BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 23802/18.12.2017
Cu apel în termen de 30 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi
depus la Tribunalul Maramureş.
Pronunţată, azi, 27.11.2017 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Preşedinte,
Grefier,
Simona Oltean
Anca Herţeg
Județul Neamţ
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea RO GRUP GLASS SRL, cod unic de înregistrare: 16201981
Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă
Nr. 466/CII/18.12.2017
1. Date privind dosarul: nr. dosar: 4591/103/2017, Tribunalul Neamţ, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ
şi Fiscal, Complet F1.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa: Mun. Piatra Neamţ, b-dul Republicii, nr. 16, jud. Neamţ, telefon: 0233212294,
fax 0233235655, programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, orele: 08.00-12.00,
3.1. Debitor: Ro Grup Glass SRL, C.U.I. 16201981, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Nufărului, FN, jud. Neamţ, nr.
înregistrare în Registrul Comerţului J27/324/2004,
3.2. Administrator special: nu este desemnat;
4. Administrator judiciar provizoriu: Cabinet Individual de Insolvenţă Dominte Ana-Daniela, CUI 28027243, cu sediul
în Piatra Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr. 12, bl. B5, sc. C, ap. 44, jud. Neamţ, nr. înregistrare RFO13179; nr. matricol:
1B3179, tel.: 0757346201, tel/fax: 0233273001, e-mail: office.avdd@gmail.com, nume şi prenume reprezentant
administrator judiciar: Ana-Daniela Dominte.
5. Subscrisa, Cabinet Individual de Insolvenţă Dominte Ana-Daniela, în calitate de administrator judiciar provizoriu al
debitorului Ro Grup Glass SRL, conform Sentinţei civile nr. 559/F din data de 05.12.2017, pronunţată de Tribunalul
Neamţ, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 4591/103/2017, în temeiul art. 99 alin.
(1) şi/sau alin. (2) şi art. 100 alin.(1) şi urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67 alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 şi art. 67 alin. (2) din
acelaşi act normativ, notifică:
6. Deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitorul Ro Grup Glass SRL prin Sentinţa civilă nr. 559/F din data de
05.12.2017, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.
4591/103/2017.
6.1. Debitorul Ro Grup Glass SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă.
6.2. Creditorii debitorului Ro Grup Glass SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 15.01.2018.
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
nedepunerea cererii de admitere a creanţei până 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 al creanţelor
25.01.2018;
- Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea
acestuia în BPI;
- Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 20.02.2018;
- Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă este de 10 zile de la primirea notificării.
8. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Piatra Neamţ, str.
Mihai Eminescu, nr. 12, bl. B 5, sc. C, ap. 44, parter, jud. Neamţ, în data de 30.01.2018, ora 1200, cu următoarea ordine
de zi:
1. prezentarea situaţiei debitorului;
2. desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia;
3. confirmarea administratorului judiciar desemnat de instanţă, Cabinet Individual de Insolvenţă Dominte Ana Daniela
şi a onorariului acestuia;
4. diverse.
9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ, 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
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creanţei în tabelul preliminar, cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care
atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa
instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu
menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
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. 75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă).
Administrator judiciar provizoriu, Cabinet Individual de Insolvenţă Dominte Ana-Daniela
Județul Prahova
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea VIGOHOTEL INVEST SRL, cod unic de înregistrare: 22112668
Tribunalul Prahova Secţia Civilă şi de Contencios
Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 9393/105/2013
Debitor: S.C. Vigohotel Invest S.R.L. – in insolventa
Judecator sindic Liliana Ştefuc
Lichidator judiciar Prime Insolv Practice S.P.R.L.
Raport de activitate privind îndeplinirea atribuţiilor de către
Lichidatorul judiciar al debitorului
S.C. Vigohotel Invest S.R.L.
Nr. 3581/11.12.2017
Subscrisa PRIME INSOLV PRACTICE S.P.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bd. Aviatorilor, nr. 52, parter, ap.1-2, sector 1,
in calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. VIGOHOTEL INVEST S.R.L., cod de identificare fiscală 22112668,
cu sediul social în Str. Rudului, nr. 23, demisol, Camera 2, jud. Prahova, având număr de ordine în registrul comerţului
J29/1759/2007, desemnat in dosar nr. 9393/105/2013 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, Sectia a II-a de Contencios
Administrativ si Fiscal.
Prin prezentul raport de activitate vă prezentăm stadiul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege de la numirea în
această calitate, în conformitate cu art. 25 din Legea 85/2006.
Raportul de activitate este structurat astfel:
1. Perioada acoperită de prezentul raport ;
2. Demersurile întreprinse de lichidatorul judiciar în perioada de raportare;
3.Cheltuielile de procedura înregistrate de lichidatorul judiciar în perioada de raportare efectuate în condiţiile art. 121
alin.(1) şi art. 123 din legea privind procedura insolvenţei ;
4. Solicitări adresate instanţei;
1. Perioada acoperită de prezentul raport;
Acest raport acoperă perioada cuprinsă între data ultimului termen de procedura 22.09.2017 şi data de 20.12.2017;
2. Demersuri întreprinse de lichidatorul judiciar în perioada de raportare :
Mentiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile:
În perioada supusa raportării, lichidatorul judiciar a întreprins următoarele activități:
Publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a raportului de activitate aferent perioadei 27.04.2017- 22.09.2017
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor lichidatorului judiciar pentru debitorul SC VIGOHOTEL
INVEST SRL
Raportul de activitate aferent perioadei 27.04.2017- 22.09.2017 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor
lichidatorului judiciar pentru debitorul SC Vigohotel Invest SRL, depus la dosarul cauzei, a fost publicat în Buletinul
Procedurilor de Insolvență nr. 17414/22.09.2017.
Totodata, in perioada raportata lichidatorul judiciar a continuat demersurile in vederea valorificarii bunului imobil al
debitoarei, respective a bunurilor mobile.
In acest sens la data de 23.11.2017 lichidatorul judiciar a procedat publicarea unui anunt in ziarul Romania Libera
aparut la data de 27.11.2017, anunt prin care a fost facuta publica procedura de valorificare a bunurilor apartinand
debitoarei, astfel: ,, Subscrisa Prime Insolv Practice SPRL, in calitate de lichidator judiciar al S.C. Vigo Hotel Invest
S.R.L.- in faliment, desemnata, prin incheierea pronuntata in sedinta publica din data de 18.03.2016 in dosarul nr.
9393/105/2015 de catre Tribunalul Prahova, Sectia a II-A Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, anunta
organizarea licitatiei publice cu strigare pentru valorificarea bunului imobil apartinand debitoarei, reprezentate de:
- Imobil amplasat in mun.Ploiesti, Str. Rudului, nr. 23, jud. Prahova constituit din teren in suprafata de 850 mp (din
acte) si 947 mp (din masuratori) si imobil - hotel de 3 stele Vigo Grand Hotel - P+3E+M cu o suprafata totala
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