndreptăţită să solicite deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei, în
temeiul disp. art. 70 din Legea nr. 85/2014.
Totodată a solicitat şi desemnarea în calitate de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă ZRP Insolvency
SPRL.
La dosar au fost depuse actele prevăzute de art.70 din Legea nr.85/2014.
În faza de regularizare a cererii, judecătorul cauzei a solicitat relaţii de la Oficiul Registrului Comerţului Argeş cu
privire la debitor şi s-a comunicat cererea debitorului cu menţiunea de a depune contestaţie, potrivit art.72 alin.3 din
Legea nr.85/2014.
Examinând materialul probator administrat în cauză Tribunalul Specializat Argeş constată următoarele:
La data de 30.10.2017 debitoarea Alcadibo Trading SA a formulat întâmpinare (contestaţie) la cererea de deschidere a
procedurii insolvenţei formulată de creditoare, în temeiul art. 72 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, solicitând pe această cale
respingerea acesteia ca neîntemeiată.
A motivat debitoarea că suma pretinsă de creditoare nu este certă, întrucât prin notificarea emisă prin OP nr.
775/20.10.2017 de către creditoare nu le-a fost pretinsă plata penalităţilor.
În acest context, debitoarea a achitat suma de 33.991,77 lei, penalităţile nefiind datorate.
Potrivit art.5 pct.29 din Legea nr.85/2014 insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează
prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile.”
Potrivit art.70 alin. 1 din aceeaşi lege: Orice creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii prevăzute de
prezentul titlu poate introduce o cerere de deschidere a procedurii împotriva unui debitor prezumat în insolvenţă. (...)” .
Potrivit art.72 alin.6 din Legea nr.85/2014 ,Dacă debitorul nu plăteşte creanţa creditorului până la închiderea
dezbaterilor, iar judecătorul-sindic stabileşte că debitorul este în stare de insolvenţă, va admite cererea de deschidere a
procedurii formulate de acesta şi va deschide, prin sentinţă, fie procedura generală a insolvenţei, fie procedura
simplificată, după caz (...)”.
În dovedire, creditoarea a depus la dosar documente justificative relevante.
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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În speţă creditoarea a dovedit toate aceste condiţii prevăzute de lege, depunând la dosar şi documentele justificative ale
creanţei invocate, instanţa constatând astfel că aceasta deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă.
Din contractul de vânzare-cumpărare nr. 96/16.09.2016, încheiat între părţi, instanţa reţine că debitoarea Alcadibo
Trading SA, în calitate de cumpărător, s-a obligat să achite bunurile cumpărate conform condiţiilor stabilite de părţi,
pentru fiecare zi de întârziere cumpărătorul achitând o penalizare de întârziere de 0,15%/zi din valoarea de plată până la
data achitării valorii restante.
În acest context, debitoarea nu a făcut dovada susţinerilor sale, în sensul că nu datorează penalităţi de întârziere, acestea
fiind dovedite de creditoare în baza contractului încheiat cu debitoarea, contract ce reprezintă legea părţilor.
Astfel, atâta timp cât debitoarea a recunoscut şi achitat debitul în sumă de 33.991,77 lei, datorează în continuare şi plata
penalităţilor de întârziere, conform contractului încheiat cu creditoarea.
Judecătorul sindic, faţă de această situaţie de fapt şi în baza textelor de lege sus-menţionate, urmează a respinge
contestaţia formulată de debitoare împotriva cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, ca neîntemeiată şi, pe cale de
consecinţă, constatând îndeplinite în cauză condiţiile prevăzute la art.70 din lege, în temeiul art.72 Legea nr.85/2014, va
admite cererea creditoarei şi va deschide procedura generală de insolvenţă împotriva debitoarei.
Va desemna un administrator judiciar provizoriu şi va menţine debitorului dreptul de administrare.
Administratorul judiciar va efectua, conform art.101 din Legea nr.85/2014, inventarierea bunurilor debitorului.
Administratorul judiciar va întocmi un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată fie continuarea
perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale.
