BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7191/05.04.2018
V. ONORARII SI ALTE CHELTUIELI DE PROCEDURA
Denumire
ONORARIU PRACTICIAN IN INSOLVENTA
SERVICII DE PAZA SC ZENIT SECURITY SRL
SERVICII DE PAZA SC CITY LOCK SECURITY SRL
CHELTUIELI DE PROCEDURA
TOTAL
Lichidator Judiciar
MBS Insolv Consult IPURL

Suma
267,660.00
103,076.52
107,671.20
1,777.35
480,185.07

2. Societatea STINI CONS SRL, cod unic de înregistrare: 24212906
Notificare privind deschiderea procedurii de insolventa
Nr.: 424 Data emiterii: 04.04.2018
1. Date privind dosarul: Număr dosar 9807/30 Anul 2017 Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă Judecător sindic:
Cristina Crăciun
2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa: P-ţa Ţepeş-Vodă, nr. 2A, Timişoara, jud. Timiş, Număr de telefon: 0256/494650
Programul arhivei/registraturii instanţei: 9³º-12ºº.
3.1. Debitor: SC Stini Cons SRL, Cod de identificare fiscală: 24212906, sediul social: Timișoara Bv. Liviu Rebreanu nr.
27, jud. Timiș, Număr de ordine în registrul comerţului: J35/2650/2008.
3.2. Administrator special: Nu este cazul.
4.Creditor: Nu este cazul.
5.Administrator judiciar SCP Insolvein SPRL, Cod de identificare fiscală: 21390976, sediul social: str. Simion
Bărnuţiu, nr. 71, ap. 1, Timişoara, jud. Timiş, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RSP 0242,
Tel/Fax: 0256/206661, E-mail: insolvein@yahoo.com, Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană
juridică: ec. Ignea Daniel.
6.Subscrisa: SCP Insolvein SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Stini Cons SRL, conform
Sentinței Civile nr. 333 din data de 22.03.2018 pronunţată de Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă, în dosarul
9807/30/2017, în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67, alin. (1) sau, după caz,
art. 72 alin. (6), art. 74 şi art. 67, alin.(2) din acelaşi act normativ notifică:
7. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Stini Cons SRL prin Sentinței Civile nr. 333 din data de
22.03.2018 pronunţată de Tribunalul Timiș, secţia a II-a Civilă, în dosarul 9807/30/2017.
7.1. Debitorul SC Stini Cons SRL 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 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi
de insolvenţă.
7.2. Creditorii debitorului SC Stini Cons 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 limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 07.05.2018. În
temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
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 hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este
28.05.2018. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 05.06.2018.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 15.06.2018.
Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr.85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă este 10 zile de la primirea prezentei notificări.
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul administratorului
judiciar SCP Insolvein SPRL din Timișoara, str. Simion Bărnuțiu, nr. 71, ap. 1. Data 31.05.2018, ora 14,00 având ca
ordine de zi: 1. prezentarea situaţiei debitorului; 2. desemnarea Comitetului creditorilor; 3. confirmarea
administratorului judiciar; 4. stabilirea onorariului administratorului judiciar; 5. diverse.
9 Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin
pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare:
1. 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 nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
2. 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.
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3. 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.
4. 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 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).
Ec. Ignea Daniel
Județul Tulcea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ARCA FOODS SRL, cod unic de înregistrare: 27216805
Convocare adunare creditori S.C. Arca Foods S.R.L.
Nr: 627, Data emiterii: 05.04.2018
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2397/88/2013 Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă de Contencios Administrativ şi
fiscal Judecător sindic Doina Nichifor.
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresă: Str. Toamnei nr. 15, Tulcea, judeţul Tulcea, cod poştal 820127 Număr de
telefon 0240.504.276, programul arhivei/registraturii instanţei: Luni-Vineri orele: 9-13
3. Debitor: SC Arca Foods SRL, Cod de identificare fiscală RO27216805, cu sediul social în Tulcea, str. Libertăţii, nr.
73 B, camera 1-3, etj. 1, jud. Tulcea, Număr de ordine în registrul comerţului J36/272/2010.
4. Creditori: A.J.F.P. Tulcea, str. Babadag, nr. 163 bis, jud. Tulcea, Primăria Tulcea, str. Păcii, nr. 20, jud. Tulcea;
Buftei Ileana, Str. I.L. Caragiale, nr. 27, bl. G1, sc. B, ap. 34, jud. Tulcea, Enel Energie SA, str. Nicolae Iorga, nr. 89A,
Constanţa.
5. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Florescu Mircea Sorin, Cod de identificare fiscală RO
26298025, Sediul profesional: str. Isaccei nr. 20, etaj 2, Tulcea, jud. Tulcea, cod poştal 820241, Număr de înregistrare
în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO I - 2766, Tel/Fax 0240.511.450, 0748.572.592
E-mail:insolromania@yahoo.com, Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Florescu Mircea Sorin
6. Subscrisul: Cabinet Individual de Insolvenţă Florescu Mircea Sorin, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC
Arca Foods SRL, conform Sentinţei Civile nr. 434 din data de 28.02.2014 pronunţată de Tribunalul Tulcea, secţia
comercială, în dosarul nr. 2397/88/2013, în temeiul art. 13 din Legea nr. 85/2006 convoacă Adunarea Creditorilor
debitorului SC Arca Foods SRL Tulcea.
Şedinţa adunării creditorilor va avea loc la sediul Cabinetului Individual de Insolvenţă Florescu Mircea Sorin din
Tulcea, str. Isaccei nr. 20, etaj 2, jud. Tulcea, în data de 18.04.2018, începând cu ora 12.00.
Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procura specială autentică sau, în cazul creditorilor
bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
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, lichidatorului judiciar.
Ordinea de zi:
1. Aprobarea de către Adunarea Generala a Creditorilor a diminuării cu 10% a preţului actual de pornire al licitaţiei
pentru vânzarea bunurilor mobile din averea debitorului ce constau în: Hotă cu motor, TIP 700MC, an P.I.F. 2011, 1
buc.; Cuptor Tunel T75E, tip Moretti Forni, an P.I.F. 2011; Banc Pizza 2 uşi, tip Rightway – SH 2000, an P.I.F. 2011;
Dosiptor 8 tăvi, tip Unox – XL 193, an P.I.F 2011; Fripteuză 25 L-1, Tip Star 10 SPA – F25, an P.I.F. 2011; Fripteuză
25 L-2, Tip Star 10 SPA – F25, an P.I.F. 2011, respectiv: Hotă cu motor, TIP 700MC, an P.I.F. 2011, 1 buc. –de la
1.190,70 lei la 1.071,63 lei (exclusiv TVA ); -Cuptor Tunel T75E, Tip Moretti Forni, an P.I.F. 2011 – de la 19.816,65
lei la 17.834,98 lei (exclusiv TVA); Banc Pizza 2 uşi, Tip Rightway – SH 2000, an P.I.F. 201 – de la 3.833,325 lei la
3.450 lei (exclusiv TVA); Dosiptor 8 tăvi, tip Unox – XL 193, an P.I.F 201 – de la 2.484,675 lei la 2.236,21 lei
(exclusiv TVA ); Fripteuză 25 L-1, tip Star 10 SPA – F25, an P.I.F. 2011 – de la 1.372,95 lei la 1.235,65 lei (exclusiv
TVA ); Fripteuză 25 L-2, tip Star 10 SPA – F25, an P.I.F. 2011 – de la 1.846,80 lei la 1.662,12 lei (exclusiv TVA );
Valoarea totală a bunurilor se va diminua de la valoare de la 30.545,10 lei la 27.490,59 lei (exclusiv TVA).
2. Aprobarea modificării regulamentului de vânzare în sensul organizării de licitaţii publice săptămânale, în fiecare zi
de joi, ora 14:00, pentru vânzarea bunurilor mobile sus menţionate, la preţurile de pornire diminuate cu 10% faţă de
ultimul preţ.
Lichidatorul judiciar menţionează că au fost organizate licitaţii publice săptămânale, la valoarea de 30.545,10 lei în
perioada 04.01.2018 – 05.04.2018 în fiecare zi de joi ora 14.00, conform hotărârii adunării generale a creditorilor din
data de 13.12.2017, fără a exista ofertanţi.
Informaţii suplimentare: Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar.
Lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolvenţă, Florescu Mircea Sorin
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