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Total nr.2
3.380.288, 14 lei
III. Creante reprezentand credite acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin
10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor ori, dupa caz, de catre un
membru al grupului de interes economic (art.161, pct.10 lit.1 din legea 85/2014)
Nr. Creditor (denumire
Adresa
Creanta solicitata Creanta admisa in
Mentiuni
crt
nume, prenume)
(sediul social)
conform
urma verificarii
declaratiei
1. Amir Ettedgui-domiciliul Bucureşti,
str.
32.500 lei
32.500 leiImprumuturi asociat
procesual ales la Cab.
Traian, nr. 85,
Av. Ghemes-Nemethi
et.1, ap.9, sector 3
Argentina
Total nr. 3
32.500 lei
IV. Creanţele nascute in timpul procedurii de insolventa si pana la deschiderea procedurii de faliment
Nr.
crt

Creditor (denumire
nume, prenume)

1. Compania Nationala
Administratia Porturilor
Maritime” - SA
Constanta

Adresa
(sediul social)
Constanta, Incinta
Port,
Gara
Maritima,
Jud.
Constanta

Creanta solicitata
Creanta admisa in
conform
urma verificarii
declaratiei
12.942 USD
1.530,76 lei

Mentiuni

56.897,93 leiTitlu executoriu reprezentat
de sentinta civila nr.
3026/05.12.2014 pronuntata
de CA Bucureşti în dosar nr.
59189/3/2013* definitiva
prin Decizia nr.
2059/21.06.2016 pronuntata
de ICCJ;
(Curs USD la
15.03.2017=1USD – 4,2781
lei)
56.897,93 lei
3.641.423,19 lei
------------------

Total nr. 1
Total general
Total creante sub
conditie
Total creante nescadente
-----------------*Creditorul Belrom Logistica SRL a fost radiat din tabelul de creante ca urmare a intervenirii contractului de cesiune
incheiat intre Belrom Logistica SRL în calitate de cedent şi MonarhShipping & Trading în calitate de cesionar.
Semnatura şi stampila
Județul Ilfov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea BUCHAREST ARENA SA, cod unic de înregistrare: 19026338
Catre: BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ
Referitor la: NOTIFICARE
Dosar nr. 3343/93/2016* aflat pe rolul Tribunalul Ilfov Secţia Civilă
Termen: 19.04.2018
Debitoare: BUCHAREST ARENA SA
(în insolvență, în insolvency, en procédure collective)
Subscrisa EURO INSOL SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului BUCHAREST ARENA SA conform
Încheierii civile din data de 25.01.2018 pronunţată de Tribunalul Ilfov Secţia Civilă în dosarul nr. 3343/93/2016*, în
temeiul art. 99 alin. (1) şi art. 100, alin. (1) şi urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei
şi de insolvenţă Notifică deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitorului Bucharest Arena SA
Nr de inregistrare: 272/30.01.2018
Debitorul BUCHAREST ARENA SA 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.
Creditorii debitorului BUCHAREST ARENA SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei cu respectarea următoarelor termene limită:
15.02.2018 pentru înregistrarea opozițiilor conform art. 100 alin. 1) lit. a) din Legea nr. 85/2014 și art. 71 alin.2
și de soluționare a acestora
12.03.2018 pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor;
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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27.04.2018
10.04.2018

pentru verificarea creanțelor, de întocmire și afișare în BPI a tabelului preliminar de creanțe;
pentru definitivarea tabelului creantelor;
prima adunare a creditorilor care va avea loc în București, Opera Center One, str. Costache Negri nr.
1-5, et.3, sector 5 la ora 1400.

15.02.2018

Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților pentru desemnarea administratorului special;

19.04.2018
Precizam:

termen de continuare procedură;
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.

Informaţii suplimentare:
1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi 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 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Aceasta va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care
atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
2. 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.
3. Potrivit art.111, alin. 2) din Legea nr. 85/2014, contestațiile la tabelul preliminar trebuie depuse la Tribunal în
termen de 7 zile de la publicarea acestuia în BPI.
4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
5. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.
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: Euro Insol SPRL
Practician în insolvență: Andreea Munteanu
Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea IZOREP SRL, cod unic de înregistrare: 6169018
Convocare adunare creditori
Număr: 778 Data: 29.01.2018
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 126/1371/2016 al Tribunalului Specializat Mureş, Judecător-sindic: Hegyi
Piroska,
2.Creditori: BCR; salariații societății
3.1. Debitor: Societatea Izorep SRL, cu sediul în Tg-Mureș, str. Gheorghe Doja, nr.76, județul Mureș, având CUI RO
6169018 și număr de înregistrare în registrul comerțului J26/835/1994, în insolvenţă,
3.2. Administrator special: ILLES KOLOMAN, domiciliat în Tg.Mureş B-dul 1 Decembrie 1918 nr.121 A.
4. Administrator judiciar: Mureş Insolvency SPRL, Cod de identificare fiscală RO13577109, cu sediul social în str. Gral Gh. Avramescu nr.4, Tg-Mureş, judeţul Mureş, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 2A0198,
Număr de ordine în Registrul formelor de organizare RFO 0252/31.12.2006, Tel/Fax: 0265-261019, 269700, E-mail:
smdamures@gmail.com, reprezentată prin asociatul coordonator, ec. Todor-Soo Ignaţie,
5. Subscrisa Mureş Insolvency SPR, în calitate de administrator judiciar al debitorului Izorep SRL, conform Încheierii
civile nr.40/C din data de 14.03.2016, pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş, în dosarul 126/1371/2016, în temeiul
art. 47, 48 raportat la art. 144 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
Convoacă adunarea creditorilor
Şedinţa adunării creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar Mureş Insolvency SPRL din Tg-Mureş, str.
G-ral Gh. Avramescu nr.4, judeţul Mureş, în data de 06.02.2018, ora 12:00.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul şedinţei prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii sau pot să-şi
comunice poziţia în scris la adresa administratorului judiciar, prin orice mijloace de comunicare.
Ordinea de zi:
Prezentarea și aprobarea raportului privind situaţia financiară a debitorului Izorep SRL în temeiul art. 144 alin.(1) din
Legea nr. 85/2014.
Supunerea spre dezbatere și aprobare a propunerii administratorului special de reducere cu 15% a prețurilor de
valorificare a mijloacelor fixe cuprinse în anexa 5.2 din planul de reorganizare.
informaţii suplimentare:
Bunurile pentru care se solicită reducerea cu 15% a prețurilor de valorificare sunt:
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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