BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4959/07.03.2018
Județul Neamţ
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AQUA PARK BLUE EDEN SA, cod unic de înregistrare: 26803054
Notificare de deschidere a procedurii generale a
insolvenței față de debitoarea Aqua Park Blue Eden S.A.
(în insolvență, in insolvency, en procédure collective)
Nr. înregistrare: 847 din 05.03.2018
1. Date privind dosarul: dosarul nr. 249/103/2018 al Tribunalului Neamț;
2. Debitoare: Aqua Park Blue Eden S.A. (în insolvență, in insolvency, en procédure collective) cu sediul în Sat
Vădurele, Comuna Alexandru cel Bun, str. Făbricuței, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J27/238/2010, având
C.U.I. 26803054;
3. Administrator judiciar: Hodoș Business Recovery S.P.R.L., cu sediul în Tîrgu-Mureş, str. Târgului nr. 15, jud. Mureş,
înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei sub nr. RFO II 0409, având CUI RO26197420, telefon
0365/424777, fax 0372870403, email: hbr@hodos.eu;
4. Subscrisa Hodoş Business Recovery S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al societății Aqua Park Blue EDEN
S.A., în temeiul dispozițiilor art. 99 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență, notifică
5. Deschiderea procedurii generale a insolvenței față de Aqua Park Blue Eden S.A.,, prin Încheierea civilă nr.
89/F/01.03.2018 pronunțată în dosarul nr. 249/103/2018 al Tribunalului Neamț, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, prin care se dispun următoarele termene în procedură:
5.1. Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii generale a insolvenței este de zile
de la primirea notificării deschiderii procedurii generale a insolvenței .
5.2. Termenul pentru depunerea raportului cu propunerea privind propunerea de continuare a perioadei de observație
sau, după caz, de intrare în procedura simplificată – 22.03.2018.
5.3. Termenul pentru depunerea raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a
debitoarei, cu mențiunea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă și asupra existenței premiselor angajării răspunderii
acestora – 11.04.2018.
5.4. Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanțelor născute anterior procedurii – 17.04.2018. În
temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat
atrage decăderea din drepturi privind creanţa / creanţele pe care le deţineţi împotriva averii debitoarei şi care s-au născut
înainte de data procedurii 01.03.2018).
5.5. Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar de creanțe –
08.05.2018. Contestațiile la tabelul preliminar se vor depune în termen de 7 zile de la publicarea acestuia în Buletinul
Procedurilor de Insolvență.
5.6. Termenul pentru soluționarea eventualelor contestații la tabelul preliminar și definitivarea tabelului de creanțe –
06.06.2018.
6. Prima adunare generală a creditorilor va avea loc la Tîrgu Mureș, str. Târgului nr. 15, jud. Mureș, în data de
14.05.2018, de la ora 14:00, având pe ordinea de zi desemnarea administratorului judiciar / confirmarea
administratorului judiciar desemnat de judecătorul sindic și stabilirea remunerației acestuia, respectiv alegerea
comitetului creditorilor.
7. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamț
pentru efectuarea menţiunii.
Alte mențiuni:
- În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Neamț „Cererea de
înscriere a creanţei în tabelul de creanţe”, cu respectarea dispoziţiilor art. 102 și art. 104 din Legea nr. 85/2014.
- Cu excepția salariaților ale căror creanțe vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidențelor contabile,
toți ceilalți creditori, ale căror creanțe sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a
creanțelor în termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii.
- Cerere de admitere a creanțelor va cuprinde numele/denumirea creditorilor, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul
creanței, precum și mențiuni cu privire la eventualele cauze de preferințe. La cerere vor fi anexate documentele
justificative ale creanței și ale actelor de constituire a cauzelor de preferință, cel mai târziu în termenul stabilit pentru
depunerea cererii de admitere a creanțelor.
- 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.
- Cererea de înscriere a creanţei pe tabelul preliminar ce va fi depusă la dosarul cauzei va fi însoţită de dovada achitării
taxei judiciare de timbru de 200 lei, în original.
- Orice contestaţie sau obiecţie, formulate în cadrul procedurii de participanţi, se timbrează cu 200 lei taxă judiciară de
timbru, dacă nu este scutită de plata taxelor de timbru. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva
Tribunalului Neamț.
- Notificările ulterioare în procedură se vor efectua în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, în Buletinul
Procedurilor de Insolvență, cu excepțiile prevăzute de norma juridică menționată, înregistrarea cererii de admitere a
creanței creând prezumția pentru creditori că a cunoștință de termenele prevăzute de lege.
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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