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Județul Bacău
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GENERAL INFOCAD SRL, cod unic de înregistrare: 17038280
România, Tribunalul Bacău,
Str. Ștefan cel Mare nr. 4, Bacău
Secţia a - II - a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal
Dosarul nr. 4759/110/2017
Materia: Faliment
Stadiul procesual al dosarului: Fond
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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Obiectul dosarului: cererea debitorului art. 66 din Legea nr. 85/2014
Complet: cf2
Comunicare încheiere de şedinţă civilă
Nr. ___________din data de 18 Ianuarie 2017
Stimată doamnă/Stimate domn,
Se comunică, alăturat, copia hotărârii civile nr. ___________, pronunţată la data de 18 Ianuarie 2017, de către
Tribunalul Bacău Secţia a - II - a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal
LS Preşedinte,
Grefier,
*
România, Tribunalul Bacău Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 4759/110/2017
Încheiere
Şedinţa publică de la 18 Ianuarie 2018
Completul compus din:
Preşedinte Gabriel Grancea
Grefier Georgiana-Maria Herciu
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe debitor General Infocad SRL, debitor General Infocad SRL administrator
judiciar Arbănas&Negrii - Cabinete Asociate de Practicieni în Insolventă, având ca obiect cererea debitorului art.66 din
Legea nr.85/2014. La apelul nominal făcut în şedinţa publică răspunde pentru debitor - General Infocad SRL
administrator judiciar Arbănas&Negrii - Cabinete Asociate DE Practicieni ÎN Insolventă reprezentata de practician în
insolvenţă Negrii Adrian şi pentru administratorul judiciar Instant Expert SPRL practician în insolvenţă Galiţa
Alexandru.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care:
Judecătorul sindic aduce la cunoştinţă părţilor că la acest termen se va pune în discuţie cererea de majorare a termenelor
procedurale. Reprezentanţii practicienilor în insolvenţă depun la dosar rapoarte de activitate.
Practician în insolvenţă Galiţa Alexandru pentru Instant Expert SPRL precizează că în cuprinsul raportului de activitate
au fot arătate demersurile pe care le-a întreprins până la predarea actelor către administratorul judiciar Arbănaş&Negrii
şi s-a formulat şi o cererea de plată a unui onorariu parţial pentru perioada cât a îndeplinit funcţia de administrator
judiciar pentru debitoare, sens în care solicită ca judecătorul sindic să se pronunţe şi asupra acestei chestiuni. Practician
în insolvenţă Negrii Adrian arată că în cuprinsul raportului de activitate au fost învederate atribuţiile îndeplinite de către
administratorul judiciar de la data comunicării încheierii de îndreptare a erorii materiale şi până la zi, fiind depuse
concluzii pe cererea de majorare a termenelor procedurale formulată de către Arbănaş&Negrii – CAPI. Arată că la acest
moment sunt două cereri de majorare a termenelor, una formulată de Instant Expert SPRL cu privire la raportul cauzal
şi cea formulată de Arbănaş & Negrii – CAPI cu privire la termenele procedurale stabilite de art. 100, raportul cauzal şi
inventarierea. Consideră că se impune majorarea termenelor procedurale având în vedere îndreptarea de eroare
materială, precum şi faptul că termenul pentru depunerea tabelului preliminar a fost 16.01.2018, iar administratorul
judiciar nu l-a întocmit deoarece ar fi fost în imposibilitate să ţină adunarea creditorilor pe data de 22.01.2018, respectiv
în termen de 5 zile, conform legii. A fost publicat un anunţ în Buletinul Procedurilor de Insolvență prin care au fost
informaţi creditorii cu privire la cererile de majorare a termenelor, urmând ca în măsura în care vor fi admise să fie
îndeplinite atribuţiile conform noilor termene stabilite. Faţă de cele prezentate solicită admiterea cererilor de majorare a
termenelor procedurale.
Dezbaterile fiind încheiate judecătorul sindic reţine cauza în pronunţare.
Instanţa,
Asupra cererii formulate de Instant Expert SPRL şi Arbănaş & Negrii - Cabinete asociate de practicieni în insolvenţă în
sensul majorării termenelor procedurale reţine următoarele:
Având în vedere comunicarea cu întârziere a hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei către administratorul
judiciar Arbănaş & Negrii Cabinete asociate de practicieni în insolvenţă în împrejurările reţinute în încheierea din data
de 21.12.2017, instanţa va admite cererile şi va dispune majorarea cu 30 de zile a termenelor prevăzute de art. 100 alin 1
lit. b, c şi e din Legea nr. 85/2014. Având în vedere aceleaşi împrejurări prin raportare la faptul că administratorul
judiciar desemnat se află în imposibilitate de a respecta dispoziţiile art. 97 alin 1 precum şi pe cele ale art. 101 alin 1 din
Legea nr. 85/2014, faţă de data comunicării încheierii de îndreptare a erorii materiale către acesta, instanţa va dispune
majorarea şi a acestor termene cu 40 de zile respectiv cu 30 de zile.
Având în vedere de asemenea faptul că Instant Expert SPRL a efectuat acte procedurale utile procedurii insolvenţei în
baza hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei conţinând o eroare materială în privinţa persoanei practicianului în
insolvenţă desemnat în funcţia de administrator judiciar provizoriu, instanţa consideră întemeiată solicitarea acestuia în
sensul achitării sumei de 1000 RON reprezentând onorariu precum şi a cheltuielilor de procedură.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Majorează termenele stabilite prin încheierea din data de 7.11.2014 pronunţată de Tribunalul Bacău în sensul următor:
a) termenul limită pentru înregistrare a cererii de admitere a creanţelor suplimentare asupra averii debitorului 2.01.2018;
b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului suplimentar de creanţe 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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16.02.2018;
c) termenul pentru ţinerea adunării creditorilor :22.02.2018
Dispune majorarea termenelor prevăzute de art. 97 alin 1 precum şi pe de art. 101 alin 1 din Legea nr. 85/2014, cu 40 de
zile respectiv cu 30 de zile.
Dispune plata către Instant Expert SPRL a sumei de 1000 Ron cu titlu de onorariu administrator judiciar precum şi a
cheltuielilor de procedură.
Cu apel în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică azi 18.01.2018.
Preşedinte,
Grefier,
Gabriel Grancea
Georgiana-Maria Herciu
Județul Bistriţa-Năsăud
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MULTIFUNCTION PROMOCONSTRUCT LYC SRL, cod unic de înregistrare: 23914848
România, Curtea De Apel Cluj
Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 6375/112/2013/a4
Comunicare decizie
emisă la: 23.01.2018
Către, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Bucureşti –
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj
Se comunică, alăturat, copia deciziei civile nr. 5 pronunţată la data de 9.01.2018 de către Curtea de Apel Cluj în dosarul
nr. 6375/112/2013/a4 privind pe Multifunction Promoconstruct LYC SRL cu sediul în Bistriţa, str. Orhideei, nr.6, jud.
Bistriţa-Năsăud, CIF 23914848, J06/531/2008 spre comunicare părţilor şi participanţilor la procedura insolvenţei din
dosarul nr. 6375/112/2013/a4 Curţii de Apel Cluj, prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi pentru
efectuarea menţiunilor corespunzătoare în Registrul Comerţului.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
Document finalizat
Cod ECLI ECLI:RO:CACLJ:2018:005.000005
Dosar nr. 6375/112/2013/a4
România, Curtea De Apel Cluj
Secţia A II-A Civilă
Decizia civilă nr. 5/2018
Şedinţa publică din data de 09 Ianuarie 2018
Completul compus din:
Preşedinte Roxana Mihaela Vereş
Judecător Axente-Irinel Andrei
Grefier Lucian Bădău
Pe rol fiind judecarea apelului formulat de apelanta Administraţia Judeţeană A Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud
împotriva sentinţei civile nr. 453 pronunţată la data de 26.09.2017 în dosarul nr. 6375/112/2013/a4 al Tribunalului
Bistriţa-Năsăud în contradictoriu cu intimaţii SC Multifunction Promoconstruct LYC SRL, Consult Management UV
IPURL şi Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, având ca obiect - contestaţie la tabel
definitiv.
La primul apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor litigante.
La al doilea apel nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor litigante.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează faptul că prezenta cauză se află la primul termen
de judecată, pentru care procedura de citare este îndeplinită. Se menţionează că în această cauză s-a derulat procedura
prevăzută de art. XV din Legea nr. 2/2013 referitoare la regularizarea cererii de apel şi fixarea unui termen de judecată.
Apelul promovat este scutit de la plata taxelor de timbru. Apelanta a solicitat judecarea cauzei şi în lipsa părţilor,
solicitarea acestuia regăsindu-se la fila 3 din dosar.
Curtea în exercitarea prerogativelor instituite prin dispoziţiile art. 131 C.pr.civ., coroborat cu dispoziţiile art. 8 din
Legea nr.85/2006 constată că este competentă general, material şi teritorial în soluţionarea prezentei cauze.
După deliberare, apreciind că la dosar există suficiente probe pentru justa soluţionare a cauzei, deschide dezbaterile şi
văzând că părţile nu sunt prezente pentru a pune concluzii însă s-a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă, închide
dezbaterile şi reţine cauza în pronunţare.
Instanţa,
Prin sentinţa civilă nr.453 din 26.09.2017 pronunţată în dosarul nr.6375/112/2013/a4 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud s-a
respins, ca neîntemeiată, contestaţia la tabelul definitiv consolidat al creanţelor declarate împotriva debitoarei Societatea
Multifunction Promoconstruct Lyc SRL, formulată de creditoarea Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice BistriţaNăsăud, şi soluţionată în contradictoriu cu Consult Management UV IPURL, în calitate de lichidator judiciar al
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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debitoarei mai sus menţionate.
Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că în primul rând se impune a fi menţionat că la data de 22.11.2013 prin
încheierea comercială nr.257/2011 Tribunalul Bistriţa Năsăud a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei la
cererea debitoarei Societatea Multifunction Promoconstruct Lyc SRL iar ulterior, în data de 24.11.2014 s-a dispus
trecerea în faliment a societăţii debitoare amintite, cu menţiunea că actuala contestatoare Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Bistriţa Năsăud a fost înscrisă cu întreaga sumă solicitată respectiv 259.398 lei pe tabelul definitiv
consolidat actualizat al creanţelor debitoarei, şi cu precizarea că la data de 11.05.2017, a fost formulată o declaraţie
suplimentară de creanţă, solicitând înscrierea acestei creditoare cu creanţă sporită valoric, pe motiv că în cursul anului
2017 a fost desfăşurată o inspecţie fiscală asupra activităţii debitoarei şi a fost emisă Decizia de impunere nr.
129/28.04.2017 prin care au fost stabilite în sarcina societăţii obligaţii bugetare suplimentare în cuantum de 285.012 lei
reprezentând TVA.
