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Aşa cum am arătat şi mai sus, suma distribuită din contul unic de lichidare al debitoarei în vederea achitării primei
tranşe, aşa cum a fost prevazută în planul de reorganizare al debitoarei este obţinută din activitatea curentă. În speţă, din
sumele obţinute se achită :
- sumele cuprinse în programul de plată a creanţelor înscrise în tabelul definitiv, astfel cum au fost anterior redate la pct. I;
- sumele reprezentând creanţele născute după data deschiderii procedurii de insolvenţă a societăţii, ca urmare a derulării
activităţii curente a acesteia, astfel cum acestea sunt prezentate în cadrul planului, creanţe ce se achită pe perioada
implementării planului de reorganizare în conformitate cu actele juridice care constituie izvorul acestor creanţe, în
funcţie de natura juridică a acestora. Creanţele bugetare născute în cursul perioadei de reorganizare sunt achitate în
conformitate cu dispoziţiile Codului fiscal şi a actelor normative incidente.
La data prezentului raport s-a achitat 100% din prima tranşă trimestrială, aşa cum a fost stabilită prin planul de
reorganizare a debitorului Soc. Mentor Building SRL. Onorariul administratorului judiciar este achitat la zi.
Solicităm acordarea unui nou termen în vederea supunerii spre aprobare creditorilor a Raportului trimerstrial nr. I
precum şi pentru depunerea raportului trimestrial nr. II, funcţie de hotărârile luate în adunarea creditorilor.
Administrator judiciar, Mincu şi Asociaţii SPRL – Filiala Argeş
Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DADI '93 PROD COM SRL, cod unic de înregistrare: 4600318
România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă
sector 6, Splaiul Independenţei, nr. 319L, clădirea B, sala E32
Dosar nr. 13106/3/2012
Comunicare sentinţă civilă nr. 12
emisă la: ziua 12, luna 01, anul 2018
Către,
S.C. Dadi '93 Prod Com SRL cu sediul în Bucureşti, bd. Basarabia, nr. 256G, CUI 4600318.
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile/sentinţei civile nr. 12 din data de 08.01.2018 pronunţată în dosarul nr.
13106/3/2012 de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă privind debitorul S.C. Dadi '93 Prod Com SRL cu sediul în
Bucureşti, bd. Basarabia, nr. 256G, CUI 4600318.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
România, Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă
Dosar nr. 13106/3/2012
Sentinţa civilă nr: 12
Şedinţa publică din data de 08.01.2018
Tribunalul constituit din:
Președinte – Judecător sindic: Prepeliţă Nicolae
Grefier: Tărăboi Loredana
Pe rol se află soluţionarea cauzei civile formulată de către debitoarea SC DADI 93 PROD COM SRL având ca obiect
dispoziţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns debitoarea, prin administratorul judiciar CITR Filiala Bucureşti
SPRL.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei faptul că administratorul judiciar a
depus procesul verbal al Comitetului creditorilor din data de 29.09.2017, 26.10.2017, 23.11.2017 şi 05.12.2017 şi raport
de activitate cu propunere de deschidere a procedurii falimentului, după care:
Administratorul judiciar al debitoarei depune dovada publicării raportului de activitate în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă şi precizează că societatea nu respectă obligaţiile asumate prin planul de reorganizare care va expira la data
de 15.02.2018, acumulând datorii mari, motiv pentru care la acest termen de judecată solicită deschiderea procedurii
falimentului în temeiul dispoziţiilor art. 107, lit. C din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, instanţa reţine cauza spre soluţionare.
Tribunalul,
Deliberând asupra acţiunii comerciale de faţă constată următoarele:
La data de 172 aprilie 2012 a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a VII-a comercială sub nr.
13106/3/2012 cererea debitorului SC Dadi '93 Prodcom SRL care a solicitat, în baza Legii 85/2006, deschiderea
procedurii generale a insolvenţei.
În motivare debitoarea a arătat că are datorii de 7.816.457,26 lei către furnizori plus 32.551.519,26 lei către bănci, că
are un disponibil în bancă de 145.968,26 lei şi că, pe acest fond, se impune o reorganizare a activităţii.
În susţinerea cererii, legal timbrate, a depus înscrisurile prevăzute de art. 27-28 din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei şi certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului.
La data de 19.04.2012 s-a pronunţat Încheierea prin care s-a admis cererea debitorului SC Dadi’93 Prod Com SRL, iar
în temeiul art. 32 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei s-a deschis procedura generală împotriva
acestuia, fiind numit administrator judiciar Casa de Insolvenţă Transilvania Filiala Bucureşti SPRL.
