BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2395/05.02.2018
Cu privire la stadiul procedurii
- Învederăm instanței de judecată faptul că temeiul art. 116 din Legea nr. 85/2006 sunt continuate demersurile
necesare în vederea asigurării unei publicități corespunzătoare pe piața imobiliară în condițiile de preț redus cu 45% din
valoarea de evaluare conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 30.06.2017;
- În perioada de raportare(dec. 2017- ian 2018) au fost organizate la sediul lichidatorului judiciar ședințe de licitații
publice bilunare după cum urmează:
- 1(unu) ședință de licitație publică în ziua de 07.12.2017 la prețul de 269.500 EUR fără TVA reprezentând 55% din
valoarea de evaluare aprobată. Așa cum rezulta din PV nu au fost înregistrate oferte de cumpărare;
- 3(trei) ședințe de licitație publică în zilele de 21.12.2017, 01.04.2018, 18.01.2018 la prețul de 245.000 EUR fără
TVA reprezentând 50% din valoarea de evaluare aprobată. Așa cum rezulta din PV nu au fost înregistrate oferte de
cumpărare;
Față de cele prezentate, solicităm:
- Acordarea unui termen de judecata corespunzător în vederea continuării procedurii de vânzare a bunurilor imobile
identificate în averea SC MONLIV PROD COM SRL Sadova;
*Anexăm PV licitație din data de 07.12.2017, 21.12.2017, 04.01.2018, 18.01.2018, extras BPI privind publicare acte
procedură;
Lichidator judiciar,
Ec. Călin Ovidiu
Județul Teleorman
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea TEL DRUM SA, cod unic de înregistrare: 2695680
Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă
Nr ieșire: 354
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 116/87/2018, aflat pe rolul Tribunalului Teleorman, secția Civilă 1.
2.Arhiva/registratura instanţei: localitatea Alexandria, str. Independenţei nr. 22, judeţul Teleorman. Număr de telefon:
0247/311.323; Programul arhivei/registraturii instanţei: Arhivă 09.00– 13:00; Registratura: 09.00– 13:00.
3.Debitor: TEL DRUM S.A, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Libertății-prelungire, nr. 458 bis, Județ Teleorman,
având număr de Ordine în Registrul Comerțului J34/211/1998 și Cod Unic de Inregistrare 2695680.
4.Creditor: către toți creditorii
5.Administrator judiciar: CITR Filiala Ilfov SPRL, cu sediul în Corbeanca, str. Viitorului nr. 32E, județul Ilfov,
înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0718,CUI 32639607, cu sediul
procesual de comunicare al actelor ales în Green Court, str. Gara Herăstrău nr. 4, et. 3, sector 2, București, reprezentată
prin Bogdan Gorde – Practician în insolvenţă.
6.Subscrisa CITR Filiala Ilfov SPRL, în calitate de administrator judiciar desemnat prin Încheierea de ședință din data
de 29.01.2018, pronunţată în dosarul nr. 116/87/2018, aflat pe rolul Tribunalului Teleorman, secția Civilă 1 notifică
7. Deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală împotriva debitorului TEL DRUM S.A, prin Încheierea de
ședință din data de 29.01.2018, pronunţată în dosarul nr. 116/87/2018, aflat pe rolul Tribunalului Teleorman, secția
Civilă 1.
7.1. Debitorul TEL DRUM S.A are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, de a depune
documentele conform art. 74 din Legea nr. 85/2014.
7.2. Creditorii debitorului TEL DRUM S.A trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea
cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 15.03.2018.
Declaraţia de creanţă se va depune în două exemplare, însoţită de înscrisurile doveditoare la Tribunalul Teleorman,
secția Civilă 1, în cadrul dosarului nr. 116/87/2018, un exemplar fiind destinat instanţei, iar cel de-al doilea
administratorului judiciar, la adresa acestuia menționată în preambul.
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat
atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite în conformitate cu prevederile legale:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor este
04.04.2018
Termenul limită pentru depunerea contestațiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în Buletinul
Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar, conform art. 111 alin. (2).
Termenul de definitivare a tabelului preliminar este data de 27.04.2018.
8. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul ales al administratorului judiciar din București,
str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court, et. 3, sector 2, la data de 06.04.2018, ora 12:00, având ca ordine de zi :
1. Prezentarea măsurilor efectuate de la declanşarea procedurii în vederea administrării şi conservării patrimoniului şi
ratificarea acestora;
2. Prezentarea activului şi a pasivului societăţii;
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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3. Prezentarea raportului întocmit conform art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014;
4. Prezentarea raportului de cauze întocmit conform art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 şi a concluziilor acestuia;
5. Alegerea unui comitet al creditorilor format din 3-5 membri şi a preşedintelui acestuia în condiţiile art. 50 din Legea
nr. 85/2014;
6. Confirmarea administratorului judiciar CITR Filiala Ilfov SPRL desemnat provizoriu de către judecătorul sindic, în
conditiile art. 57 alin. 2 din Legea nr. 85/2014;
7. Aprobarea onorariului propus de administratorul judiciar;
În măsura în care se va considera necesar, se va proceda la completarea ordinii de zi menţionate, urmând a se notifică:
acest aspect tuturor creditorilor și a se publica în BPI, cu cel puțin 5 zile anterior ţinerii şedinţei. Informaţii suplimentare
veţi putea obţine de la administratorul judiciar la adresa menţionată mai sus, iar materialele de discutat în cadrul
adunării creditorilor vor fi publicate cu cel puţin 5 zile înainte pe site-ul administratorului judiciar: www.citr.ro
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teleorman,
Secţia civilă 1.
Informaţii suplimentare:
1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Teleorman, secția
civilă 1 „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea 85/2014;
“(1)Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum şi
menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinţă.
(2)La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă, cel
mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanţei.
(3)Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor
originale şi păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul judiciar va face menţiunea pe original
despre prezentarea acestora.”
2. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi întocmite în dublu exemplar, acestea urmând a fi
depuse la Tribunalul Teleorman, secția Civilă 1, la dosarul nr. 116/87/2018, împreună cu taxele de timbru, un exemplar
fiind destinat instanței, iar cel de-al doilea administratorului judiciar. Pe exemplarul administratorului judiciar, care va fi
trimis la urmatoarea adresa București, str. Gara Herăstrău, nr. 4, Green Court et. 3, sector 2, va fi trecuta şi o adresă de
email pentru corespondenţă.
3. Conform art. 102, alin. (2) Creanţa în baza căreia s-a deschis procedura insolvenţei este înregistrată de
administratorul judiciar, în baza documentelor justificative ataşate cererii de deschidere a procedurii şi în urma
verificării, fără a fi necesară depunerea unei cereri de admitere, potrivit alin. (1), cu excepţia cazului în care se
calculează accesorii până la data deschiderii procedurii.
4. În cazul în care se solicită înscrierea în tabelul preliminar a dobânzilor, penalităţilor sau a altor accesorii, se va
depune anexat cererii modalitatea de calcul a acestora, cu menţiunea că nu vor putea fi calculate accesorii după data
deschiderii procedurii.
5. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau măsurile de
executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea 85/2014).
02.02.2018
CITR Filiala Ilfov SPRL,
Senior Partener Bogdan Gorde
Județul Timiş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea BMG SECURITY SRL, cod unic de înregistrare: 11941385
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar
în procedura simplificată de faliment
NR. 634/05.02.2018
1. Date privind dosarul: nr. dosar 5527/30/2016, Tribunal Timiş, Secţia a II-a Civilă; j.s. Casiana Todor;
2.Arhiva/registratura instanţei: Timişoara, P-ţa Ţepeş Vodă nr. 2, jud. Timiş, Tel: 0256448044 Program 08.30-12.30
3.1. Debitor: SC BMG Security SRL, CUI: 11941385, sediul: Timişoara, str. Viorelelor, bl. D13, sc. A, et. 2, ap. 7, jud.
Timiş; nr. ORC J35/ 553/ 1999;
3.2.Administrator special: Mărilă Nicolae-Dacian;
4.Creditori: conform tabelului definitiv de creanțe actualizat nr. 633/05.02.2018;
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Florea Lucian Cristian, CIF 29441080, sediu: Timişoara, str.
Coriolan Brediceanu, nr. 8, et. 1, camera 104, jud. Timiş, nr. înregistrare RFO I-1799, Tel: 0256/222116, Fax. 0371–
606538, e-mail: ciiluciancristianflorea@gmail.com, reprezentat prin Ec. Florea Lucian Cristian.
6. Subscrisul, Cabinet Individual de Insolvență Florea Lucian Cristian, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC
BMG Security SRL, conform sentinței civile nr. 545 din data de 04.05.2017, pronunţată de Tribunalul Timiș secţia a II
– a Civilă, în dosarul nr. 5527/30/2016,
În temeiul: art. 167 din Legea nr. 85/ 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
comunică:
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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