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comunicarii acestuia. Atasam prezentului raport de activitate dovada solicitatii prin e-mail.
Va invederam faptul ca lichidatorul judiciar judiciar a procedat la comunicarea prezentului raport de activitate spre
publicare în Buletinul Procedurilor de Insolventa.
3. Bunuri şi lichiditati
Debitoarea Astech M&D SRL a predat initial administratorului judiciar o lista cu privire la bunurile aflate în patrimoiul
societatii. Administratorul judiciar a procedat la inventarierea scriptica a bunurilor.
Lichidatorul judiciar a efectuat demersurile necesare evaluarii acestor bunuri, fiind intocmit în cauza raportul de
evaluare anexat. Lichidatorul judiciar a procedat la intocmirea regulamentului de vanzare şi a raportului în baza art. 117
din lege şi a convocat adunarea creditorilor în vederea aprobarii lor.
La data de 20.12.2017 adunarea creditorilor a aprobat regulamentul de vanzare şi raportul intocmit în baza art. 117 din
lege.
Ca atare, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea licitatiilor publice în vederea valorificarii bunurilor, conform
celor aprobate de adunare creditorilor.
Pana la data intocmirii prezentului raport de activitate, institutiile notificate ne-au transmis ca societatea în faliment nu
figureaza cu bunuri inregistrate în evidentele acestora.
4. Masa credala
Tabelul suplimentar a fost intocmit de catre lichidatorul judiciar a fost depus la dosarul cauzei şi a fost publicat în
Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 19915/25.10.2017.
Tabelul definitiv consolidat a fost intocmit de catre lichidatorul judiciar şi anexat prezentului raport de activitate, fiind
transmis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolventa sub nr. 4270/15.11.2017.
Ca urmare a evaularii bunurilor debitoarei şi a faptului ca o parte din acestea reprezinta garantia creditorului Directiei
Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov în reprezentarea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Sibiu,
lichidatorul judiciar a procedat la rectificarea tabelului definitiv al creantelor prin care a inscris creanta garantata a
acestui creditor raportat la valorea bunurilor gajate stabilite prin raportul de evaluare.
Tabelul definitiv consolidat rectificat a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 206/08.01.2018.
Totalul masei credale este în cuantum de 517.586,99 lei.
Banca Transilvania 85.903,01 lei
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov în reprezentarea Administratiei Judetene a Finantelor Publice
Sibiu 201.654,00 lei – creanta garantata 26.466 lei şi creanta bugetara 175.188 lei
Bodi Sandor 1.467,00 lei
Diamantopoulos Panagiotis 1.435,00 lei
Voinea Andrei 1.099,00 lei
Vorovei Ioan 1.301,00 lei
Stancioi Alin 961,00 lei
Stancioi Daiana 486,00 lei
D&C Contab SRL 2.687,87 lei
Engie Romania SA 2.795,88 lei – creanta inscrisa sub conditie
RDS & RCS 1.022,43 lei
Relee SA prin Urban şi Asociatii SRL 94.613,47 lei
Stancioi Alin 109.000,00 lei
Termo Confort SRL prin CI Florina Oprea 13.161,33 lei
5. Litigii
Creditorul Engie Romania SA a formulat o contestatie la tabelul preliminar nr. 01 intocmit de catre administratorul
judiciar şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 5258/15.03.2017, formandu- se dosarul nr.
2681/85/2015*/a1, cu termen de judecata 23.01.2018.
Cu privire la cererea de admitere a creantei şi la contestatia formulata de catre SC Draft Industries Technology SRL
care formeaza obiectul dosarului 2681/85/2012*/a1, lichidatorul judiciar a transmis la dosarul cauzei punctul sau de
vedere şi actele anexate în data de 22.05.2017, prin care a aratat ca desi notificat, acest creditor nu a solicitat inscrierea
la masa credala în termenul limita acordat de catre instanta de judecata – 01.03.2017.
6. Concluzii
Fata de cele mai sus-mentionate, lichidatorul judiciar solicita judecatorului sindic sa dispuna acordarea unui nou termen
de judecata pentru valorificarea bunurilor debitoarei şi pentru continuarea procedurii de faliment.
Va anexam extras ONRC privind actele procedurale publicate în Buletinul Procedurilor de Insolventa.
Fata de cele mai sus-menționate, va asiguram Domnule Președinte, de întreaga noastră considerație.
Lichidator judiciar al SC Astech M&D SRL - în faliment
BNS Insolvency IPURL
Practician în insolventa coordonator Nicoleta Sofia Berneanu
2. Societatea MATASEA ROMANA SA, cod unic de înregistrare: 813127
Notificare privind deschiderea procedurii generale de faliment
Nr. 127, data emiterii: 10.01.2018
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 3504/85/2013, Tribunalul Sibiu, Judecător sindic: Florin Pomană
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

17

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 622/11.01.2018
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Sibiu, Str.J.S.Bach, nr.4, Jud. Sibiu, Număr de telefon: 0269217104, Programul
arhivei/registraturii instanţei: 8-12.