Plecând de la premisele de fapt mai sus expuse, reţinând că declaraţia suplimentară de creanţă a fost depusă evident
după termenul statornicit prin hotărârea de deschidere a falimentului (se constată o evidentă pasivitate procesuală
manifestată de către creditoarea Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud) şi având în vedere că
aceeaşi contestatoare creditoare Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa Năsăud nu a probat descoperirea
existentei unui fals, a unui caz de dol ori a unei erori esenţiale, aşa cum pretinde fără echivoc art. 75 alin. 1 din Legea
85/2006, care să justifice depunerea peste termenul legal a cererii suplimentare de creanţă, se va respinge, ca
neîntemeiată, contestaţia la tabelul definitiv consolidat al creanţelor declarate împotriva debitoarei Societatea
Multifunction Promoconstruct Lyc SRL, formulată de creditoarea Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice BistriţaNăsăud, şi soluţionată în contradictoriu cu Consult Management UV IPURL, în calitate de lichidator judiciar al
debitoarei mai sus menţionate.
Pentru a dispune astfel, s-a avut în vedere faptul că după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor şi pana la
închiderea procedurii, orice parte interesata poate face contestaţie împotriva trecerii unei creanţe sau a unui drept de
preferinţa în tabel definitiv de creanţe, în cazul descoperirii existentei unui fals, dol sau unei erori esenţiale care au
determinat admiterea creanţei sau a dreptului de preferinţa, precum şi în cazul descoperirii unor titluri hotărâtoare şi
pana atunci necunoscute, conform dispoziţiilor art.75 alin.1 din Legea nr.85/2006.
Ca atare, uzând de dispoziţiile art. 75 alin. 1 din Legea nr.85/2006 nu se poate cere modificarea cuantumului unei
creanţe admise, pentru faptul că creditorul a fost în eroare asupra cuantumului exact al acesteia. Interpretarea sintagmei
din textul de lege arătat în cazul descoperirii unor titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute” nu poate fi realizată
decât în sensul că titlurile invocate au existat la momentul expirării termenului prev. de art. 73 alin. 1, dar au fost
necunoscute până la acel moment. Prin urmare, creditoarea contestatoare nu poate folosi calea instituită de acest art. 75
care reglementează situaţii de excepţie pentru a înlătura efectele întârzierilor imputabile ori a erorilor create chiar de
către aceasta.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud solicitând
admiterea apelului cu consecinţa schimbării hotărârii atacate în sensul admiterii contestaţiei şi a se dispune înscrierea pe
Tabelul definitiv al creanţelor debitoarei Multifunction Promoconstruct LYC SRL şi a creanţei de 285.012 lei stabilita
prin Decizia de impunere nr. 129/28.04.2017 emisa de către AJFP Bistriţa Nasaud -Activitatea de Inspecţie Fiscala.
În dezvoltarea motivelor de apel se arată că la data de 22.11.2013 prin încheierea Comerciala nr.257/2012 Tribunalul
Bistriţa Năsăud a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei la cererea debitoarei Multifunction
Promoconstruct LYC SRL jar ulterior la data de 24.11.2014 s-a dispus trecerea în faliment a societăţii. Apelanta arată
că a formulat şi depus la dosarul cauzei declaraţie de creanţa la trecerea în faliment a societăţii pentru suma de 259.398
lei, suma ce a fost înscrisa pe Tabelul definitiv consolidat actualizat al creanţelor debitoarei. Insa în cursul anului 2017 a
fost desfăşurata inspecţie fiscala asupra activităţii debitoarei şi a fost emisa Decizia de impunere nr. 129/28.04.2017
prin care au fost stabilite în sarcina societăţii obligaţii bugetare suplimentare în cuantum de 285.012 lei reprezentând
TVA. Pentru aceasta creanţa suplimentara a formulat şi depus la Tribunalul Bistriţa Nasaud, la data de 11.05.2017,
declaraţie de creanţa, solicitând înscrierea acesteia pe Tabelele de creanţe ale debitoarei.
La data de 12.06.2017 lichidatorul judiciar a transmis notificarea nr. 451/12.06.2017 prin care i-a adus la cunoştinţa
faptul ca cererea de admitere a creanţei pentru suma de 285.016 lei nu poate fi acceptata spre a fi înscrisa în tabelul
creditorilor, întrucât priveşte operaţiuni anterioare deschiderii procedurii generale a insolvenţei şi ar fi trebuit
înregistrata la dosarul cauzei pana la data de 07.01.2014, stabilita prin încheierea de deschidere a procedurii insolvenţei.
Ca modalitate de individualizare a obligaţiei bugetare, titlul de creanţa bugetara reprezintă actul juridic prin care se
stabileşte întinderea obligaţiei de plata ce revine contribuabilului, el fiind un act de constatare şi individualizare a
sumelor de bani datorate ca impozite şi taxe. Potrivit art. 141 cod pr. fiscala titlul de creanţa devine titlu executoriu la
data când creanţa fiscala este scadenta prin expirarea termenului de plata prevăzut de lege.
Astfel, apelanta deţine împotriva debitoarei şi aceasta creanţa certa, lichida şi exigibila în cuantum de 259.398 lei.
Potrivit art. 379 cod procedura civila certitudinea creanţei exista atunci când este constatata printr-un titlu executoriu,
hotărâre judecătoreasca sau act administrativ, în cazul din speţa prin Decizia de impunere nr. 129/28.04.2017, decizie de
impunere ce constituie titlu de creanţa.
La finalizarea inspecţiei fiscale a fost emisa Decizia de impunere nr. 129/28.04.2017 prin care au fost individualizate şi
stabilite în sarcina societăţii obligaţii suplimentare de plata în cuantum de 285.012 lei reprezentând T.V.A., dat fiind ca
s-a constatat de către organul de control ca societatea nu a calculat şi declarat în mod corect aceasta taxa.
Chiar daca perioada verificata este 01.01.2012 -01.08.2015, constatarea ei printr-un titlu de creanţa s-a făcut la data de
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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28.04.2017, data emiterii titlului de creanţa. Art.93, al.2, din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
prevede: Creanţele fiscale se stabilesc astfel:
a) prin declaraţie de impunere, în condiţiile art.95,al.4 şi art.102,al.2,
b) prin decizie de impunere emisa de organul fiscal ,in celelalte cazuri.
Iar al.2, al art.95 din acelaşi act normativ prevede ca Organul fiscal emite decizie de impunere ori de cate ori acesta
stabileşte sau modifica baza de impozitare, ca urmare a unei verificări documentare, a unei inspecţii fiscale ori a unei
verificări a situaţiei fiscale personale, efectuate în condiţiile legii.."
Potrivit dispoziţiilor art.113 alin. 1, din Codul de procedura fiscala inspecţia fiscala reprezintă activitatea ce are ca
obiect verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor în
legătura cu stabilirea obligaţiilor fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi
contabile, verificarea sau stabilirea, după caz a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente, stabilirea
diferenţelor de obligaţii fiscale principale. Conform prevederilor Codului de procedura fiscala, obligaţiile fiscale
suplimentare de plata constatate de inspecţia fiscala se stabilesc prin decizia de impunere, la art.131 din acelaşi act
normativ prevăzându-se ca raportul ce se întocmeşte la finalul inspecţiei fiscale sta la baza emiterii deciziei de impunere
care va cuprinde şi diferenţele în plus sau în minus, după caz, fata de creanţa fiscala existenta la momentul inspecţiei
fiscale. Întrucât aceste creanţe nu au fost achitate, la scadenta a solicitat administratorului judiciar înscrierea lor pe
Tabelele de creanţe ale debitoarei.
Înţelege sa invoce prevederile art.75 din Legea 85/2006 conform cărora orice parte interesata poate face contestaţie
împotriva Tabelelor de creanţe întocmite în dosar în cazul descoperirii unei erori esenţiale la înscrierea creanţei sau unor
titluri hotărâtoare şi pana atunci necunoscute, astfel ca înţelegem sa formulam contestaţie împotriva Tabelului definitiv
actualizat al creanţelor în sensul ca solicitam înscrierea pe acest Tabel şi a sumei de 259.398 lei constatata prin Decizia
de impunere nr. 129/28.04.2017 şi solicitata a fi înscrisa la masa credală prin declaraţia de creanţa nr.
54.147/08.05.2017. Apreciază ca aceasta decizie de impunere reprezintă un titlu hotărâtor, în sensul prevederilor art.75,
titlu care nu ne-a fost cunoscut la data termenului limita de depunere a creanţelor stabilit prin sentinţa de deschidere a
procedurii insolvenţei şi prin cea de trecere a societăţii în faliment.
Solicită a se constata ca, raportat la data emiterii deciziei de impunere, instituţia nu avea posibilitatea de a solicita
înscrierea creanţei de 259.395 lei la termenul limita stabilit pentru depunerea creanţelor prin sentinţa de deschidere a
procedurii insolventei, întrucât la acea data nu aveam cunoştinţa despre aceste sume suplimentare, acestea nefiind
individualizate şi stabilite printr-un titlu de creanţa la acel moment.
Apoi trebuie avut în vedere faptul ca la data termenului limita de înscriere a creanţelor am solicitat înscrierea la masa
credala cu creanţa existenta la acea data în evidenta pe plătitor şi fisa sintetica a societăţii, pornind de la prezumţia ca
societatea a calculat şi declarat în mod corect obligaţiile de plata la bugetul statului, întrucât potrivit prevederilor
Codului de procedura fiscala stabilirea impozitelor şi contribuţiilor la bugetul de stat are Ioc, în primul rând, prin
depunerea declaraţiilor fiscale de către agenţii economici, care au obligaţia de a calcula şi declara în mod corect aceste
impozite.
Neadmiterea acestei creanţe la masa credală lipseşte de efecte actul de control şi lipseşte creditorul bugetar, în sarcina
căruia nu poate fi reţinuta nici o culpa întrucât potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, agenţii economici au
obligativitatea de a calcula şi declara în mod corect taxele şi impozitele datorate bugetului de stat, de orice posibilitate
legala de a solicita şi a i se înscrie creanţe certe, lichide şi exigibile constatate în urma inspecţiei fiscale la masa credala.
Analiza apelului prin prisma motivelor invocate relevă următoarele:
Cu titlu preliminar se reține că procedura falimentului privind că debitoarea Multifunctional Promoconstruct LYC a
debutat prin pronunţarea încheierii comerciale numărul 257/22. 11. 20013 pronunțată de Tribunalul Bistrița-Năsăud în
dosarul nr. 6375/112/213, iar ulterior prin încheierea pronunțată la data de 24.11.2014 în acelaşi dosar s-a dispus
trecerea în faliment a debitoarei.
Astfel cum rezultă din probele administrate n faţa instanţei, apelanta creditor bugetar a fost înscrisă în tabelul definitiv
consolidat cu o creanţă în cuantum de 259.398 RON. După trecerea în faliment, creditorul bugetar a efectuat o inspecție
fiscală în urma căreia a fost emisă Decizia de impunere nr. 129 din 28 aprilie 2014 prin care au fost stabilite în sarcina
societății obligații bugetare suplimentare în cuantum de 285.012 RON reprezentând TVA, astfel cum rezultă din
documentele prezentate în faţa instanţei. Se constată că inspecția fiscală a vizat perioada 01.01.2012 – 01.08.2015, fiind
stabilite creanţe bugetare aferente atât perioadei anterioare deschiderii procedurii generale, cât şi perioadei de
observaţie, respectiv perioadei ulterioare trecerii în faliment a debitoarei.
