BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2472/06.02.2018
de înregistrare în registrul comerțului J40/9884/2004 și CUI RO 13780455, numit prin sentinţa civilă nr. 6757
pronunţată în data de 01.11.2016 în dosarul nr. 19081/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului București,
potrivit art. 13 din Legea 85/2006, a convocat şedinţa adunării creditorilor pentru data de 02.02.2018, ora 15:30 la
sediul lichidatorului judiciar, cu următoarea ordine de zi:
Aprobarea / respingerea ofertei de cumpărare formulată de societatea ALESOIL SRL, înregistrată la sediul
lichidatorului sub nr. 173/18.01.2018, pentru teren intravilan plus construcţie nefinalizată situat în Oneşti, calea
Braşovului, jud. Bacău, liber de sarcini, pentru care oferă preţul de 15.000 EUR, preţul de pornire al licitaţiilor pentru
aceasta fiind de 19.435 EUR.
Convocatorul cuprinzând ordinea de zi a adunării creditorilor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.
1804/29.01.2018.
Lichidatorul judiciar declară deschisă ședința adunării creditorilor și constată că niciun creditor nu este prezent, însă în
conformitate cu prevederile art. 14 alin. 4) din Lege, au fost transmise voturi prin corespondență din partea următorilor
creditori:
1. BANCA TRANSILVANIA SA - deținător a 19,78% din totalul creanțelor înregistrate în tabelul definitiv consolidat,
prin adresa cu nr. de înregistrare 381/01.02.2018, arată că aprobă oferta.
2. BRD GROUP SOCIETE GENERALE SA prin Beclea, Mitucă & Asociații - deținător a 26,80% din totalul
creanțelor înregistrate în tabelul definitiv consolidat, prin adresa cu nr. de intrare 384/01.02.2018, aprobă oferta.
3. DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - deținător a 0,43% din totalul
creanțelor înregistrate în tabelul definitiv consolidat, prin adresa nr. de înregistrare 396/02.02.2018, arată că nu este de
acord cu oferta ce constituie obiectul ordinii de zi şi solicită continuarea valorificării bunurilor conform ultimului
regulament de valorificare aprobat.
4. DIRECŢIA FISCALĂ Braşov - deținător a 0,00% din totalul creanțelor înregistrate în tabelul definitiv consolidat,
prin adresa nr. de înregistrare 395/02.02.2018, aprobă oferta societăţii ALESOIL SRL.
Având în vedere că au transmis voturi prin corespondență creditori care dețin peste 30% din creanţele înregistrate în
tabelul definitiv consolidat, respectiv 47,01% din totalul masei credale, adunarea este legal întrunită și poate adopta o
hotărâre legală cu privire ordinea de zi a adunării creditorilor.
În considerarea celor expuse, adunarea creditorilor societăţii Planoil SRL
Hotărăşte:
Cu 46,58% din masa credală şi 99,08% din creanţele care şi-au exprimat votul, se aprobă oferta de cumpărare formulată
de societatea societatea ALESOIL SRL pentru teren intravilan plus construcţie nefinalizată situat în Oneşti, calea
Braşovului, jud. Bacău, liber de sarcini, pentru care oferă preţul de 15.000 EUR.
Întrucât nu mai sunt alte probleme de discutat, se închide ședința adunării creditorilor debitoarei PLANOIL SRL şi se
întocmeşte în 2 exemplare procesul verbal de faţă.
Lichidator judiciar,
Expert Insolvenţă SPRL Filiala Bucureşti
Alina Costinaş, asociat coordonator
2. Societatea ROMAIR CONSULTING SRL, cod unic de înregistrare: 10182058
Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvență
1. Date privind dosarul: Dosar nr. 15057/3/2017, Tribunalul București Secţia a VII-a civilă
2. Debitor: SC ROMAIR CONSULTING SRL
Cod de identificare fiscală: RO10182058, Număr de ordine în registrul comerţului: J40/9663/1997,
Sediul social Bucureşti str. Mr.Av.Stefan Sanatescu nr.53 sector 1
3.Administrator judiciar: BVA INSOLV I.P.U.R.L.
Cod de înregistrare fiscală: 38202368, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO 2A 0907
Sediul: str. Piața Amzei nr.10-22 sc.D ap.2 București sector 1, Tel: 0723/854601, E-mail:bvainsolv@gmail.com
Subscrisa BVA INSOLV IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC ROMAIR CONSULTING SRL,
conform încheierii din data de 29.01.2018, pronunţată de Tribunalul București, Secţia a VII-a civilă, în dosarul
15057/3/2017, în temeiul art.99 alin. (3) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei notifică:
4. Deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC ROMAIR CONSULTING SRL prin
încheierea din data de 29.01.2018, pronunţată de Tribunalul București, Secţia a VII-a civilă, în dosarul 15057/3/2017.
4.1. În baza art.71 alin.2 dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare în condițiile art.99 alin.3 din lege
tuturor creditorilor mentionați în lista depusă de debitor în conformitate cu art.67 alin.1 lit.c, debitorului şi ORC și
tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi.
Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunțării prezentei hotărâri inventarierea
bunurilor debitorului, să întocmească și să depună la dosar în termen de 20 de zile de la desemnare raportul prevăzut la
art.92 alin.1 din lege și în termen de 40 de zile de la desemnare raportul prevăzut la art.97 din aceeași lege.
5.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în vederea întocmirii tabelului preliminar –
16.03.2018.
Termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar - 06.04.2018.
Ternenul de întocmire a tabelului definitiv – 02.05.2018
Data primei ședințe a adunării generale a creditorilor – 12.04.2018..
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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6.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică ORC de pe lângă Tribunalul Constanţa pentru efectuarea menţiunii.
