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Nr.
crt.

Denumire Furnizor

Nr.
Contract

Obiectul contractului

Data terminării

1
1 contract de muncă
Contract de muncă
Durată nedeterminată
3. Evoluţia Încasărilor şi a Plăţilor. Disponibilităţi
3.1 Încasări şi plăţi
Conform evidenţelor contabile, nu au existat încasări aferente perioadei 01.01.2018 – 31.01.2018.
Conform evidenţelor contabile totalul plăţilor efectuate în perioada 01.01.2018 – 31.01.2018 sunt în sumă de 4.798
RON şi cuprind:
Natura plăţii
Plăţi efectuate RON
ianuarie
Salarii

2.642

Taxe şi impozite aferente salariilor

1.970

Poştă, telefon

42

Alte plăţi (comisioane, consumabile,etc.)

144

Total
4.798
În Anexa 3 se regăseşte situaţia încasărilor şi a plăţilor efectuate în perioada 01.01.2018 – 31.01.2018.
3.2.
Disponibilităţi
RON
- Casierie
4.768,32
- Cont Curent
744,05
- Cont Lichidare
1.092.580,65
- Cont depozit
0,00
TOTAL
1.098.093,02
În Anexa 4 se regăseşte Extrasul de Cont la 31.01.2018.
4.Concluzii. Solicitări
Faţă de cele menţionate în prezentul raport, în ceea ce priveşte activitatea lichidatorului solicităm onoratei instanţe şi
creditorilor următoarele:
 să ia act de stadiul procedurii de faliment prevăzută de Legea nr. 85/2006 modificată a SC ROCAR SA (în
faliment);
 să ia act de încasările şi plăţile efectuate de SC ROCAR SA (în faliment) în perioada cuprinsă între 01.01.2018 –
31.01.2018;
 să ia act de măsurile dispuse de lichidator în perioada 01.01.2018 – 31.01.2018.
Anexe.
Anexele şi raportul de activitate în integralitatea sa vor fi puse la dispozitia creditorilor la cerere.
Semnătură şi ştampilă
Județul Constanţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea EUROTRANZIT 2000 S.A., cod unic de înregistrare: 10391950
Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei
Nr. 893/21.03.2018
1.Date privind dosarul: nr. 1158/118/2018, Tribunal Constanţa, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Adrian Oprea.
2.Registratura instanţei: Constanţa, str. Traian nr. 31, nr. telefon: 0241.606.591, Programul arhivei: luni-vineri: 8:3012:30
3.Debitor: EUROTRANZIT 2000 SA, Sediul: Mun. Constanta, B-dul Mamaia nr. 288, Hotel Turist, cam. 14, Jud.
Constanţa, CUI 10391950, J13/1090/1998.
4.Creditori: *)Listă anexă: va fi stabilitã dupã înregistrarea declaraţiilor de creanţã
5.Administrator judiciar: MAESTRO S.P.R.L, RSP 0270, CIF: RO20553269, Tel/Fax: 0241.488.238/9, E-mail:
maestro@maestrolichidare.ro; Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar Stroie Cristina
6.Subscrisa: MAESTRO S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar al debitorului EUROTRANZIT 2000 SA conform
Incheierii nr. 192/07.03.2018 a Tribunalului Constanta pronuntata de judecatorul sindic în dosarul nr. 1158/118/2018 în
temeiul art.99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin. (1) şi urm. din Legea nr. 85/2014, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi
(2) şi art. 67, alin.(1), din acelaşi act normativ, notifica
7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului: EUROTRANZIT 2000 S.A, prin Incheierea nr.
192/07.03.2018 a Tribunalului Constanta pronuntata de judecatorul sindic în dosarul nr. 1158/118/2018.
8. Debitorul EUROTRANZIT 2000 SA are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.
9. Termenul limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la Incheierea de deschidere a procedurii generale a
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insolventei, pronunţată ca urmare a cererii formulate de debitor, în condiţiile art. 71 alin. (1), este de 10 zile de la
primirea prezentei notificări. Termenul de soluţionare a opoziţiilor nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului
de depunere a acestora.
10. Creditorii debitorului EUROTRANZIT 2000 S.A trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
11. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:
11.1. Termenul limită pentru depunerea creanţelor este la 19.04.2018. 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 debitorului.
11.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
11.3. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 08.05.2018.
11.4. Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tribunal împotriva tabelului preliminar de creanţe este de 7 zile de la
publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar.
11.5. Termenul pentru depunerea tabelului definitiv al creanţelor este 31.05.2018.
11.6. Adunarea Creditorilor va avea loc în data de 11.05.2018 ora 12:00, la sediul administratorului judiciar din
Constanta, str. Dr.Aristide Caratzalli nr. 24, Jud. Constanta, cu ordinea de zi: desemnare comitet creditori, confirmare
administrator judiciar şi stabilirea onorariului administratorului judiciar.
12. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa.
Informaţii 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 din Legea nr. 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.
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 extrajudiciare pentru realizarea creanţelor
asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr. 85/2014).
MAESTRO S.P.R.L.,
Administrator judiciar al EUROTRANZIT 2000 SA,
Stroie Cristina
Județul Galaţi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea RBX ELECTRIC SRL, cod unic de înregistrare: 29698778
România, Tribunalul Galaţi, Secţia a II a Civilă
Galaţi, str. Brăilei nr.153
Dosar nr.4887/121/2017
termen: 16.04.2018, sala 11,
Citaţie
emisă la: ziua 20, luna martie, anul 2018
creditori
SC Somaco Holding SA, CU punct de lucru Doaga - Doaga, str. Tişitei, nr. 1, Judeţ Vrancea
SC Vega 93 SRL -societate în reorganizare( ad-tor judiciar CITR - Filiala Galati SPRL - Galati, str. Siderurgiştilor, nr.
7, bl. PS1B, sc. tronson 4, Judeţ Galaţi
Chorus Marketing And Distribution SRL - Galati, Str. Arad, nr. 12, bl. PS14A, et. parter, Judeţ Galaţi
SC Austral Trade SRL -punct de lucru in Pipera Tunari - Voluntari, Şos. Pipera Tunari, nr. 1C, Judeţ Ilfov
CG&GC IT Expert SRL - Galati, str. Brăilei, nr. 196, bl. B3A, ap. 3, Judeţ Galati
Debitoare
-SC RBX Electric SRL prin ad-tor judiciar Consult Bancruptcy IPURL - Galati, str. Roşiori, nr. 10, bl. D1, ap. 44, Cod
postal 800200, Judeţ Galati
Sunt chemate la această instanţă, sala 11, completul C4LJ, în ziua de 16, luna aprilie anul 2018, în proces cu debitoarea
SC RBX Electric SRL având nr.de înregistrare în registrul comerţului J17/149/2012, pentru discutare Cereri de repunere
in termen şi Opozitie la deschiderea procedurii,
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Vă atragem atenţia că datele menţionate în prezentul document se înscriu în cele prevăzute de Legea nr.677/2001, fapt
ce conferă obligativitatea protejării, conservării şi folosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege.
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