Prin urmare, decizia de impunere Decizia de impunere nr. 129 din 28 aprilie 2014 emisă de creditorul bugetar cuprinde
atât creanţe istorice, cât şi creanţe curente. În ceea ce priveşte creanţele născute anterior deschiderii procedurii, respectiv
trecerii în faliment, pentru înscrierea acestora în tabelul definitiv consolidat creditorul era ţinut de respectarea
termenelor stabilite în procedură pentru depunerea declaraţiilor de creanţe, conform art. 64 alin.1 din Legea nr. 85/2006
care guvernează procedura. În ceea ce priveşte creanţele aferente perioadei de observaţie/reorganizare, respectiv celei
ulterioare trecerii în faliment, acestea urmau a fi supuse dispoziţiilor art. 64 alin. 6 din Lege.
Potrivit articolului 75 alineatul 1 din Legea 85/2006, După expirarea termenului de depunere a contestațiilor, prevăzut
la art. 73 alineat (2), și până la închiderea procedurii, orice parte interesată poate face contestație împotriva trecerii unei
creanțe sau a unui drept de preferință în tabel definitiv de creanțe, în cazul descoperirii existenței unui fals, dol sau unei
erori esențiale care au determinat admiterea creanței sau a dreptului de preferință, precum și în cazul descoperirii unor
titluri hotărâtoare și până atunci necunoscute.”
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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Conform dispoziţiilor textului legal menţionat, exerciţiul contestaţiei la tabelul definitiv presupune existenţa unei
înscrieri în tabelul definitiv (a unei creanţe sau a unui drept de preferinţă), iar nu refuzul de înscriere a unei creanţe,
precum şi ipoteza descoperirii existenței unui fals, dol sau unei erori esențiale care au determinat admiterea creanței sau
a dreptului de preferință, precum și în cea a descoperirii unor titluri hotărâtoare și până atunci necunoscute.
În speţă, creditorul bugetar şi-a întemeiat contestaţia pe ipoteza descoperirii unor titluri hotărâtoare și până atunci
necunoscute. Pe lângă faptul că pe calea contestaţiei consacrate de art. 75 din Legea insolvenţei nu pot fi reclamante
decât înscrierile din tabel, nu şi refuzul de înscriere, astfel cum s-a reţinut anterior, nici ipoteza invocată de creditorul
bugetar nu este incidentă. Astfel, deşi dispoziţiile art. 93 alin. 2 şi ale art. 113 alin. 1 din Codul de procedură fiscală
aplicabile în cauză permit organului fiscal să efectueze inspecţii fiscale şi să emită decizii de impunere ori de câte ori
acesta stabileşte sau modifică baza de impozitare, ca urmare a unei verificări documentare, a unei inspecţii fiscale sau a
unei verificări a situaţiei fiscale personale, creanţele fiscale putând fi stabilite şi prin decizie de impunere de organul
fiscal, instanţa reţine că titlul de creanţă poate fi valorificat în procedură numai în condiţiile legii insolvenţei.
Mai mult, astfel cum în mod corect a reţinut prima instanţă, în cauză situaţia emiterii unei decizii de impunere de către
organul fiscal în urma derulării unei inspecţii fiscale nu poate fi asimilată descoperirii unor titluri hotărâtoare şi până
atunci necunoscute, deoarece o asemenea ipoteză impune preexistenţa titlurilor, iar nu emiterea lor ulterioară.
Omisiunea organului fiscal de a efectua inspecţia fiscală la momentul deschiderii procedurii nu poate da naştere unui
drept al acestuia de a stabili şi de a valorifica creanţe istorice oricând în cursul procedurii. Eventuala survenire a unor
date care nu puteau fi avute în vedere în mod obiectiv de către creditorul fiscal poate fi valorificată numai în condiţiile
legii speciale (eventuala repunere în termen, etc.). Iar în privinţa creanţelor curente, de asemenea, creditorul se poate
prevala de dispoziţiile legii speciale pentru a pretinde plata creanţei în condiţiile art. 64 din Legea nr. 85/2006, acestea
nefiind supuse înscrierii în tabel.
Prin urmare, în mod legal a concluzionat judecătorul sindic că în speţă calea aleasă de creditorul bugetar pentru
valorificarea dreptului său de creanţă, fundamentată pe dispoziţiile art. 75 LPI, nu poate fi validată.
Pentru toate considerente expuse, în temeiul art. 480 C.proc.civ raportat la art. 8 şi art. 75 din Legea nr. 85/2006, Curtea
va respinge apelul declarat de apelant Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud împotriva sentinţei
civile nr. 453 pronunţată la data de 26.09.2017 în dosarul nr. 6375/112/2013/a4 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud, pe care
o va păstra în întregime.
Pentru aceste motive, în numele legii, decide:
Respinge apelul declarat de apelant Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud cu sediul în Bistriţa,
str. 1 Decembrie 1918, nr.6-8, jud. Bistriţa-Năsăud, împotriva sentinţei civile nr. 453 pronunţată la data de 26.09.2017
în dosarul nr. 6375/112/2013/a4 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud, pe care o păstrează în întregime.
Decizia este definitivă şi executorie.
Pronunţată în şedinţa publică din 09.01.2018.
Preşedinte,
Judecător,
Grefier,
Roxana Mihaela Vereş
Axente-Irinel Andrei
Lucian Bădău
Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DUAL CONF GRUP SRL, cod unic de înregistrare: 18311476
Dosar nr: 12126/3/2011
Deschis la: Tribunalul Bucuresti
Sectia: A - VII - A
Completul: 3
Proces verbal de şedinţă adunarea creditorilor
Nr. AA 228/25.01.2018
Astăzi 25.01.2018, ora 13.00, au fost convocaţi la sediul lichidatorului judiciar situat în Strada Grigore Alexandrescu,
nr. 83, Bucureşti, sector 1, creditorii din dosarul nr. 12126/3/2010, ce are drept obiect procedura de faliment, a
debitoarei SC DUAL CONF GRUP SRL, identificată cu CUI 18311476, nr. înreg. la Reg.Com.: J40/957/2006; având
sediul social în Bucureşti, Strada Cap. Ilina, nr. 6, bl. 14, sc. 1, etaj 6, ap. 36, sector 5.
Ordinea de zi a şedinţei, comunicată creditorilor prin Convocatorul publicat în BPI nr.998/16.01.2018, cuprinde:
1. Organizarea de licitaţii publice cu strigare, la cel mai mare preţ oferit. Licitaţile se vor organiza săptămânal pana la
data de 31.12.2018.
- se va vota ADMIS / Respins / Altă Propunere.
- anunţul de desfăşurare al licitaţiilor cu datele de desfăşurare ale acestora, se vor publica în cotidianele National” cu cel
puţin 15 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei licitaţii;
- licitaţiile se vor ţine la un interval de 7 zile între acestea;
La ora 13.00, nu a dat curs convocării niciun creditorî insa au trimis puncte de vedere prin fax sau email, urmatorii :
 DGITL sector 5 - prin adresa nr.R220821/22.01.2018, avand o pondere la masa credala de 0,34% ;
 AFP sector 5 - prin adresa nr.MBR_JRD5682/18.01.2018, avand o pondere la masa credala de 3,69% ;
 Unicredit Leasing Corporation IFN SA reprezentata prin « Mocanu şi Asociatii » - prin adresa nr.437/23.01.2018,
avand o pondere la masa credala de 3,36% ;
 BANCPOST SA prin adresa din data de 25.01.2018, avand o pondere la masa credala de 81,56%
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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Lichidatorul judiciar constată cvorum-ul minim îndeplinit şi declară şedinţa adunării creditorilor deschisa.
Referitor la singurul punct de pe ordinea de zi:
 DGITL sector 5 - aproba metoda de vanzare propusa de lichidatorul judiciar.
 AFP sector 5 - isi mentine punctul de vedere exprimat pentru adunarea creditorilor din data de 18.05.2015, respectiv
organizarea de licitaţii publice cu strigare, cu preţ de pornire redus la 75% din valoarea stabilită în raportul de evaluare.
 Unicredit Leasing Corporation IFN SA reprezentata prin « Mocanu şi Asociatii - aproba metoda de vanzare propusa
de lichidatorul judiciar ;
 BANCPOST SA - solicita reconvocarea Adunarii Creditorilor dupa ce se va face o noua evaluare a bunului imobil şi
dupa ce vor primi raportul privind evaluarea.
In concluzie: Lichidatorul judiciar constata ca Adunarea Creditorilor nu a aprobat metoda de vanzare a bunului imobil,
respectiv organizarea de licitaţii publice cu strigare, la cel mai mare preţ oferit, pana la data de 31.12.2018.
Lichidatorul va reconvoca Adunarea Creditorilor dupa ce Bancpost SA va face o noua evaluare a bunului imobil
garantat.
Prezentul proces verbal se incheie în 2 exemplare originale, unul pentru dosarul cauzei şi unul pentru lichidatorul
judiciar care va fi transmis spre publicare în BPI.
Lichidator judiciar, AA Total Insolvency IPURL
prin practician insolvenţă
Economist Ioan Nistor
2. Societatea EURO SOLUTIONS TIME SRL (FOSTA EURO SOLUTIONS SRL), cod unic de înregistrare:
16135810
Tribunalul Bucureşti – Sectia a VII-a Comerciala
Dosar nr. 46675/3/2009
Debitor: EURO SOLUTIONS TIME SRL - în faliment
Mentionam faptul ca, incepand cu data de 26.06.2014, Activ Lichidator IPURL se numeste BETA INSOLVENCY
IPURL şi incepand cu data de 23.06.2017, BETA INSOLVENCY IPURL se numeste EVOINSOL SPRL, are
reprezentant legali pe d-na Oprea Victorita şi d-na Maria-Isabela Cristian, are acelasi sediu, acelasi RFO şi acelasi CIF.
Subscrisa EVOINSOL SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC EURO SOLUTIONS TIME SRL,
desemnata în dosarul nr. 46675/3/2009, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Sectia a VII-a Comerciala prin prezenta:
Convocam adunarea creditorilor SC Euro Solutions TIME SRL
Nr. 2365/23.01.2018
care va avea loc în data de 01.02.2018 ora 1100 la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 134, et.
1, ap. 58, sector 6 (vis-à-vis de Stadionul Steaua, în bloc cu Centrul de Mobila Elite)
Ordinea de zi fiind urmatoarea:
1. Desemnarea unui evaluator membru ANEVAR, care sa evalueze imobilul format din
o Tarla 369/4, parcela 3, constituit din teren în suprafata de 6.000,00 mp, cu nr. Cadastral 1715/3, inscris initial în
cartea funciara nr. 10131a localitatii Slobozia ce a fost convertita în CF nr. 30140 a localitatii Slobozia
si
o Tarla 369/4, parcela 3, constituit din teren în suprafata de 5.799,00 mp, cu nr. Cadastral 1715/1/3, inscris în CF nr.