BVA Insolv IPURL – prin practician în insolventa Babenco Monica
3. Societatea SIMIS LINK SRL, cod unic de înregistrare: 24435029
Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar
în procedura generală de insolventa
Nr: 452 Data emiterii: 05.02.2018
1. Date privind dosarul: Număr dosar 38483/3/2013
Tribunalul Bucureşti Sectia a VII-a Civila Judecător sindic Mihaela Paicu
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Bdul Unirii, nr. 37, sect. 3, Bucureşti
Număr de telefon 021 408 36 00; 408 37 22; programul arhivei/registraturii instanţei 0930 – 1400
3.1. Debitor: SC SIMIS LINK SRL – în faliment
CIF 24435029 număr de înregistrare în registru J40/15249/2008 cu sediul social în Bucureşti, str. Aurel Vlaicu nr.34,
ap.1, bir.17, sector 2
4. Lichidator judiciar: CRIS CONSULT S.P.R.L. Cod de identificare fiscală 20745930
Sediul social Bucureşti, Aleea Cauzasi nr.47, etaj 2, ap.3, sector 3
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO 0093
Telefon 031 620 8600; fax 031 620 8601; E-mail office@crisconsult.ro
Nume şi prenume reprezentant lichidator persoană juridică asociat coordonator av. Cristina Dica
5. Subscrisa CRIS CONSULT S.P.R.L., în calitate de lichidator al debitorului SC SIMIS LINK SRL – în faliment
conform incheierii de sedinta din 07.03.2014 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Sectia a VII-a Civila, în dosarul nr.
38483/3/2013 :
În temeiul:  art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică:
 Raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor
astfel întocmit(e), în anexă, în număr de 5 file.
7. Număr de exemplare depuse: se depune un exemplar în vederea publicarii, un exemplar fiind depus la dosarul cauzei.
Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor de catre lichidatorul judiciar al debitorului
SC Simis Link SRL – în faliment
Număr dosar 39061/3/2012 Tribunalul Bucureşti Sectia a VII-a Comerciala;
Judecător sindic: PAICU MIHAELA
Debitor: SC SIMIS LINK SRL – în faliment
Lichidator judiciar: CRIS CONSULT SPRL
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
1.Apelul subscrisei din dosar nr.63728/300/2015 pe rolul Tribunalului Bucureşti – Sectia a VI-a Civila acţiune în
constatare nulitate absolută reziliere contract a fost respins la data de 27.09.2017, iar la data de 05.07.2017 am formulat
recurs. Pana la aceasta data nu s-a format dosarul de recurs pe rolul Curtii de Apel, decizia atacata cu recurs a fost
redactata în luna ianuarie 2018, la circa 18 luni de la pronuntare.
2.Referitor la cererea de compensare a NBG Leasing IFN SA am depus intampinare prin care am aratat ca o creanta
poate sa fie achitata/stinsa prin compensare numai daca se poate face în conformitate cu regulile procedurii colective de
insolventa, compensarea nu se poate face de drept, respectiv dupa achitarea cheltuielilor de procedura şi creantelor cu
rang superior, asa cum reiese din tabelul de creante. Prin urmare o operatiune de compensare este nula absolut şi
apreciem ca NBG trebuie sa faca viramentul sumei la care a fost obligata definitiv, respectiv 2.714,54 lei în contul unic
de lichidare, suma urmand a fi distribuita în procedura de faliment în baza prevederilor art.122 din Legea 85/2006.
Compensarea dupa data deschiderii procedurii de insolventa este posibila numai daca conditiile sunt indeplinite la data
deschiderii procedurii (ori nu este cazul, creanta NBG fiind rezultata ulterior deschiderii procedurii de insolventa astfel
cum se recunoaste de NBG) conform prevederilor art.52 din Legea 85/2006, şi nu intervine de drept aceasta situatie este
una logica din moment ce exista creditori de rang prioritar care ar avea dreptul de a fi platiti cu prioritate în fata
creditorului chirografar NBG, plata din debitul care ar fi incasat teoretic la masa credala în contul unic de lichidare. Fata
de cele mai sus mentionate va solicitam respectuos în principal anularea acesteia ca netimbrata, în subsidiar ca tardiv
formulata şi respectiv neintemeiata.
3.Am formulat şi cerere de revizuire impotriva deciziei civile nr.3024/27.09.2016 pronuntata de catre Tribunalul
Bucureşti - Sectia a VI-a Civila în dosar nr.63728/300/2015 comunicata subscrisei la 15.01.2018, (anexa 1) prin care se
incalca autoritatea de lucru judecat a sentintei civile definitive 3307/13.05.20016 pronuntata de catre judecatorul sindic
Tribunalul Bucureşti - Sectia a VII-a Civila în dosar nr.38483/3/2013, prin care am solicitat admiterea revizuirii,
constatarea ca exista hotarari definitive potrivnice, anularea deciziei civile nr.3024/27.09.2016 pronuntata de catre
Tribunalul Bucureşti - Sectia a VI-a Civila în dosar nr.63728/300/2015, iar în rejudecare admiterea apelului subscrisei
în sensul admiterii actiunii formulate la fondul cauzei în dosar nr.63728/300/2015 şi constatarii nulitatii absolute a
rezilierii contractului de leasing financiar nr.31632/01.04.2011 avand ca obiect autoturismul PEUGEOT 3008 efectuata
de catre NBG LEASING IFN S.A prin adresa nr.2952/13.08.2014, avand în vedere ca rezilierea s-a efectuat pentru un
debit inexistent. Dosarul are termen la data de 22.03.2018.
Cris Consult SPRL Asociat coordonator Dica Cristina
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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