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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După soluţionarea mai multor contestaţii şi publicarea tabelului definitiv, la data de 25 octombrie 2013 s-a depus la
dosar planul de reorganizare iar la data de 11 decembrie 2013 a avut loc Adunarea creditorilor care a confirmat planul
de reorganizare în condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
La termenul de fond din data de 10 februarie 2014 administratorul judiciar Casa de Insolvenţă Transilvania Filiala
Bucureşti SPRL a solicitat confirmarea planului de reorganizare.
La data de 10.02.2014 s-a pronunţat Sentinţa civilă nr. 1436 prin care s-a confirmat planul de reorganizare al debitorului
SC Dadi’93 Prod Com SRL
La data de 15.02.2016 administratorul judiciar CITR a depus la dosar procesul verbal al Adunării creditorilor din data
de 12.02.2016 în care a fost votată cu votul a 2 din cele 3 categorii de creanțe Modificarea planului de reorganizare
privind pe debitoarea SC Dadi’93 Prod Com SRL
La data de 15.02.2016 s-a pronunţat Sentinţa civilă nr. 1092 prin care s-a confirmat Modificarea planului de
reorganizare propus de către administratorul judiciar al debitoare SC Dadi’93 Prod Com SRL - CITR Filiala Bucureşti
SPRL.
În concluziile raportului de activitate al administratorului judiciar depus la termenul din data de 8 ianuarie 2018 se
reţine că termenul de realizare a planului va expira la 15 februarie 2018, că obligaţiile asumate nu au fost respectate, în
patrimoniul societăţii nu mai active semnificative, apreciind că sunt îndeplinite condiţiile pentru trecerea la faliment.
Faţă de cele arătate de administratorul judiciar CITR Filiala Bucureşti SPRL, judecătorul sindic a apreciat că sunt
întrunite condiţiile prevăzute de art. 107 alin. 1 lit. C din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei de
declanşarea a procedurii falimentului în privinţa debitorului, urmând să dispună intrarea în faliment prin procedura
generală a debitorului SC Dadi’93 Prod Com SRL.
În baza art. 107 alin. 2 din lege va ridica dreptul de administrare al debitorului şi se va dispune dizolvarea acesteia.
De asemenea, în vederea evitării pericolului înstrăinării unor bunuri din patrimoniul debitorului, va dispune sigilarea
acestora conform art. 113 din lege.
Va stabili un termen de maxim 10 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii
averii de la debitor către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate până la deschiderea procedurii şi
de întocmirea şi predarea către lichidatorul judiciar, în termen de maxim 10 zile de la intrarea în faliment, a unei liste
cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii
cererii de deschidere a procedurii.
Va desemna lichidator judiciar pe CITR Filiala Bucureşti SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din
lege, cu o remuneraţie de 1500 lei din averea debitorului, încetând cu acest moment atribuţiile administratorului
judiciar.
Va stabili termenele limită conform art. 107 alin 3, raportat la art. 108 alin. 2 din lege.
În baza art.108 alin 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, va dispune ca lichidatorul judiciar să trimită
o notificare, în condiţiile art. 61 alin 3 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura
generală, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de
debitor/administratorul judiciar, menţionată la art. 107 alin. 2 lit. e), debitorului şi oficiului registrului comerţului,
pentru efectuarea menţiunii.
Faţă de lipsa disponibilităţilor din averea debitorului va dispune plata către administratorul judiciar a remuneraţiei şi a
cheltuielilor de procedură din fondul prevăzut la art. 4 alin. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, iar
pentru continuarea procedurii, va acorda termen 2 aprilie 2018.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
În temeiul art. 107 alin. 1 lit. C din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, dispune intrarea în faliment prin
procedura generală a debitorului S.C. Dadi '93 Prod Com SRL cu sediul în Bucureşti, bd. Basarabia, nr. 256G, CUI
4600318.
În temeiul art. 107 alin 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei ridică dreptul de administrare al
debitorului şi dispune dizolvarea societăţii debitoare.
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului judiciar.
Stabileşte termen de maxim 10 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii
de la debitor către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate până la deschiderea procedurii.
Dispune întocmirea şi predarea către lichidatorul judiciar, în termen de maxim 10 zile de la intrarea în faliment, a unei
liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data
introducerii cererii de deschidere a procedurii.
Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor menţionate
la art. 108 alin. (3) din lege, în vederea întocmirii tabelului suplimentar – 23 februarie 2018; b) termenul de verificare a
creanţelor menţionate la art. 108 alin. (3) din lege, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului suplimentar al
acestora – 26 martie 2018; c) termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor – 16 aprilie 2018; d) termenul de
întocmire a tabelului definitiv consolidat – 26 aprilie 2018.
Numeşte lichidator judiciar pe CITR Filiala Bucureşti SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din lege,
cu o remuneraţie de 1.500 lei din averea debitorului.
Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea
formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi.
În temeiul art. 108 alin. 1 şi 2 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, dispune ca lichidatorul judiciar să
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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trimită o notificare, în condiţiile art. 61 alin. 3 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin
procedura generală, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista
depusă de debitor/administratorul judiciar, menţionată la art. 107 alin 2 lit. e), debitorului şi oficiului registrului
comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii.
Fixează termen pentru continuarea procedurii la 2 aprilie 2018, C. 11, ora 09.00.
Executorie.
Cu recurs, în termen de 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 8 ianuarie 2018.
Preşedinte,
Grefier,
Prepeliţă Nicolae
Tărăboi Loredana
2. Societatea MEREDITH SRL, cod unic de înregistrare: 11552736
România, Tribunalul București, Secţia a VII a Civila
Str. Splaiul Independenţei, nr. 319 L,
Clădirea B, Bucureşti, sector 6
Dosar nr. 33253/3/2014/a4
Termen 30.05.2018
Citaţie
emisă la: ziua 15, luna 01, anul 2018
CONTESTATOR
1. NR DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI, IN REPREZENTAREA
ADMINISTRATIEI SECTOR 6 A FINANTELOR PUBLICE - sector 2, Bucureşti, str. Sperantei, nr. 40
DEBITOR
2. NR SC MEREDITH SRL - sector 3, Bucureşti, Bd. Unirii, nr. 62, bl. K5, sc. 2, et. 2, ap. 30
INTIMAT
3. NR MAESTRO SPRL - LICHIDATOR JUDICIAR AL SC MEREDITH SRL - sector 1, Bucureşti, str. Petofi
Sandor, nr. 4, et. parter
Sunt chemaţi la această instanţă, camera E29 etaj 1 completul C15 în data de 30.05.2018, ora 9.00 în calitate de debitor
SC MEREDITH SRL - sector 3, Bucureşti, Bd. Unirii, nr. 62, bl. K5, sc. 2, et. 2, ap. 30.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
3. Societatea SEMCONS SRL, cod unic de înregistrare: 10148471
Convocare adunare creditori
Număr:49/16.01.2018
1. Date privind dosarul:Număr dosar 39155/3/2016 Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Comerciala
2. Creditori: DGRFP Bucureşti în reprezentarea Administrației sector 6 a Finantelor Publice, AAAS
3.1. Debitor: SC Semcons SRL, Cod de identificare fiscală 10148471 sediul social : Bucureşti, sector 6,str. Bozieni,
nr.7, bl.830, ap.9, Număr de ordine în registru J40/565/1998
3.2. Administrator special: 4. Lichidator judiciar: C.H.C. 77 INSOLV IPURL
Cod de identificare fiscală 32298798 sediu: Craiova, str. Dezrobirii, bl. A31, ap.7,jud. Dolj
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0790
Tel 0351-408667; Fax 0351-408667 ;Mobil: 0744607560; mail: chiser.carmen@yahoo.com
5. Subscrisa C.H.C. 77 INSOLV IPURL
în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Semcons SRL,conform hotararii din data de 20.01.2017 pronunţată de
Tribunalul Bucureşti, secţia a VII-a comerciala, în dosarul 39155/3/2016, în temeiul art. 14 şi ,art. 16 şi art.99 alin. (2)
din Legea privind procedura insolvenţei, convoacă adunarea creditorilor debitorului SC SEMCONS SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la data de 22.01.2018 ora 14, în Craiova, str. A.I. Cuza, nr.22, etaj 3.
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,semnătura fiind
legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat,
ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice
mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar, pana în ziua anterioara celei fixate pentru
exprimarea votului..
Ordinea de zi:
1. Analizarea de catre creditori a necesitatii de a formula cerere de atragere a raspunderii organelor de conducere ale
debitoarei intemeiate pe dispozitiile art. 169 din legea 85/2014, avand în vedere faptul ca lichidatorul judiciar nu
intelege sa formuleze o astfel de cerere .
2. Avansarea de catre creditori a sumelor de bani necesare continuarii procedurii, respectiv 2000 lei exclusiv TVA –
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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