BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6263/23.03.2018
ap.7, jud. Braila
Loc. Ianca, Str. N.Oncescu nr.1, Bl.A11, Sc.1,
Ap.2, Jud.Braila
TRANSEXPED AGRO SRL
Com. Vaida, Str. Imparatul Traian, nr.14,
Jud.Braila
TANASA SI ASOCIATII SPRL reprezentata prin asociat coordonator TANASA CONSTANTIN, in calitate de
lichidator judiciar al AGRIMON SRL conform sentintei civile nr. 226 din data de 12.05.2014, pronuntata de Tribunalul
Braila, Sectia a II-a Civila De Contencios Administrativ Si Fiscal in Dosar nr. 2414/113/2013, prin prezenta convocam
Comitetul Creditorilor AGRIMON SRL pentru data de 30.03.2018 ora 13,00, la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, sector 3, (interfon 47C) cu urmatorul punct pe ordinea de zi:
1. Desemnarea unei societati de evaluare care sa procedeze la reevaluarea bunurilor ramase nevalorificate pana la
aceasta data, aflate in patrimoniul societatii debitoare. In acest sens au fost identificate urmatoarele oferte:
1) EXPERT EVALUATOR VELICU CASIANA:
onorariu solicitat 16.000 lei (neplatitor de TVA);
termen de realizare 30 de zile lucratoare de la data preluarii documentelor si efectuarii inspectiilor;
2) EXPERT EVALUATOR LAZAR MIHAELA:
onorariu solicitat 22.000 lei (neplatitor de TVA);
termen de realizare 60 de zile lucratoare de la data preluarii documentelor si efectuarii inspectiilor;
3) EXPERT EVALUATOR RUSU TRAIAN:
onorariu solicitat 25.000 lei (neplatitor de TVA);
termen de realizare 60 de zile lucratoare de la data preluarii documentelor si efectuarii inspectiilor;
In eventualitatea in care in cadrul Comitetului Creditorilor nu se va putea adopta o decizie cu privire la alegerea celei
mai bune oferte de evaluare, problema de competenta Comitetului Creditorilor, lichidatorul judiciar a convocat
Adunarea Creditorilor pentru data de 30.03.2018, ora 14,00 cu aceasi ordine de zi.
Sedinta Comitetului creditorilor va fi prezidata de catre reprezentantul lichidatorului judiciar, dl. Tanasa Constantin.
Va mai incunostiintam ca in temeiul art.48 alin.4 din OUG nr.91/2013 puteti sa va exprimati votul prin
scrisoare:”creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor,
sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un
certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, administratorului
judiciar sau lichidatorului judiciar.”
Tanasa Si Asociatii SPRL
lichidator judiciar al Agrimon SRL
Constantin Tanasa
HOTLIV CONSTRUCT SRL

Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea EMR (EPSILON MEDICAL ROMANIA) SRL, cod unic de înregistrare: 16532039
Notificare privind
deschiderea procedurii generale a insolventei
Nr.:10464
Data emiterii ;23.03.2018
1.Date privind dosarul: Număr dosar :7163/3/2018
Tribunal Bucureşti - Secţia A VII A Civila Termen:19.06.2018
Complet 12 ora 09,00
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bdul Unirii, nr.37, sector 3, Bucureşti
Programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri: 9.30- 14.00
3.Debitor: EMR (EPSILON MEDICAL ROMĂNIA) SRL
Cod de identificare fiscală: 16532039; sediul social: Bulevardul THEODOR PALLADY, nr.47, sc.A, et.3, sector 3,
Bucureşti; Număr de ordine în registrul comerţului: J/40/10061/2004
4. La cererea debitoarei: EMR (EPSILON MEDICAL ROMĂNIA) SRL
4.1. Potentiali creditori bugetari:
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI – BIROU JURIDIC
CONTENCIOS 3 – Str.Sperantei, nr.40, sector 2, Bucureşti
DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 1 - Str.Piata Amzei nr. 13, sector 1, Bucureşti
DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 2 - str. Teiul Doamnei nr. 7 ,bl.31, sc.1, ap.3,
sector 2, Bucureşti
DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 3 - str. Campia Libertatii nr. 36, sector 3,
Bucureşti
DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 4 - Sos.Oltenitei nr. 37-39, sector 4, Bucureşti
DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 5 - Str.Sebastian nr. 23, bl.S13, sector 5, Bucureşti
DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 6 - Drumul Taberei nr. 18, Complex Orizont,
sector 6, Bucureşti
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AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI – str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr.
