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Nr.
crt.

Denumire

Man President
38
SRL

39

Camand Impex
SRL

40 Unimetal SRL
total creante
chirografare
Total general

Sediul
Blaj, str. Eroilor bl. 23, ap.
11, jud. Alba,
J01/646/2007, CUI RO
21770444
Resita, str. Caminelor nr.
24, jud. Caras-Severin,
J11/444/1995, CUI RO
7718513
Giroc, sat Chisoda DN 59
KM 8 + 130M Stanga, jud.
Timis, J35/723/1999, CUI
12014000

Suma
cerută

Suma
procent procent
admisă (Lei) în grupa în tabel

Ordinea
de
prioritate

8.340,00

8.340,00

1,58%

0,90%

161^8

4.825,97

4.825,97

0,92%

0,52%

161^8

9.399,73

9.399,73

1,78%

1,02%

161^8

527.392,76

Observații

527.392,76 100,00%
925.486,76

100,00%

Cabinet Individual de Insolventa Talpai Loredana Hortensia
Județul Vaslui
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea R-AGRO FALCIU SA, cod unic de înregistrare: 14812105
Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă
1. Date privind dosarul: Dosar nr. 926/89/2016, Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă.
2.Arhiva instanţei: Conform portalului instanțelor de judecată: Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 54 cod 730171, Telefon/
Fax: 0235 311582, e-mail: mirela.pavel@just.ro, tr-vaslui@just.ro.
3.1. Debitor: SC R-AGRO FALCIU SA, cu sediul în Sat Fălciu, Com Fălciu, Judeţ Vaslui, cu număr de ordine în
Registrul Comerţului: J37/229/2002, şi cod unic de înregistrare: 14812105.
3.2. Administrator Special: nu a fost desemnat.
4. Administrator judiciar: FIVE ADMINISTRATION S.P.R.L., sediul social: Bucureşti, str. Constantin Dissescu, nr.
33A, sector 1, Număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale al UNPIR: RFO II 0865, Tel. 031.438.16.77,
Fax. 031.438.16.88, Reprezentant administrator judiciar: Marius Zidaru, marius.zidaru@five-advisory.ro
5. Subscrisa FIVE ADMINISTRATION S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC R-AGRO
FALCIU SA, în temeiul art. 99 alin. 1 coroborat cu alin. 3 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, notifică
6. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC R-AGRO FALCIU SA., prin Sentinţa Civilă nr.
20/F/2018 din data de 25.01.2018, pronunţată de Tribunalul Vaslui, în Dosarul cu numărul 926/89/2016.
6.1. Creditorii debitorului SC R-AGRO FALCIU SA ale căror creanţe s-au născut anterior datei deschiderii procedurii
de insolvenţă, respectiv 25.01.2018, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală prin depunerea cererii de
admitere a creanţei.
6.2. Termenele stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită de depunere, de către creditori, a opozițiilor la Încheierea de deschidere a procedurii – 10 zile de la
primirea prezentei notificări, iar termenul de soluționare a opozițiilor nu va depăși 10 zile de la data formulării
opozițiilor.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii
insolvenţei asupra averii debitorului este 25.02.2018.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii insolvenţei, întocmirea şi
publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar al creanţelor este 7.03.2018. Împotriva
tabelului preliminar al creanțelor se poate face contestație în termen de 7 zile de la data publicării acestuia în Buletinul
Procedurilor de insolvență, conform art. 111 alin. 2 din Legea 85/2014.
Data primei şedinţe a adunării creditorilor: 10.03.2018, ora 10.30, la sediul administratorului judiciar din București, str.
Constantin Disescu nr. 33A, sector 1, cu următoarea ordine de zi:
1) Confirmarea sau desemnarea administratorului judiciar
2) Stabilirea onorariului administratorului judiciar, conform ofertei ce va fi pusă la dispoziția creditorilor, conform
solicitării acestora
3) Desemnarea membrilor Comitetului Creditorilor și a Președintelui acestuia
4) Analizarea Raportului cauzelor, prezentarea situației debitorului
Termenul pentru întocmirea tabelului definitiv al creanţelor: 26.03.2018.
Prim Termen administrativ de control: 10.04.2018.
7.1. În vederea înscrierii la masa credală a creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii insolvenţei este
necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul
preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 102 şi urm. din Legea nr. 85/2014. Cu excepţia salariaţilor, ale căror creanţe
vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidenţelor contabile, toţi ceilalţi creditori, ale căror creanţe sunt
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anterioare datei de deschidere a procedurii insolvenţei, vor depune cererea de admitere a creanţelor în termenul fixat în
încheierea de deschidere a procedurii insolvenței. Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului,
domiciliul/sediul, suma datorată, modalitatea de calcul a penalităților/accesoriilor, dacă este cazul, temeiul creanţei, și
menţiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinţă sau garanţii, dacă este cazul.
7.2. 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.
7.3. Cererea de înscriere a creanţei născute anterior datei deschiderii procedurii insolvenţei şi documentele care o
însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei. Este obligatoriu ca un exemplar al cererii,
împreună cu documentele justificative și cu o copie de pe taxa de timbru să fie comunicat administratorului judiciar,
prin poştă, e-mail sau fax.
7.4. În temeiul art. 114 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei născute anterior datei
deschiderii procedurii insolvenţei, inclusiv a documentelor justificative, până la termenul menţionat atrage decăderea
din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului născute anterior datei deschiderii
procedurii insolvenţei.
7.5 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar depusă la Tribunal va fi însoţită de dovada în original a plăţii taxei
judiciare de timbru în sumă de 200 lei.
Restricții pentru creditori: conform art. 75 din Legea 85/2014, de la data deschiderii procedurii, se suspendă de drept
toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra debitoarei sau
bunurilor sale, cu excepțiile expres prevăzute de lege.
În conformitate cu prevederile art. 239 alin. lit. b Cod Penal, reprezintă infracțiune de bancrută frauduloasă fapta
persoanei care, în frauda creditorilor, înfățișează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului, în alt act sau în
situația financiară, sume nedatorate.
Five Administration S.P.R.L., prin Marius Zidaru
2. MIHALACHE ANCA-ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cod unic de înregistrare: 27598438
Tribunalul Vaslui, Secția Civilă
Dosar nr. 1979/89/2015
Convocare adunare creditori
Nr.1229/05.02.2018
1. Date privind dosarul: nr. 1979/89/2015, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui - Secţia Civilă
2. Debitor: MIHALACHE ANCA-ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu sediul profesional în Sat Broșteni,
Comuna Ivănești, Județul Vaslui; Număr de înregistrare în Registrul Comerţului F37/743/2010; Cod unic de înregistrare
27598438
3. Lichidator judiciar: R&I GROUP SPRL denumita anterior ZRP INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul în str. Dimitrie
Racoviță nr. 28-30, sector 2, București, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a
Practicienilor în Insolvență din România sub numărul 0571, cod de identificare fiscală 29440085, reprezentată legal de
Asociat Coordonator Elena Cosma.
5. Subscrisa, R&I GROUP denumita anterior ZRP INSOLVENCY S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar prin
Sentința civilă nr. 251/2016 din data de 14.06.2016 pronunțată de Tribunalul Vaslui Secția Civilă, în dosarul nr.
1979/89/2015, în temeiul art. 42 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de
insolvență, convoacă adunarea creditorilor MIHALACHE ANCA-ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - în
faliment, în bankruptcy, en faillite
Adunarea creditorilor va avea loc în data de 14.02.2018 ora 14, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Popa
Savu nr. 40, sector 1.
Ordinea de zi:
1. Prezentarea Raportului asupra fondurilor obţinute din lichidarea bunurilor şi a Planului de distribuire parțială între
creditorii debitoarei MIHALACHE ANCA-ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ.
2. Oportunitatea introduceri acţiunii întemeiată pe dispoziţiile art. 169 alin.1 din Legea 85/2014.
3. Mandatarea creditorului majoritar în vedere introduceri actiunii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în
format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnatura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil,
poate fi comunicat lichidatorului prin orice mijloace, până în ziua şi ora fixată pentru exprimarea votului.
INFORMATII SUPLIMENTARE:
Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidarea bunurilor debitoarei Mihalache Anca – Elena, a fost inregstrat la
dosarul cauzei şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 2062/31.01.2018.
Planul de distribuire partiala intre creditorii debitoarei Mihalache Anca Elena Întreprindere Individuala a fost inregistrat
la dosarul cauzei şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 2075/31.01.2018.
Pentru informații suplimentare vă puteti adresa lichidatorului judiciar la tel nr. 021/311 77 82, fax: 021/311 77 88,
email: office.insolvency@zrp.ro, sau direct la sediul acestuia din București, str. Dimitrie Racoviță nr. 28-30, sector 2.
Lichidator judiciar, R&I Group SPRL denumita anterior ZRP Insolvency S.P.R.L.
Asociat Coordonator Elena Cosma
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