10437 ce a fost convertita în cartea funciara nr. 30130 a localitatii Slobozia.
In urma cerererii de oferta publicata de lichidatorul judiciar, s-a primit la sediul lichidatorului judiciar urmatoarele
oferte de evaluare:
ROMPRICE, membru ANEVAR, cu o oferta de evlauare în valoare de 700 lei (TVA inclus) – termen de intocmire
raport 15 zile lucratoare de la semnarea contractului de prestari servicii;
PROPERTY ADVISORY GROUP SRL cu o oferta de evlauare în valoare de 1000 lei (nu se aplica TVA) – termen de
intocmire raport 10 zile lucratoare de la semnarea contractului de prestari servicii;
In situatia în care nu puteti sa va prezentati la Adunarea Creditorilor, va rugam sa ne comunicati punctul dvs. de vedere
în scris (in conformitate cu dispozitiile art. 14 – Legea 85/2006), la sediul nostru sau nr. de fax indicat în antet.
Cu stima,
Lista creditori Euro Solutions Time SRL
Nr. crt.
Denumire creditor
Sediul social
1.
Primaria municipiului Slobozia
Str. Episcopiei nr. 1, Slobozia, judeţul Ialomita
2.
Inspectoratul Teritorial de Munca Ialomita
Str. C. D. Gherea nr. 1A, Slobozia, judeţul Ialomita
3.
Directia Generala a Finantelor Publice
B-dul. Matei Basarab, nr. 14, Slobozia, judeţul Ialomita
Ialomita
4.
Fondul National de Garantare a Creditelor
Str. Stefan Iulian, nr. 38, sector 1, Bucureşti
pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii SA - IFN
5.
C.E.C. Bank SA
Calea Victoriei nr. 13, Bucureşti
6.
Directia Generala a Finantelor Publice
B-dul. Matei Basarab, nr. 14, Slobozia, judeţul Ialomita
Ialomita
7.
Banca Romana de Dezvoltare - Groupe
B-dul. Chimiei nr. 11, Slobozia, judeţul Ialomita
Societe Generale – Sucursala Slobozia
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8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.

25.

26.
27.
28.

29.

30.

31.

Serraghis Loan Management LTD (creanta Afentrikas 4, Afentrika Court, Biroul nr. 2, 6018 Larnaca,
preluata de la SC Suport Colect SRL -creanta Cyprus
preluata de la Banca Comerciala Romana SA
)
BCR Leasing IFN SA
SCA “BADITA SI POP” – Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 16,
etaj 9, ap. L2, sector 4
C.E.C. Bank SA
Calea Victoriei nr. 13, Bucureşti
S.C. AD Auto Total SRL
Str. Tincani nr. 8, bl. Z18, sc. A, et. 10, ap. 66, sector 6,
Bucureşti; sediu ales: b-dul. Octavian Goga nr. 12, bl. M23,
sc. 2, ap. 44, sector 3, Bucureşti
S.C. Augsburg International Impex SRL
Str. Nicolae Apostol nr. 2-4, sector 2, Bucureşti
S.C. Autonet Import SRL
Sediu ales: SC Kolcze Iliuta & Asociatii SRL, Calea
Rahovei, nr. 266-268, corp 63, et. 8, camera 01, sector 5,
Bucureşti
S.C. Camioane SRL
Sediu ales: loc. Santion, com. Bors, sos. Borsului nr. 89,
judeţul Bihor
S.C. CEFIN (Romania) SRL
Com. Chiajna, sat Chiajna, str. Italia nr. 1-7, judeţul Ilfov;
sediu ales: str. Calea Sagului DN 59, km. 8+700 – O.P. 10
Timisoara, C.P. 818 A, judeţul Timis
S.C. Crominvent SRL
Str. Theodor Pallady, nr. 30D, sector 3, Bucureşti
S.C. Euroest Car SRL
B-dul. Chisnau nr. 16, bl. M7, sc. B, et. 7, ap. 60, sector 2,
Bucureşti; sediu ales: sos. Berceni nr. 8, et. 5, sector 4,
Bucureşti
S.C. Euro Quip International SRL
Sos. Colentina, nr. 2C, bl. 4, sc. B, ap. 63, sector 2,
Bucureşti; sediul ales: Aleea Sargetia, nr. 60-66, sector 2,
Bucureşti
S.C. Europart Rompart SRL
Str. Zamfir Arbore, nr. 5, sector 2, Bucureşti, cu sediul ales
la Av. Raluca Moldoveanu, b-dul. Carol I, nr. 54, et. 2,
sectore 2, Bucureşti
S.C. EVW Holding SRL
Sediu procesual ales: SC Urban & Asociatii SRL, Preciziei
Business Center, bd. Preciziei
nr. 1, et. 4, sector 6, Bucureşti
S.C. Fan Curier SRL
Str. Fabrica de Glucoza, nr. 11C, sector 2, Bucureşti
S.C. Italo Parts SRL
Str. Smaranda Braiescu, nr. 39, sector 1, Bucureşti; sediu
ales: Cabinet de Avocat Andrei Nicolescu, str. I.L. Caragiale
nr. 30, Ploiesti, judeţul Prahova
S.C. Loga SRL
Str. Steagului, nr. 40, Constanta, judeţul Constanta; sediu
ales: str. Rasuri nr. 76, Constanta, judeţul Constanta
S.C. Lub – Rom Trading SRL
Sediu procesual ales: SC Urban & Asociatii SRL, Preciziei
Business Center, bd. Preciziei
nr. 1, et. 4, sector 6, Bucureşti
S.C. Premier Com SRL
Sos. Brailei, nr. 5, Slobozia, judeţul Ialomita; sediul
ales:Cabinet de Avocat Soceanu Silviu, str. M. Basarab, bl.
A3, sc. A, ap. 2, Slobozia, judeţul Ialomita
S.C. Prored SRL
Str. Demetriade nr. 15, hala 7, Timisoara, judeţul Timis
S.C. Protruck SRL
Str. Caminului nr. 54, sat Manolache, comuna Glina, judeţul
Ilfov
S.C. Romtrailer Service SRL
Sediu ales: SC Kolcze Iliuta & Asociatii SRL, Calea
Rahovei, nr. 266-268, corp 63, et. 8, camera 01sector 5,
Bucureşti
S.C. Rotis Lux SRL
Bd. Decebal nr. 13, bl. S15, sc. 2, et. 1, ap. 24, sector 3,
Bucureşti; sediu ales: SCA
, Neagoe & Goran “, b-dul. Libertatii nr. 1, bl. A1, sc. 3, ap.
66, sector 4, Bucureşti
S.C. Vector Trading SRL
Sediu procesual ales: SC Urban & Asociatii SRL, Preciziei
Business Center, bd. Preciziei
nr. 1, et. 4, sector 6, Bucureşti
S.C. Vip Auto Distribution SRL
Str. Depozitelor, nr. 31bis, Pitesti, judeţul Arges
Lichidator judiciar, Evoinsol SPRL
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3. Societatea MIHAI FLORENTINA CRISTINA GRUP SRL, cod unic de înregistrare: 18396740
Uniunea Natională a Practicienilor în Insolvenţă din România
Cabinet Individual De Insolvenţă Carmen Laura Zotica
CIF 19326629
Adresa de corespondenta: Bucureşti, str. Theodor Sperantia nr. 104, bl. S26, sc. 2, ap. 29, parter,
sector 3
Tel/fax: 021/326.64.05; 021.326.43.73
Mobil: 0722.88.50.91/0722.97.80.39
Email: laura.zotica@ gmail.com; office@cabinetsames.ro
Proces verbal de sedinta al
adunarii creditorilor debitoarei
Mihai Florentina Cristina Grup SRL -in faliment
Nr. 54/37/25.01.2018
J40/2679/2006, CUI 18396740
Astazi, 25.01.2018, ora 1200, din dispozitia Judecatorului Sindic, conform Hotararii din 27.11.2017 pronuntata de
Tribunalul Bucureşti-Sectia a VII-a Civila în dosarul nr. 31889/3/2017, au fost convocati la adresa de corespondenta a
Lichidatorului Judiciar din Bucureşti, str. Theodor Sperantia nr. 104, bl. S26, sc. 2, ap. 29, parter, sector 3, creditorii din
dosarul nr. 31889/3/2017, ce are ca obiect intrarea în faliment prin procedura simplificata a debitorului MIHAI
FLORENTINA CRISTINA GRUP SRL cu sediul în Bucureşti, B-dul Preciziei, nr. 16, Bloc F3, Scara 1, ap. 43,
Sectorul 6, înregistrată la ORC sub nr. J40/2679/2006, CUI 18396740.
Ordinea de zi a sedintei, comunicata creditorilor prin convocare, cuprinde: prezentarea situatiei debitorului, stabilirea
comitetului creditorilor, confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea onorariului acestuia. Propunerea lichidatorului
judiciar este: onorariu fix de 3000 lei şi onorariu de succes de 7% din valoarea activelor valorificate.”
Creditorii debitorului Mihai Florentina Cristina Grup SRL -in faliment, conform tabelului preliminar al creantelor sunt:
Nr.
Creditor
Adresa
Crt.
(denumire/nume, prenume)
(sediul social)
1.
D.G.F.P.M.B.-Administratia Finantelor Publice Sector 6 Bucureşti, str. Sperantei nr. 40, sector 2
Bucuresti
La data şi ora stabilite pentru Adunarea Creditorilor nu s-a prezentat niciun creditor şi nici nu s-a trimis niciun punct de
vedere cu privire la ordinea de zi a sedintei.
Lichidatorul judiciar constata ca nu a fost intrunit cvorumul de cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor asupra
averii debitorului, prevazut de art. 49 (1) din Legea nr. 85/2014.
A fost incheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare, din care un exemplar urmeaza a fi depus la dosarul cauzei, în
termenul prevazut de art. 48(6) din Legea nr. 85/2014.
Lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolventa Zotica Carmen-Laura
Județul Buzău
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GRUP ROMET SA, cod unic de înregistrare: 5959639
Tribunalul Buzău, Secţia II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 662/114/2013
Debitor: Grup Romet SA - în reorganizare judiciara, în judicial reorganisation, en redressement
Administrator judiciar: Maestro SPRL-Filiala Bucureşti (fosta SMDA Insolvency S.P.R.L.)
Termen: 17.01.2018
Subscrisa Maestro SPRL –Filiala Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Petofi Sandor, nr. 4, etaj 4, sector 1, în calitate
de administrator judiciar al Grup Romet S.A, desemnat prin Încheierea de şedinţă din data de 16.05.2014, depune
următorul:
Raport nr. 39 privind aplicarea procedurii de insolvenţă la debitorul Grup Romet SA
Nr.107/23.01.2018
Subscrisa Maestro SPRL –Filiala Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Petofi Sandor, nr. 4, etaj 4, sector 1, desemnată
în calitate de administrator judiciar al Grup Romet SA, prin Încheierea de şedinţă din data de 16.05.2014, în temeiul art.