Administratorul judiciar provizoriu va notificã: deschiderea procedurii generale de insolvenţă respectând termenele
procedurale stabilite prin prezenta încheiere.
În temeiul art.59 alin.3 din Legea nr.85/2014, se va stabili termen administrativ de control, la data de 30.03.2017, în
vederea analizării stadiului continuării procedurii.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Respinge contestaţia formulată de debitoarea Alcadibo Trading SA, ca neîntemeiată.
În temeiul art.72 din legea nr. 85/2014:
Deschide procedura generală de insolvenţă împotriva debitoarei Alcadibo Trading SA, cu sediul în Piteşti, str. T.
Vladimirescu, nr.115, Clădire T7, judeţul Argeş, Număr de ordine în registrul comerțului J03/2058/1994 şi Cod Unic de
Înregistrare RO 6748664, prin reprezentant legal Pănescu Cătălin.
În temeiul art.73 cu referire la art.45 alin.1 lit. d şi art.57 alin.1 din lege, desemnează în calitate de administrator judiciar
provizoriu pe Aktiv-Lex Insolvenţa SPRL, cu sediul în Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 10, bl. M7-M8, et. 1, Judeţ
Dolj, cu un onorariu lunar de 1.000 lei, fără TVA, plătit din averea debitorului.
În lipsa disponibilităţilor în contul debitorului se va utiliza fondul de lichidare, plăţile urmând a fi făcute în conformitate
cu prevederile art.37 alin.4 din OUG nr.86/2006, pe baza unui buget previzionat.
Menţine debitorului dreptul de administrare.
În temeiul art.902 alin.2 pct.16 Cod civil :
Dispune notarea în cartea funciară a deschiderii procedurii de insolvenţă.
În temeiul art.76 din Legea nr.85/2014, dispune comunicarea prezentei sentinţe către instanţele judecătoreşti în a căror
jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul corespunzător şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise
conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75.
Pune în vedere debitorului prevederile art. 82 şi art. 84 din lege:
Pune în vedere debitorului şi administratorului judiciar provizoriu prevederile art. 83.
Administratorul judiciar provizoriu va efectua, conform art.101 din Legea nr.85/2014, inventarierea bunurilor
debitorului.
Administratorul judiciar provizoriu va întocmi, până la data de 04.01.2018, un raport prin care să propună fie intrarea în
procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală, conform art.92 alin.1 din lege.
Pune în vedere administratorului judiciar provizoriu prevederile art. 101 alin. 2 din lege.
În temeiul art.73 cu referire la art.99 din lege :
Dispune administratorului judiciar provizoriu să notifice deschiderea procedurii generale de insolvenţă.
În temeiul art.100 din lege notificarea va cuprinde:
- termenul limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la deschiderea procedurii – 10 zile de la primirea
notificării;
- termenul limită de înregistrare a declaraţiilor de creanţă: - 29.01.2018; declaraţiile de creanţe se vor timbra cu 200 lei,
sub sancţiunea anulării;
- termenul limită de verificare a creanţelor şi întocmire a tabelului preliminar de creanțe: 19.02.2018; Tabelul preliminar
va fi publicat în B.P.I.;
- termenul de contestare a creanţelor este de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar în B.P.I.;
- termenul de soluţionare a contestaţiilor – 15.03.2018 şi de întocmire a tabelului definitiv de creanţe - 29.03.2018.
Prima şedinţă a adunării generale a creditorilor va avea loc la data de 24.02.2018.
Administratorul judiciar provizoriu va întocmi până la data de 18.01.2018 raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor
ajungerii debitorului în stare de insolvenţă, conform art.97 alin.1 din lege.
Stabileşte termen de judecată la data de 18.01.2018 .
Executorie.
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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Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea realizată prin publicarea în B.P.I..
Pronunţată în şedinţa publică de la 14.12.2017, la Tribunalul Specializat Argeş.
Preşedinte, judecător
Mihaela Popaiacu,

Grefier,
Dună-Cristian Cristinel

Județul Botoşani
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea FISHMAR BOYS SRL, cod unic de înregistrare: 24208247
România, Tribunalul Botoşani, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Str. Maxim Gorki, nr. 8, Dosar nr. 7693/40/2012
Comunicare sentinţa nr. 460 din data de 15.12.2017
emisă la: ziua 20, luna 12, anul 2017
Către, creditori
1.Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, cu
sediul în municipiul Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr. 5, judeţul Botoşani.