3.Debitor: Mătasea Română SA, cod de identificare fiscală: RO 813127, cu sediul social în Cisnădie, str. Cetăţii, nr. 20,
Jud. Sibiu, număr de ordine în registrul comerţului: J32/38/1991.
4.Administrator special: Frățilă Valerica.
4. Lichidator judiciar: Expert Insolvenţă SPRL, cod de identificare fiscală RO 21287718, cu sediul social în Deva, str.
Iuliu Maniu, nr. 2, et.1, Jud. Hunedoara, Număr de înregistrare în Registrul formelor de organizare al UNPIR: RFO
0202/2006, Tel: 0354 405232, Fax: 0254 713311, e-mail: office@expertinsolventa.ro, nume reprezentant administrator
judiciar persoană juridică: Emil Gros.
6.Subscrisa Expert Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Mătasea Română SA, conform
conform sentinței nr. 749 pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 3504/85/2013 la data de 13.12.2017, în temeiul
art. 108 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7. Deschiderea procedurii generale a falimentului debitorului: Mătasea Română SA, prin sentința nr. 749 pronunţată de
Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 3504/85/2013 la data de 13.12.2017.
7.1. Debitorul Mătasea Română 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.
7.2. Creditorii debitorului Mătasea Română SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute în perioada de insolvență
(24.04.2013-13.12.2017), în vederea întocmirii tabelului suplimentar, este data de 26.01.2018. În temeiul dispozițiilor
art.108, alin.6 coroborate cu cele ale art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de
admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi
împotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite conform legii: Termenul de verificare a creanțelor, de întocmire, afișare și comunicare a
tabelului suplimentar al creanțelor este data de 23.02.2018. Termenul limită pentru înregistrarea eventualelor contestații
la tabelul suplimentar al creanțelor este 13.03.2018. Termenul de întocmire și de afișare a tabelului definitiv consolidat
al creanțelor este data de 23.03.2018. Prima adunare a creditorilor va avea loc în data de 28.02.2018 la sediul
lichidatorului judiciar din Deva, str. Iuliu Maniu, nr.2, et1, Jud. Hunedoara.
8.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu
pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal
Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind
procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale
creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de admitere a creanţelor se va întocmi
în dublu exemplar, din care unul se va comunica lichidatorului judiciar fie la sediul acestuia din Deva, str. Iuliu Maniu,
nr.2, et.1, Jud. Hunedoara, fie pe adresa de e-mail: office@expertinsolventa.ro, iar celălalt se va depune la Tribunalul
Sibiu, cu sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 30, Jud. Sibiu (dosar nr. 3637/85/2013), însoţit de taxa judiciară de
timbru în valoare de 200 lei.
Lichidator judiciar Expert Insolvență SPRL, prin Emil Gros.
Județul Suceava
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea OLIMPIA CONSTRUZIONI S.R.L., cod unic de înregistrare: 32803393
Insolvadmin RO IPURL Satu Mare str. Maramureș Nr.15, RFO – 3778, CIF 31609950, Tel. 0745545862, Fax
0361412128, E-mail contact@insolvadmin.ro, Web www.insolvadmin.ro
Dos.7041/86/2017 al Tribunalului Suceava
Debitor – SC Olimpia Construzioni SRL
“în faliment, “in bankruptcy”, “en faillite”
Tabel definitiv
Nr. 3603 / 29.12.2017
Cuprinzând creanțele împotriva averii debitoarei SC Olimpia Construzioni SRL
Insolvadmin RO IPURL cu sediul în Satu Mare, str. Maramureș nr.15, înregistrat la UNPIR sub nr. RFO II – 3778, CIF
31609950, numit lichidator judiciar al SC Olimpia Construzioni SRL cu sediul în loc. Straja nr.463, jud. Suceava, nr.
înregistrare O.R.C. J33/143/2014, CUI 32803393, prin încheierea nr.535/F/13.10.2017 pronunțată de Tribunalul
Suceava în dosarul nr.7041/86/2017, am întocmit prezentul
Tabel preliminar
Creanță acceptată,
% cu drept % cu drept
Nr.
Suma
cu drept de vot în
Rangul
Obserde vot din de vot din
Creditor
adunările
creanței
vații
crt.
solicitată lei
grupă
total
creditorilor lei
A) Creanțe salariale
1
Popescu Ciprian
11881.00
11881.00
Art.161
100.00
7.16
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