21 din Legea nr. 85/2006, am întocmit prezentul raport privind aplicarea procedurii de insolvenţă la debitoarea Grup
Romet SA
I. Acţiuni întreprinse de administratorul judiciar
În această perioadă administratorul judiciar a procedat la publicarea Raportului de activitate nr. 38 în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă nr. 24364/28.12.2017.
II. Activitatea de supraveghere exercitată de către administratorul judiciar
Activitatea de supraveghere a administratorului judiciar se desfăşoară prin analizarea în vederea avizării, a actelor
juridice încheiate și plăților efectuate de către debitoare, conform dispoziţiei date de către administratorul judiciar şi
procedurii convenite cu reprezentanţii debitoarei.
Toate plăţile efectuate de către debitoare prin conturile bancare și casierie au fost supuse spre avizare administratorului
judiciar, pe bază de referate şi documente justificative.
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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Contractele încheiate de către debitoare au fost de asemenea, supuse avizării administratorului judiciar.
Activitatea debitoarei în perioada noiembrie 2017 este detaliată în raportul lunar întocmit de către administratorul
special.
III. Menţiuni cu privire la Planul de reorganizare:
În conformitate cu programul de plăţi aferent societăţii Grup Romet-scenariul fără fuziune confirmat prin Planul de
reorganizare conform hotărârii 43 din 21.01.2016 a Tribunalului Buzău aferent trimestrului I, anul I, au fost efectuate
următoarele plăţi:
- Creanţe salariale – 8.084 lei ( achitat 100 %)
- Messer România Gaz SRL – 2.887,13 lei ( achitat 100 %)
Se constată că societatea debitoare şi-a respectat obligaţiile asumate prin Planul de reorganizare, implicit prin programul
de plăţi aferent trimestrului I, anul I.
Hotărârea 43 din 21.01.2016 a Tribunalului Buzău în dosarul 662/114/20134/a2 a fost recurata, s-a admis recursul, s-a
casat sentinţa recurată şi s-a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe pronunţându-se hotărârea nr. 1029/2016 din
14.06.2016.
În 15.02.2017 Tribunalul Buzău confirmă Planul de reorganizare prin hotărârea 99/2017, hotărâre care este recurată de
către Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Galaţi, în numele Direcţiei Generale
Regionale a Finanţelor Publice Galaţi şi BRD SA.
IV. Referitor vânzare bunuri din patrimoniul debitoarei
Având în vedere hotărârile adunării creditorilor din data de 31.08.2017, urmează să se întocmească publicaţia de
vânzare şi caietele de sarcini pentru bunurile mobile şi imobile din patrimoniul debitoarei.
V. Referitor cerere de deschidere a procedurii falimentului nr. 1810/15.07.2016 împotriva debitoarei Grup Romet SA
pentru o creanţă în sumă de 183.778 lei formulată de SC Vand Construct SRL – prin lichidator judiciar CITR Filiala
Timiş SPRL
A fost depusă la Tribunalul Buzău cererea de deschidere a procedurii de faliment nr. 1810/15.07.2016 formulată de SC
Vand Construct SRL – prin lichidator judiciar CITR Filiala Timiş SPRL împotriva debitorului Grup Romet SA pentru o
creanţă de 183.778 lei, creanţă certă, lichidă şi exigibilă.
VI. Referitor contract de cesiune creanţă a Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) SA şi a Raiffeisen Bank
SA
Având în vedere notificarea de cesiune de creanţă, prin care Agio Wierzytelnnosci Plus 2 Niestandaryzowany
Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety prin administrator de creanţe SC KI Debtservice SRL ne-a
comunicat preluarea creanţei de la creditorul Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) SA, conform
Contractului de cesiune de creanţă din data de 27.07.2017, precum şi notificarea nr. 8521/20.12.2017 prin care
Raiffeisen Bank SA ne comunică faptul că a finalizat cesiunea către B2kapital Portfolio Management SRL, în baza
Contractului de cesiune din 14.12.2017, urmează să întocmim tabelul definitiv actualizat nr. 2 coform planului de
reorganizare confirmat prin Hotărârea nr. 99/15.02.2017 al creanţelor, tabel ce va fi înregistrat la grefa Tribunalului
Buzău şi afişat la uşa instanţei de judecată.
VII. Situaţia financiar contabila a debitoarei
1. Luna Noiembrie 2017:
Situaţia creanţelor pe care le deţine debitoarea la data de 01.11.2017 şi măsurile întreprinse pentru recuperarea acestora.
Potrivit evidenţei contabile, la data de 01.11.2017 societatea înregistra creanţe neîncasate de la debitori în cuantum de
27.771.829 lei, din care:
creanţe asupra clienţilor/debitorilor aflaţi în insolvenţă/faliment: 27.064.475 lei
- creanţe care îndeplinesc condiţiile legale de compensare: 0 lei
- alte creanţe: 707.354 lei
Situaţia veniturilor înregistrate de societate în perioada 01.11.2017 – 30.11.2017
În urma activităţii desfăşurate, debitoarea a emis facturi în perioada 01.11.2017 – 30.11.2017 în sumă de 12.571 lei (cu
TVA inclus) către clienţi.
În vederea recuperării creanţelor s-au iniţiat procedurile prevăzute de legislaţia în vigoare (Codul Civil şi Codul de
procedură civilă) şi în acest sens s-au transmis la debitori somaţii de plată, respectiv s-au depus cereri de chemare în
judecată. Ca urmare a promovării acestor acţiuni s-au încasat de la debitori o parte din sumele datorate conform situaţiei
anexate.
Situaţia datoriilor societăţii născute după data deschiderii procedurii şi neachitate până la data de
30.11.2017.
La data de 30.11.2017, potrivit evidenţei contabile societatea avea datorii neachitate în sumă de
15.985.686 lei reprezentând:
I. furnizori neachitaţi: 2.580.536 lei;
Din care:
datorii aferente societăţilor din grup, care în mare parte urmează a se compensa: 0 lei;
II.salarii neachitate: 2.215 lei;
III.reţineri din salarii nevirate la bugetul de stat: 254.264 lei;
IV.taxele şi contribuţiile societăţii aferente salariilor neachitate: 12.422.226 lei;
V.taxe locale: 68.400 lei;
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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VI.creditori diverşi: 366.317 lei;
VII. Alte categorii 291.728 lei, astfel:
- avans clienţi: 288.300 lei;
- sold creditor cont bancă: 3.428 lei;
- concedii medicale: 0 lei.
Situaţia încasărilor şi plăţilor efectuate în perioada 01.11.2017 – 30.11.2017.
La data de 01.11.2017 debitoarea avea în conturile bancare şi casierie următoarele sume: 24.729 lei; 407 eur; 1.697 usd.
În perioada 01.11.2017 – 30.11.2017 s-a încasat suma totală de 6.303 lei, reprezentând:
- încasare creanţe: 6.303 lei;
- încasări concedii medicale: 0 lei;
- încasări popriri: 0
În perioada 01.11.2017 – 30.11.2017 s-a plătit suma totală de 15.752 lei, reprezentând:
- plată salarii nete: 7.885 lei;
- plată furnizori curenţi: 7.748 lei;
- plată cheltuieli cu comisioanele bancare: 119 lei.
La data de 30.11.2017 debitoarea avea în conturile bancare şi casierie următoarele sume de care putea dispune: 15.280
lei; 407 eur; 1.697 usd.
Situaţia numărului de salariaţi ai debitoarei
La data de 01.11.2017, debitoarea avea un număr de 6 angajaţi cu contracte individuale de muncă.
La data de 30.11.2017, debitoarea avea un număr de 5 angajaţi cu contracte individuale de muncă.
Situaţia litigiilor în care debitoarea este parte
La data de 30.11.2017 debitoarea era parte în 27 dosare, din care:
- 19 dosare care au ca obiect faliment/ insolvenţă;
- 1 dosar care are ca obiect poprire;
- 1 dosar care are ca obiect plângere penală;
- 1 dosar care are ca obiect îmbogăţire fără justa cauză;
- 4 dosare care au ca obiect pretenţii;
- 1 dosar care are ca obiect ordonanţă de plată.
Solicităm, cu respect, judecătorului – sindic:
► Să ia act de raportul depus de administratorul judiciar;
► Să dispună deschiderea procedurii de faliment împotriva debitoarei conform prevederilor art. 107, alin.(1), lit. C din
Legea 85/2006;
► Să dispuneţi numirea în calitate de lichidator judiciar provizoriu a administratorului judiciar Maestro SPRL Filiala
Bucureşti, confirmat de adunarea creditorilor în perioada de observaţie;
Cheltuielile cu procedura insolvenţei, neachitate până la momentul actual sunt în sumă totală de 45.000,00 euro, după
cum urmează:
- Retribuţie administrator judiciar:
 aprilie - decembrie 2017: 45.000,00 euro (5.000,00 euro/lună, exclusiv TVA)
Administrator judiciar, MAESTRO SPRL-Filiala Bucureşti
Reprezentant permanent, Practician în insolvenaă Bălescu Mariana
Județul Constanţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea RAPTOR GRUP SRL, cod unic de înregistrare: 16065081
România, Curtea de Apel Constanţa
Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal
Str. Traian nr. 35 C
Dosar nr. 6818/118/2016
Citaţie
emisă la data de 23.01.2018
Către, Sunt chemaţi la această instanţă, completul C1 Apel, în ziua de 22, luna februarie, anul 2018, ora 09:00 în cauza
ce face obiectul dosarului mai sus menţionat privind pe debitoarea debitorul SC RAPTOR GRUP S.R.L, cu sediul în
Constanţa, str. Mărăşeşti nr. 27, judeţ Constanţa, înmatriculata în registrul comerţului sub nr. J13/5113/2004, CUI
16065081 prin Administrator judiciar CII Crişan Daniela, cu sediul în Constanţa, B-dul Ferdinand nr.98, Bl.R24, SC.B,
Ap.22, parter, Judeţul Constanţa.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Listă anexă:
Apelant creditor
DGRFP Galaţi prin Administraţia Judeţeană A Finanţelor Publice Constanţa - Constanţa, STR. I. G. DUCA, nr. 18,
Judeţ CONSTANŢA
Intimaţi creditori
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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SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE TAXE ŞI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CONSTANŢA CONSTANŢA, STR. SULMONA, nr. 22, Judeţ CONSTANŢA
SC ROTRAC SA - CONSTANŢA, INCINTA PORT-BIROURI STADION-POARTA 3, Judeţ CONSTANŢA
Intimată debitoare
SC RAPTOR GRUP S.R.L, cu sediul în Constanţa, str. Mărăşeşti nr. 27, judeţ Constanţa, înmatriculata în registrul
comerţului sub nr. J13/5113/2004, CUI 16065081- prin Administrator judiciar CII Crişan Daniela, cu sediul în
Constanţa, B-dul Ferdinand nr.98, Bl.R24, SC.B, Ap.22, parter, Judeţul Constanţa.