2.Primăria comunei Răchiţi, cu sediul în localitatea Răchiţi, judeţul Botoşani.
3.SC Nova Apaserv SA, cu sediul în Botoşani, Calea Naţională nr. 101, parter, judeţul Botoşani.
4. Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani, cu sediul în municipiul Botoşani, Calea Naţională nr. 83A bis, judeţul
Botoşani.
Lichidator judiciar
5. Cabinet individual de insolvenţă Balanovici Boris Teodor, cu sediul în municipiul Botoşani, str. Grigore Antipa, nr.
1, judeţul Botoşani, se comunică, alăturat, copia sentinţei nr. 460 din data de 15.12.2017, pronunţată în dosarul nr.
7693/40/2012, de Tribunalul Botoşani, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind pe debitorul
SC Fishmar Boys SRL ,cu sediul social în localitatea Răchiţi, judeţul Botoşani, număr de ordine în registrul comerţului
J07/496/2008, cod unic de înregistrare 24208247.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
Cod ECLI ECLI:RO:TBBTO:2017:014.000460
Dosar nr. 7693/40/2012
Operator date cu caracter personal nr. 8353
Art. 131 din Legea nr. 85/2006
România
Tribunalul Botoşani
Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal
Sentinţa nr. 460
Şedinţa publică din 15 decembrie 2017
Președinte – Lică Pruteanu- Judecător sindic
Grefier – Marcean Gabriela Cornelia
La ordine, judecarea cererii de închiderea procedurii insolvenţei formulată de Cabinet individual de insolvenţă
Balanovici Boris Teodor, cu sediul în municipiul Botoşani, str. Grigore Antipa nr. 1, judeţul Botoşani - lichidator
judiciar al debitoarei SC Fishmar Boys SRL cu sediul social în localitatea Răchiţi, judeţul Botoşani, nr. de ordine în
registrul comerţului J7/496/2008, cod unic de înregistrare 24208247, în contradictoriu cu creditoarele: Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Iaşi prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, cu sediul în municipiul
Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr. 5, judeţul Botoşani, Primăria comunei Răchiţi, cu sediul în localitatea Răchiţi, judeţul
Botoşani, SC Nova Apaserv SA, cu sediul în Botoşani, Calea Naţională nr. 101, parter, judeţul Botoşani, Inspectoratul
Teritorial de Muncă Botoşani, cu sediul în municipiul Botoşani, Calea Naţională nr. 83A bis, judeţul Botoşani.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică, au lipsit părţile.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei după care:
Văzând că nu mai sunt alte cereri de formulat, judecătorul sindic constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre
soluţionare.
Judecătorul sindic,
Asupra cererii de faţă;
Prin cererea înaintată judecătorului sindic desemnat în dosar nr. 7693/40/F/2012, aflat pe rolul Tribunalului Botoşani –
Secţia a II-a Civilă, Contencios Administrativ şi Fiscal – judecător sindic, la data de 25.10.2017, lichidatorul judiciar
Cabinet individual de insolvenţă Balanovici Boris Teodor, solicită închiderea procedurii de insolvenţă faţă de debitoarea
SC Fishmar Boys SRL Răchiţi, judeţul Botoşani, invocând următoarele argumente:
-Prin adresa din data de 11.02.2013, Primăria Răchiţi a comunicat bunurile debitoarei, acestea fiind: clădire în valoare
inventar 45.000 lei şi teren intravilan – 880,52 m.p., acestea fiind vândute de către creditoarea Direcţia Generală a
Finanţelor Publice Botoşani, în cadrul unei proceduri de executare silită, către persoana fizică Timofte Corneliu;
-Inexistenţa bunurilor mobile valorificabile în patrimoniul debitoarei;
-creditorii înscrişi la masa credală nu şi-au manifestat disponibilitatea de a avansa sumele necesare acoperirii
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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