50, sector 1, Bucureşti
ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU- Bucureşti Splaiul Independentei nr.294 Corp A, sector 6
5.Administrator judiciar: CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA CLEJA ALINA SINZIANA
Sediul social: Str.Teleajen nr.33, sector 2, Bucureşti
Număr de înregistrare în Tabloul U.N.P.I.R.: nr. 1B2908
Tel/Fax:0722.63.63.23 sau 021.2525.02.33 E-mail: contact@servicii-avocatura.ro Nume şi prenume reprezentant
administrator judiciar: Avocat CLEJA ALINA SINZIANA
6.Subscrisa: CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA CLEJA ALINA SINZIANA, în calitate de administrator
judiciar al debitorului EMR (EPSILON MEDICAL ROMĂNIA) SRL, conform Încheierii de sedintă pronunţată la data
de 13.03.2018 de Tribunalul Bucureşti - Secţia A VII A Civila în dosarul nr.7163/3/2018, în temeiul art.99 alin.3
raportat la art.100 din Legea 85/2014;
notifică:
7. Deschiderea procedurii generale de insolvenţa - împotriva debitorului EMR (EPSILON MEDICAL ROMĂNIA)
SRL conform Încheierii de sedintă pronunţată la data de 13.03.2018 de Tribunalul Bucureşti - Secţia A VII A Civila în
dosarul nr.7163/3/2018.
7.1. Debitorul EMR (EPSILON MEDICAL ROMĂNIA) SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea
procedurii să depună la dosarul cauzei o declaratie prin care sa-si manifeste intentia de reorganizare în temeiul art.85
alin.1 raportat la art.74 şi art.67 alin.1 lit.g din Legea 85/2014, precum şi documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din
Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei.In cazul în care debitorul nu va depune actele şi informatiile aratate devin
aplicabile dispozitiile art.82 alin.2 şi art.169 alin.1 lit d) din Legea 85/2014.
7.2. Creditorii debitorului EMR (EPSILON MEDICAL ROMĂNIA) SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa
credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei;
Termenul limitata de depunere, de catre creditori, a opozitiilor la sentinta de deschidere a procedurii- 15 zile de la
primirea notificarii, precum şi termenul de solutionare al opozitiilor, care nu va depasi 10 zile de la data expirarii
termenului de depunere al acestora.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 24 Aprilie
2018.Declaratia de creanta se va depune intr-un exemplar, insotita de inscrisurile doveditoare ale creantei şi exemplarul
original al dovezii achitarii taxei judiciare de timbru la Tribunalul Ilfov, sectia Civila, cel de-al doilea exemplar, insotit
de toate inscrisurile doveditoare ale creantei şi copia dovezii achitarii taxei judiciare de timbru, urmand a fi comunicat
administratorului judiciar la adresa Bucureşti, Str.Teleajen nr.33, sector 2. Este obligatoriu ca al doilea exemplar al
declaratiei de creanta impreuna cu anexele la aceasta sa fie remis şi administratorului judiciar.Aceasta deoarece este
posibil ca, datorita numarului mare de dosare aflate pe rolul Sectiei A VII A Civile a Tribunalului Bucureşti,
administratorul judiciar sa nu intre în timp util în posesia tuturor declaratriilor de creanta.
În temeiul art.114 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, 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 prin incheierea de sedinta de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este
03 Mai 2018.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 15 Mai 2018.
Data primei sedinte a adunari generale a creditorilor 07 Mai 2018 ora 14.00 la sediul administratorului judiciar din
Bucureşti Str.Teleajen nr.33 (intrarea prin Str.Tepes Voda) sector 2 cu urmatoarea ORDINE DE ZI;
1. Prezentarea Raportului intocmit în conformitate cu prevederile art.92 alin 1 din Legea 85/2014 şi a Raportului
intocmit în conformitate art.97 alin.1) din Legea 85/2014.