Județul Iaşi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ARVI AGRO SRL, cod unic de înregistrare: 18907763
Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă a SC Arvi Agro SRL
Nr.: 206/ARV/25.01.2018
1. Date privind dosarul: Nr dosar 10161/99/2017 (609/2017). Tribunalul Iaşi- Secţia II civilă, Judecător sindic:
Cãsuneanu Constantin.
2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. Elena Doamna, nr 1 A, jud. Iași. Programul arhivei/registraturii instanţei 09.0013.00.
3.1. Debitor: SC Arvi Agro SRL
Cod de identificare fiscală CUI 18907763. sediul social: Sat Holboca, Comuna Holboca, str. Pajiști, nr.4, Jud. Iași. RC
J22/1902/2006.
3.2. Administrator special: nu este desemnat.
4.Creditori: O.R.C. de pe lângă Tribunalul Iași.
5.Administrator judiciar: Alfa & Omega Insolv I.P.U.R.L sediu: Mun. Iași, Zona Buna Vestire, str. Emil Honoriu nr.1,
Jud. Iași. Sediu procesual ales: Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr.4, bl.Penes Curcanu, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr.13, Jud.Iași.
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0641. Nume și prenume reprezentant administrator
judiciar persoană juridică: Muraru Adriana.
6.Subscrisa: Alfa & Omega Insolv I.P.U.R.L, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Arvi Agro SRL
conform Încheierii nr.282/2017 din 20.12.2017 și Încheierii de îndreptare eroare materială din data de 18.01.2018,
pronunţate de Tribunalul Iași – Secţia II civilă – Faliment, în dosarul nr.10161/99/2017 (609/2017), ȋn temeiul art.72,
alin.6 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă, notifică
7. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitoarei SC Arvi Agro SRL prin Încheierea nr.282/2017 din
20.12.2017 și Încheierea de îndreptare eroare materială din data de 18.01.2018, pronunţate de Tribunalul Iași – Secţia II
civilă – Faliment, în dosarul nr.10161/99/2017 (609/2017).
7.1. Debitoarea SC Arvi Agro 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 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de
insolvenţã.
7.2. Creditorii debitoarei SC Arvi Agro SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea
cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 05.02.2018.
În temeiul art.114 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţã, nedepunerea cererii
de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi
împotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărarea de adeschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este
26.02.2018.
Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea acestuia în BPI.
Termenul limită pentru afişarea tabelului definitiv de creanţe este la data de 26.03.2018.
Termen pentru continuarea procedurii generale de insolvenţă stabilit la data de 22.03.2018.
8. Adunarea creditorilor: Prima şedinţă a Adunării Creditorilor va avea loc la data 02.03.2018, ora 14.00, la biroul
administratorul judiciar din mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr.4, bl.Penes Curcanu, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr.13, jud.Iași, cu
următoarea ordine de zi:
1. Confirmarea administratorului judiciar, Alfa & Omega Insolv I.P.U.R.L desemnat de instanţa de judecată şi stabilirea
onorariului, propunerea acestuia fiind de 4.000 lei/lunar fãrã TVA – onorariu fix și 3% din recuperãri creanţe și vânzãri
bunuri, fãrã TVA–onorariu de succes.;
2. Constituirea comitetului creditorilor şi desemnarea preşedintelui acestuia; 3. Prezentarea stadiului procedurii de
insolvenţã.
9. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Iași
pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare:
1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a
creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.104 alin (1) din Legea nr.85/2014.
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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2. 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.
3. Cererea de înscriere a creanţei și 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.
4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru 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 și de
insolvenţã).
10. Menţiuni speciale: Vă solicităm să faceţi menţiunile corespunzătoare în registrele dumneavoastră, astfel încât orice
persoană fizică sau juridică să poată lua la cunoştinţă de situaţia juridică a societăţii în cauză.
Administrator judiciar Alfa & Omega Insolv I.P.U.R.L
Practician ȋn insolvenţă Muraru Adriana
Județul Ilfov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea VILA 23 SNAGOV SRL (FOSTA MIDOCAR CONSULTING SRL), cod unic de înregistrare:
14849350
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 32052/3/2013, Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII a Civila
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sector 6, Bucuresti,
Număr de telefon: 021 - 408.36.00, Programul arhivei/registraturii instanţei 09.30 – 14.00, luni-vineri.
3.Debitor: Vila 23 Snagov SRL, sediul social: Snagov, str. Zorelelor nr. 44A, jud. Ilfov, avand J23/464/2015, CIF
14849350.
4. Lichidator judiciar: CAPITAL INSOL SPRL, cu sediul în Bucuresti, str. Intrarea Gheorghe Simionescu nr. 15, parter,
sector 1, Cod de identificare fiscală: RO 26373607, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR
în 2009 sub nr. 0419, Tel:021/232.40.30, Fax:021/232.61.51, adresa www.capitalinsol.ro, e-mail:
office@capitalinsol.ro; nume ºi prenume reprezentanti lichidator judiciar: Mitruta Gerard Roberto si Mitruta Lucia.
5. Subscrisa, CAPITAL INSOL SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului VILA 23 SNAGOV SRL,
conform Sentintei Civile nr. 2802 din data de 12.05.2017, pronuntata în dosarul nr. 32052/3/2013, inregistrat pe rolul
Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, publica
Extras din
Procesul verbal al sedintei
Adunarii Creditorilor Debitoarei VILA 23 SNAGOV SRL
Nr. 299/25.01.2018
Incheiat azi, data de 25.01.2018, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Intrarea Gh. Simionescu nr.
15, ap. 1, parter, sector 1, cu ocazia Adunarii Creditorilor Vila 23 Snagov SRL, cu sediul în Snagov, str. Zorelelor nr.
44A, jud. Ilfov, avand J23/464/2015, CIF 14849350.
Adunarea Creditorilor a fost convocata de catre lichidatorul judiciar Capital Insol SPRL, cu sediul în Bucuresti, Intrarea
Gheorghe Simionescu nr. 15, parter, sector 1, înregistrat în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR în 2009, sub
numărul 0419 şi CIF RO 26373607, prin publicarea în BPI nr. 1033/17.01.2018 a convocarii Adunarii Creditorilor
cuprinzând data, locul de desfăşurare a şedinţei şi ordinea de zi.
Cu respectarea prevederilor art. 13 alin (1) din Legea 85/2006, sedinta este prezidata de lichidatorul judiciar Capital
Insol SPRL, prin practician în insolventa dl. Mitruta Gerard Roberto. Secretariatul Adunarii Creditorilor este asigurat de
lichidatorul judiciar în conformitate cu prevederile legale precizate.
I.Ordinea de zi:
1. Prezentarea situatie patrimoniului debitorului
2. Prezentarea somatie firmei de paza CARPAT GUARD cu privire la ridicarea dipozitivului de paza si adoptarea unei
noi decizii privind paza patrimoniului Vila 23 Snagov.
3. Avansarea sumelor necesare administrarii procedurii de insolventa.
II.Creditori:
La sedinta Adunarii Creditorilor convocata si prezidata de catre lichidatorul judiciar din data de 25.01.2018, ora 14.00,
au trimis vot prin corespondenta urmatorii creditori:
1. ALPHA BANK ROMANIA SA, detinand 91.49% din totalul creantelor cu drept de vot, a transmis vot prin
corespondenta, inregistrat sub nr. 296/25.01.2018;
Votul comunicat prin corespondenta este anexat prezentului proces verbal.
III.Cvorum:
La prezenta sedinta au trimis voturi prin corespondenta creditorii detinand 91.49% din totalul creantelor cu drept de vot
si 100 % din creantele cu drept de vot prezente sau care au transmis vot prin corespondenta, respectiv ALPHA BANK
ROMANIA SA, detinand 91.49% din totalul creantelor cu drept de vot. In conformitate cu prevederile art. 15 alin. 1 si
2 din Legea 85/2006, sedinta Adunarii Creditorilor din data de 25.01.2018 este legal intrunita.
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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IV.Hotarari
Pe baza voturilor transmise pentru prezenta sedinta, Adunarea Creditorilor adopta urmatoarele:
Hotarari
1. A luat nota de situatia patrimoniului debitorului.
2. A luat nota de somatia de plata transmisa de catre CARPAT GUARD firma care asigura paza obiectivului Vila 23 si
solicita lichidatorului judiciar identificarea unei solutii de asigurare a pazei patrimoniului Vila 23 Snagov.
3. Nu avanseaza sumele necesare administrarii procedurii de faliment si solicita lichidatorului judiciar prezentarea, în
detaliu, a cuantumului si beneficiarilor acestora.
Lichidator judiciar, Capital Insol SPRL
Județul Timiş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea INFRACOM SRL, cod unic de înregistrare: 18592932
Convocare adunarea generală a creditorilor
Număr: 006, data: 25.01.2018
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 9748/30/2013,Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Cristina
Crăciun
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Timișoara, jud. Timiș. Număr de telefon:
0256/448.044, programul arhivei/registraturii instanţei 09:00 – 12:00.
3.1. Debitor: SC Infracom SRL, Cod de identificare fiscală 18592932, sediul social: Deta, str. Vasile Alecsandri, nr. 10,
jud. Timiș, Număr de ordine în registrul comerţului: J35/1252/2006.
3.2. Administrator special: 4.Creditori: 5.Lichidator judiciar: Ad Pro Management SPRL, Cod de identificare fiscală 23796556. sediul social: Timişoara, str.
Horea, nr. 37, jud. Timiş, şi sediul procedural ales în Ghiroda, str. Retezat, nr. 3A, jud. Timis, Număr de înscriere în
tabloul practicienilor în insolvenţă RSP 0338, Tel/fax 0256/434924, mobil: 0744532765;
6.Subscrisa, Ad Pro Management SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Infracom SRL, conform
încheierii nr. 2244/17.10.2013 pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a-II-a Civilă, în dosarul nr. 9748/30/2013 în
temeiul art. 13 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei din oficiu, convoacă Adunarea Generală a
Creditorilor debitoarei SC Infracom SRL;
Adunarea Generală a Creditorilor va avea loc la adresa - Ghiroda, str. Retezat, nr. 3A, loc. Giroda, jud. Timiş, în data de
30.01.2018, orele 12.00 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 lichidatorul judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea
votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la lichidator cu cel puţin 5 zile înainte de data
fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.
Avand în vedere urmatoarele ipoteze:
 Existenta Raportului de evaluare a terenului intravilan situat în loc. Deta, judeţul Timis, C.F. nr. 400361, nr. top.
924-928/2, intocmit în luna martie 2014, de catre evaluator autorizat ANEVAR Caprarescu Florentina Dumitrita
 Neinregistrarea niciunei oferte de cumparare a bunului imobil descris anterior;
Propunem urmatoarea
Ordine de zi:
1. Prezentarea situatiei debitoarei
2. Reevaluarea actualizarea pretului de vanzare a terenului intravilan/ situat în loc. Deta, judeţul Timis, C.F. nr. 400361,
nr. top. 924-928/2, prin una din urmatoarele metode:
A) Actualizarea valorii de piata descrisa în Raportului de evaluare a terenului intravilan situat în loc. Deta, judeţul
Timis, C.F. nr. 400361, nr. top. 924-928/2, intocmit în luna martie 2014, de catre evaluator autorizat ANEVAR
Caprarescu Florentina Dumitrita, fie de acelasi evaluator, fie de un evaluator propus de creditori,
B) Angajarea unui nou evaluator autorizat ANEVAR în vederea intocmirii unui nou raport de evaluare a terenului
intravilan situat în loc. Deta, judeţul Timis, C.F. nr. 400361, nr. top. 924-928/2
Lichidator judiciar, Ad Pro Management SPR, prin asociat coordonator, Dragoslava Petrov
2. Societatea ITEVTIM CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 30889690
Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă
Str. P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2A
Dosar nr. 3964/30/2017
Comunicare sentinţa civilă nr. 1375 pronunţată la 11.12.2017
Către, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş
Sediul: Timişoara, str. Paris nr. 2A, jud. Timiş
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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Cod de identificare fiscală: 14942091
D.G.F.P Timiş, cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, Jud. Timiş, CUI 4358053.
SC Itevtim Construct SRL, cu sediul în Timişoara, str. Cerna, nr.5, etaj 4, ap.408, jud. Timiş, J35/2749/2012, CUI
30889690.
Cabinet Insolvenţă Giucoane Camelia Liana, cu sediul în Timişoara, str. Calea Şagului, nr.76, sc.C, et.3, ap.9, jud.
Timiş.
Direcţia Generală A Finanţelor Publice Timiş – Administraţia Judeţeană A Finanţelor Publice Timiş, cu sediul în
Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. Timiş; Direcţia Fiscală a mun. Timişoara, cu sediul în Bv. Mihai Eminescu
nr.2B, jud. Timiş; Vicol Ion-Timişoara, str. BV. 16 Decembrie 1989, nr.38, ap.14, jud. Timiş; SC Egeria TM SRLTimişoara., str. Stan Vidrighin, nr.1A, jud. Timiş, J35/176/1995, CUI RO 7182074
Se comunică, alăturat, copia Sentinţei civile nr. 1375 din 11.12.2017 pronunţată în dosarul 3964/30/2017 de Tribunalul
Timiş, Secţia a II-a Civilă, privind pe debitoarea SC Itevtim Construct SRL, cu sediul în Timişoara, str. Cerna, nr.5, etaj
4, ap.408, jud. Timiş, J35/2749/2012, CUI 30889690.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Loredana Neamţu
Roxana Ursache
*
România, Tribunalul Timiş
Secţia A II-A Civila
Dosar: 3964/30/2017
Sentinţa civilă nr.1375/2017
Şedinţa publică de la 11.12.2017
Instanţa constituită din:
Judecător sindic – Loredana Neamţu
Grefier – Simona Crişan
Pe rol se află administrarea procedurii simplificată de insolvenţă faţă de debitoarea SC Itevtim Construct SRL, cu sediul
în Timişoara, str. Cerna, nr.5, etaj 4, ap.408, jud. Timiş, J35/2749/2012, CUI 30889690.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă pentru debitoarea falită practicianul în insolvenţă desemnat, prin
delegat, lipsind celelalte părţi.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că la dosarul cauzei au fost depuse, prin
Serviciul Registratură: la data de 28.09.2017, dovda privind îndeplinirea procedurilor de publicare; la data de
17.10.2017, raport de închidere a proceduriila data de 20.11.2017, proces verbal al adunării creditorilor din 16.11.2017;
la data de 24.11.2017, dovada privind îndeplinirea procedurilor de publicare în BPI, după care:
Reprezentantul societăţii de lichidare depune la dosarul cauzei raportul cu propunerea de închidere a procedurii, la care
a ataşat dovezile comunicării cu creditorii.
Nemaifiind alte cereri de formulat, judecătorul sindic acordă cuvântul la dezbateri faţă de propunerea formulată de
practicianul în insolvenţă, privind închiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoare.
Delegat permanent pentru societatea de lichidare solicită închiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoare.
Declarând dezbaterile închise,
În deliberare,
Instanţa,
Asupra cererii de închidere a procedurii formulata de lichidatorul judiciar constată următoarele:
Prin încheierea civila nr. 554/2017 s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitoarei SC
Itevtim Construct SRL, cu sediul în Timişoara, str. Cerna, nr.5, etaj 4, ap.408, jud. Timiş, J35/2749/2012, CUI
30889690; a fost numit lichidator judiciar Cabinet Insolvenţă Giucoane Camelia Liana, cu sediul în Timişoara, str.
Calea Şagului, nr.76, sc.C, et.3, ap.9, jud. Timiş şi s-au dispus masurile prevăzute de lege.
Debitoarea a depus documentele contabile, anexate cererii de deschidere a procedurii insolventei, astfel cum prevăd
disp. art. 67 alin 1 din legea 85/2014.
Având în vedere ca niciun creditor din procedura nu a dorit sa avanseze fondurile necesare acoperirii cheltuielilor
administrative, iar debitoarea nu are bunuri în patrimoniu, lichidatorul/administratorul judiciar a propus prin ultimul
raport închiderea procedurii în baza art. 174 din legea 85/2014.
Referitor la propunerea de închidere a procedurii, instanța constata următoarele:
Potrivit disp. art. 174 alin 1 din legea 85/2014 în orice stadiu al procedurii prevăzute de prezentul titlu, dacă se constată
că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi
niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul-sindic va audia de urgenţă creditorii într-o
şedinţă, iar în cazul refuzului exprimat de aceştia de a avansa sumele necesare sau în cazul neprezentării acestora, deşi
s-a îndeplinit procedura citării prin BPI, va da o sentinţă de închidere a procedurii, prin care se dispune şi radierea
debitorului din registrul în care este înmatriculat”.
In cursul procedurii nu au fost identificate bunuri care să permită acoperirea cheltuielilor administrative necesare pentru
realizarea creanţelor înregistrate în tabelul definitiv al creanțelor. De asemenea creditorii nu au dorit sa avanseze fonduri
în vederea continuării procedurii, fiind de acord cu propunerea de închidere a procedurii .
Având în vedere considerentele expuse, precum şi dispozițiile legale invocate, reţinându-se că sunt îndeplinite condiţiile
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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art.174 alin 1 din Legea nr.85/2014, în baza art. 45 alin 1 lit. q în referire la art. 174 alin 1 din legea 85/2014, se va
admite solicitarea formulata de lichidatorul judiciar Cabinet Insolvenţă Giucoane Camelia Liana, cu sediul în
Timişoara, str. Calea Şagului, nr.76, sc.C, et.3, ap.9, jud. Timiş şi se va dispune închiderea procedurii şi radierea
debitorului din registrul comerțului.
Se va face şi aplicarea dispoziţiilor art. 179 şi 180 din lege, privind descărcarea de responsabilităţi şi notificarea
hotărârii la ORC, DGFP ş.a. pentru efectuarea menţiunii de radiere şi publicarea în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotaraste:
În temeiul art.174 alin 1 din Legea privind procedura insolvenţei,
Închide procedura insolvenţei faţă de debitorul SC Itevtim Construct SRL, cu sediul în Timişoara, str. Cerna, nr.5,
etaj 4, ap.408, jud. Timiş, J35/2749/2012, CUI 30889690 reprezentată de lichidator Cabinet Insolvenţă Giucoane
Camelia Liana, cu sediul în Timişoara, str. Calea Şagului, nr.76, sc.C, et.3, ap.9, jud. Timiş în contradictoriu cu
creditorii Direcţia Generală A Finanţelor Publice Timiş – Administraţia Judeţeană A Finanţelor Publice Timiş, cu sediul
în Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. Timiş; Direcţia Fiscală a mun. Timişoara, cu sediul în Bv. Mihai
Eminescu nr.2B, jud. Timiş; Vicol Ion-Timişoara, str. BV. 16 Decembrie 1989, nr.38, ap.14, jud. Timiş; SC Egeria TM
SRL- Timişoara., str. Stan Vidrighin, nr.1A, jud. Timiş, J35/176/1995, CUI RO 7182074.
Dispune radierea debitorului SC Itevtim Construct SRL, cu sediul în Timişoara, str. Cerna, nr.5, etaj 4, ap.408, jud.
Timiş, J35/2749/2012, CUI 30889690 din registrul comerţului.
În temeiul art.180 din Legea privind procedura insolvenţei,
Descarcă pe lichidatorul judiciar Cabinet Insolvenţă Giucoane Camelia Liana, cu sediul în Timişoara, str. Calea
Şagului, nr.76, sc.C, et.3, ap.9, jud. Timiş de orice îndatoriri şi responsabilităţi cu privire la procedură, debitor şi averea
lui, creditori, titulari de garanţii, acţionari sau asociaţi.
În temeiul art.179 din Legea privind procedura insolvenţei,
Dispune notificarea prezentei sentinţe Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice şi Oficiului Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul Timiş pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi notificarea acesteia tuturor creditorilor, prin
publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Executorie. Cu drept apel în 7 de zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Timiş.
Pronunţată în şedinţa publică de la 11.12.2017.
Preşedinte
Grefier,
Loredana Neamţu
Simona Crişan
Județul Vrancea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MINALEX TRANS SRL, cod unic de înregistrare: 14406468

Depunere raport întocmit de administratorul judiciar / lichidatorul judiciar
în procedura insolvenţei în formă simplificată
Nr.: 1/23.01.2018
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1838/91/2014 Tribunal Vrancea, Secţia a II-a Civilă şi de Contencios
Administrativ Fiscal
Judecător sindic: Florentina Timofte
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Bd. Independenţei, nr. 19 – 21, Focşani, jud. Vrancea, Număr de
telefon 0237-232092 Programul arhivei/registraturii instanţei orele 10 – 12.
3.1. Debitor: SC Minalex Trans SRL sediul social în ,localitatea Homocea, jud. Vrancea, Cod de identificare
fiscală 14406468, Număr de ordine în registrul comerţului J39/23/2002
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Seciu Nicolae, Cod de identificare fiscală 20232854
sediul social str. Mare a Unirii, nr. 24A, bl. 24A, ap.4, Focşani, jud. Vrancea nr. de ordine în tabloul
practicienilor în insolvenţă 1 B 2169, tel./fax 0337-107886, Mobil 0745850070
În temeiul:
- art. 65 şi 97 al.1din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
comunică:
- Raport asupra Fondurilor Obținute,
- Plan parțial de distribuire
astfel întocmite, în anexă, în număr de 3 file.
6. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplar pentru a fi publicat în Buletinul
procedurilor de insolvenţă.
Raport asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea creanțelor
și planul parțial de distribuire pentru debitorul SC Minalex Trans SRL Homocea.