2.Confirmarea administratorului judiciar CII CLEJA ALINA SINZIANA şi a retributiei acestuia în valoare de 3.000
lei/lunar exclusiv TVA pentru perioada de administrare din averea debitoarei şi un onorariu de succes de 5% din sumele
incasate din valorificarea bunurilor din averea debitoarei, recuperarea creantelor debitoarei precum şi din alte sume
distribuite în conformitate cu Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa.
8.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei - se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti.
Informaþii suplimentare:
 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 85/2014.
 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
 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.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Ilfov.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.
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Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor
asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea privind procedura insolvenţei).
9. Administrator Judiciar CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA CLEJA ALINA SINZIANA – Persoane de
contact: .: Avocat CLEJA ALINA SINZIANA la. Tel/fax: 0722.63.63.23 / 021.252.02.33
Cabinet Individual De Insolventa Cleja Alina Sinziana
Prin Reprezentant
Avocat Cleja Alina Sinziana
2. Societatea MALIS CARE SRL, cod unic de înregistrare: 26387025
România Tribunalul Bucuresti
Secţia a VII-a Civilă
Splaiul Independenţei, nr. 319L,
sector 6, Bucureşti
Dosar nr. 33936/3/2015/a1
Comunicare
emisă la: ziua 21 luna 03 anul 2018
DM INSOLV CONSULT IPURL cu sediul în sector 3, Bucureşti, COGALNIC, nr. 31
CEAUSU MIHAI CRISTIAN cu domiciliul în sector 6, Bucureşti, VALEA OLTULUI, nr. 18, bl. A31, sc. F, et. 4, ap.
90
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr. 1712
din 19.03.2018 pronunţată în dosarul nr. 33936/3/2015/a1 de Tribunalul Bucuresti Secţia a VII-a Civilă privind
debitorul SC MALIS CARE SRL - sector 6, Bucureşti, STR.VALEA OLTULUI, nr. 18, bl. A31, sc. F, et. 4, ap. 90
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
Dosar nr. 33936/3/2015/a1
România
Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă
Încheiere
Şedinţa publică din data de 08.03.2018
Tribunalul constituit din:
Preºedinte – Judecător Sindic: Măcsinoiu Alexandru
Grefier: Coman Valentina
Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile, având ca obiect cererea întemeiată pe dispoziţiile art. 169 a Legii 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, formulată de reclamantul DM INSOLV CONSULT
IPURL cu sediul în sector 3, Bucureşti, COGALNIC, nr. 31 în contradictoriu cu pârâtul CEAUSU MIHAI CRISTIAN
cu domiciliul în sector 6, Bucureşti, VALEA OLTULUI, nr. 18, bl. A31, sc. F, et. 4, ap. 90.
La apelul nominal făcut în şedinţă publica a răspuns reclamantul prin reprezentant, lipsă fiind pârâtul .
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
Instanţa, constatând că nu mai sunt cereri de formulat sau excepţii de invocat, acordă cuvântul cu privire la probe.
Reclamantul, prin reprezentat, solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile de la dosar.
Instanţa, încuviinţează, în temeiul dispoziţiilor art. 255 şi 258 Cod Procedură Civilă, pentru ambele părţi, proba cu
înscrisurile depuse la dosar, apreciind că este admisibilă şi de natură să conducă la soluţionarea cauzei.
Nemaifiind cereri prealabile de formulat şi excepţii de invocat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă
cuvântul pe cererea de atragere a răspunderii patrimoniale.
Reclamantul, prin reprezentant, solicită admiterea cererii aşa cum a fost formulată.
Instanţa constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.
Tribunalul
Având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitatea părţilor să depună Concluzii scrise,
Dispune :

Amână pronunţarea la data de 19.03.2018.
Dată în şedinţă publică azi 08.03.2018.
Preşedinte,
Măcsinoiu Alexandru

Grefier,
Coman Valentina
*

ECLI:RO:TBBUC:2018:005.001712
Dosar nr. 33936/3/2015/a1
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