Tribunalul Vrancea Secţia a II-a Civilă și de Contencios Administrativ Fiscal
Dosar nr.1838/91/2014
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Temei juridic:art.122,alin 1 din Legea privind procedura insolvenței,
Termen 23.01.2018,
Lichidator judiciar:Cabinet individual de insolvență Seciu Nicolae
Debitoare: SC Minalex Trans S.R.L Homocea - În Faliment
1.Mențiuni privind fondurile obținute di lichidare:
În cadrul procedurii falimentului debitorului SC Minalex Trans SRL Homocea au fost efectuate următoarele
operațiuni pentru recuperarea a o parte din creanțe:
- Suma de 44.185,00lei – Lichidare recipisă concesiune Pv. Nr529106/1/09.01.2012 CEC Bank.
- Suma de 70.000,00lei – Virare sumă bună execuție(Primăria Jariștea)prin Trezoreria Adjud.
Total sume114.185,00lei
- Sumele încasate în valoare de 114.185,00lei au fost depuse și rulate prin contul de lichidare al debitoarei
SC Minalex Trans SRL Homocea la Banca Transilvania ,Cod IBAN RO81.BTRL.0400.1202.2853.85xx.
Pe parcursul derulării procedurii de insolvență nu au fost efectuate distribuiri parțiale către creditori. Prin
prezentul Plan Parțial de Distribuire se distribuie către creditorii garantați suma de ,00lei rezultată urmare a
valorificării parțiale a bunurilor imobile ale debitoarei inventariate și evaluate. Prin distribuirea parțială a
fondurilor obținute se acoperă un procent de 9,95% din masa credală.
Debitoarea mai deține bunuri constând din:
- Centru de depozitare cereale,loc. Dealul Morii,jud. Bacău,
- Teren extravilan,loc. Tănăsoaia,jud. Vrancea – 10.000,00mp,
- Teren extravilan,loc. Tănăsoaia,jud. Vrancea – 8.647,00mp.
2.Mențiuni privind privind fondurile obținute din încasarea de creanță – s-au încasat sume.
3.Mențiuni privind plata retribuției lichidatorului judiciar: Retribuția lichidatorului judiciar a fost stabilită
prin Hotărârea Adunării creditorilor – Proces verbal al Adunării Creditorilor din data de 27.05.2016 suma de
550,00lei/lună și 0,5% onorariu de succes, din sumele încasate și distribuite către creditori.
4. Mențiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art.123,pct.1 din legea privind procedura insolvenței:
- Structura cheltuielilor cu procedura se prezintă astfel:
1. retribuția lichidator 22 luni x 550,00lei/lună = 18.700,00lei,(10luni anul 2014,2luni anul 2015,10luni anul
2016,12luni anul 2017)
2. cheltuieli materiale: = 300,00lei
3. Comisioane banca = 995,00lei
4.Fond de lichidare(2% x 113.190,00lei) = 2.264,00lei,
5.Provizioane = 5.336,35lei,
6.Onorariu de succes 0,5% x 113.190,00lei = 566,00lei
Total 28.161,35lei
5.Alte mențiuni:
Total venituri încasate 113.190,00lei.
Sume propuse spre distribuire către creditori 113.190,00lei – 28.161,35lei = 85.028,65lei
CII Seciu Nicolae
Plan parțial de distribuire între creditori
Tribunalul Vrancea Secţia a II-a Civilă și de Contencios Administrativ Fiscal
Dosar nr.1838/91/2014
Temei juridic: art.122,alin 1 din Legea privind procedura insolvenței,
Termen 23.01.2018
Judecător sindic: Florentina Timofte
Lichidator judiciar: Cabinet individual de insolvență Seciu Nicolae
Debitoare: SC Minalex Trans S.R.L Homocea - În Faliment
Anexa1
Creditor
Legea 85/2006 Creanță
Sume
Sume propuse Grad de
acceptată lei distribuite
spre distribuire acoperire
anterior
lei
1.D.R.G.F.P. Galați
Art.121(1)
74.209,00
14.132,00
19,04%
pct.2
2.IDEA Leasing IFN
Art.123,pct.3 73.507,12
70.896,88
19,04%
3.Rabon
Credit
Solution Art.121(1),pct. 372.296,27 Romania SRL
2
4.SC BT Leasing Transilvania Art.123,pct.3 241.061,00 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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IFN
5.Petrea Vasile
Art.123,pct.8 252.833,34 6.Ministerul Mediului
Art.123,pct.8 760,00
7.Impuls Leasing Romania IFN Art.123,pct.3 123.122,68 Total
1.137.789,41
Lichidator judiciar, CII Seciu Nicolae

85.028,65

-

Județul Vâlcea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea 4PEOPLE EVENTS S.R.L., cod unic de înregistrare: 30799733
Convocare adunare creditori
SC 4people Events SRL Rm. Valcea
Nr. 184 din 25.01.2018
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2308/90/2015, Tribunal Valcea, Secţia comerciala, Judecător sindic Andra
Marina.
2 Debitor: SC 4PEOPLE EVENTS SRL Rm. Valcea Cod de identificare fiscală 30799733 sediul social în Rm. Valcea,
str. Ostroveni, nr. 37, jud. Valcea număr de ordine în registrul comerţului: J38/534/2012.
3. Lichidator judiciar: GRUP AXA I.P.U.R.L. Cod de identificare fiscală 20656396, sediul social str. G-ral Magheru nr.
18, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 381. tel./fax 0250-731971, E-mail grupaxa@yahoo.com,
Nume şi prenume reprezentant administrator Deaconu Viorel.
4. Subscrisa GRUP AXA I.P.U.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC 4PEOPLE EVENTS SRL Rm.
Valcea, jud. Valcea conform incheierii din data de 08.03.2017 pronunţată de Tribunalul Valcea, secţia a II-a civila, în
dosarul nr. 2308/90/2015, în temeiul art. 48 şi următoarele din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei
convoacă adunarea creditorilor debitorului: SC 4PEOPLE EVENTS SRL Rm. Valcea
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului situat în Rm. Valcea, str. G-ral Magheru, nr. 18, jud. Valcea în
data de 12.02.2018 orele 12:00.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă.
Ordinea de zi:
1. confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea retributiei acestuia de la preluarea mandatului (solicitare lichidator:
250 lei lunar şi onorariu de succes de 3% din sumele recuperate);
2. intrucat sedintele de licitatie tinute conform hotararii adunarii creditorilor din data de 07.11.2017 au fost epuizate (au
fost tinute 8 sedinte de licitatii cu diminuarea pretului la 40% din preţul de evaluare – 23.229 lei), va solicitam
aprobarea asupra continuarii procedurii de vanzare prin licitatie publica a bunului instalatie de climatizare caseta
Hohaido 50000, astfel:
-tinerea a patru sedinte de licitatie, pornind de la 30% din preţul de evaluare;
-tinerea a inca patru sedinte de licitatie, în cazul în care bunul nu se vinde, pornind de la 20% din acest pret; daca bunul
nu se vinde, se va convoca adunarea creditorilor pentru a stabili noua modalitate de vanzare. Sedintele de licitatie vor fi
tinute saptamanal.
Informaţii suplimentare:
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar;
GRUP AXA I.P.U.R.L.
reprezentata prin ec. Viorel Deaconu
2. Societatea BITA-LOTRU SRL, cod unic de înregistrare: 8070427
Depunere tabel preliminar de creanta al debitorului Bita-Lotru SRL
Nr. ..30, data emiterii 25.01.2018
1.Date privind dosarul: nr.dosar: 4984/90/2017 Tribunalul Valcea; Judecător sindic: Elena Cristina Floroiu
2.Arhiva /registratura instanţei: adresa: str. Scuarul Revolutiei nr.1, Rm. Valcea, Valcea, nr. de telefon (0250)73 91 20,
3.Debitor: BITA-LOTRU SRL cod de identificare fiscală: 8070427; sediul social: com.Voineasa, str. Paraul Mare nr.1,
jud. Valcea, înregistrare în registrul comerţului J38/882/1992
4.Creditori: Braditeanu Ion, com.Voineasa, str. I.Gh.Duca nr.75, jud.Valcea
5.Lichidator judiciar: CII Todirenchi Elena-Mihaela; cod de identificare fiscală: 32301907, sediu Slatina, str.
Ec.Teodoroiu nr.5, bl.5, sc.B, ap.12, jud. Olt, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă: 2521; reprezentat prin
Todirenchi Elena-Mihaela.
6.Subscrisa CII Todirenchi Elena-Mihaela, în calitate de lichidator judiciar al BITA-LOTRU SRL conform Sentinţei nr.
2885 din data de 25.10.2017 pronunţată de Tribunalul Valcea, în dosar nr. 4984/90/2017 în temeiul art. 110 din Legea
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, comunică
Tabelul Preliminar de Creanţe Rectificat nr.1 pentru debitorul Bita-Lotru SRL
7. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în două exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi
publicat în Buletinul procedurilor de Insolvenţă.
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

19

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1648/25.01.2018
anexă
Dosar nr. 4984/90/2017
Temei Juridic: art. 110 Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
Lichidator judiciar: CII Todirenchi Elena-Mihaela reprezentată de practician în insolventa Todirenchi Elena-Mihaela
Gheorghe
Debitor: BITA-LOTRU SRL
Termen: 28.02.2018
Tabel preliminar rectificat nr.1 de creante al debitorului Bita-Lotru SRL
Creanţa
Caracteristici
%
Observatii
Nr. Denumire creditor/ Cuantumul Caracteristici
Crt. sediul creditorului creanţei creanţă invocate admisă în creanta admisa din
depuse
de creditor
urma
în urma
total
- lei verificarii
verificării
creante
- lei 1.
Braditeanu Ion,
75.497,19 chirografara
42.285,80 art.161, pct. 9 7.60% art.110 alin. 4
com.Voineasa, str.
alte creante
Legea nr.85/2014
art.161, pct.9
I.Gh.Duca nr.75,
Legea nr.85/2014
chirografare
jud.Valcea
2. KRUK
Romania
15.693,23 chirografara
13.593,97 art.161, pct. 8 2,50% art.110 alin. 4
art.161, pct.8
chirografare
Legea nr.85/2014
SRL, Bucucresti, str.
Intrarea
Nestorei
Legea nr.85/2014
nr.1, subsol, parter,
et.7, 9-11, sector 4
3. CEC BANK, cu 944.132,39
497.971,83 art.161, pct. 8 89,90% art.110 alin. 4
sediul în Bucucresti, 213.100,00
garantata
chirografare
Legea nr.85/2014
str. Calea Victoriei
art.159 alin.1
nr.13, sector 3 pentru
pct.3
Sucursala
CEC 731.032,39 Legea nr.85/2014
BANK Rm. Valcea
chirografara
cu
sediul
în
art.161, pct.8
Rm.Valcea,
str.
Legea nr.85/2014
Calea lui Traian
nr.124, jud.Valcea
TOTAL
1.035.322,81
x
553.851,60
x
100%
Lichidator judiciar, CII Todirenchi Elena-Mihaela,
prin practician în insolventa Todirenchi Elena-Mihaela
*

*

*
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