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dar şi al economicitatii, propune prezentarea mai multor oferte. 
CONCLUZII: 
Avand în vedere dispozitiile art. 15 alin.1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei „cu exceptia cazurilor în 
care legea cere o majoritate speciala, sedintele adunarii creditorilor au loc în prezenta titularilor de creante insumand cel 
putin 30 % din valoarea totala a creantelor cu drept de vot asupra averii debitorului, iar deciziile adunarii creditorilor se 
adopta cu votul favorabil al titularilor majoritatii, prin valoare, a creantelor prezente” şi faptul ca este intrunit cvorumul 
necesar, Adunarea creditorilor, legal constituita, cu un procent de 98,32% din totalul creantelor prezente aproba : 
1. desemnarea SC Syndre Valuation SRL în vederea efectuarii Raportului de reevaluare a bunurilor din patrimoniul 
debitoarei; 
2. remuneratia solicitata de catre evaluator prin oferta depusa.  
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, în 2 exemplare originale, astazi 11.01.2017, ora 13.00. 
- creditorul Tonescu Finance S.A R.L - punct de vedere în scris; 
- creditorul DGRFP Bucureşti - punct de vedere în scris; 
- creditorul Administratia Fondului pentru Mediu - punct de vedere în scris; 
- creditorul DVBL sector 2 - punct de vedere în scris ; 
- creditorul COMPANIA ROMPREST SERVICE SA - punct de vedere în scris; 
- creditorul MARFIN LEASING - punct de vedere în scris; 
- creditorul SC ENEL ENERGIE MUNTENIA SA - punct de vedere în scris; 
- creditorul CNCIR SA - punct de vedere în scris ; 
- creditorul DGITL sector 1 - punct de vedere în scris; 

Lichidator judiciar, Dascal Insolvency SPRL, prin practician asociat 
 
2. Societatea FRESH FOOD SRL, cod unic de înregistrare: 17981109 
România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă 
Str. Bd Unirii nr 37 sector 3 
Dosar nr. 33244/3/2016  

Comunicare sentinţă civilă nr 7236 
emisă la: ziua 05, luna 01, anul 2017 

Către, 
SC Fresh Food SRL, cu sediul în sector 2, Bucureşti, Soseaua Fundeni, nr. 227, bl. 116 B, sc. 2, et. 4, ap. 76, CUI 
17981109  
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile / sentinţei civile / deciziei civile nr. 7236 din data de 17.11.2016 
pronunţată în dosarul nr. 33244/3/2016 de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă privind debitorul SC Fresh Food 
SRL, cu sediul în sector 2, Bucureşti, Soseaua Fundeni, nr. 227, bl. 116 B, sc. 2, et. 4, ap. 76, CUI 17981109 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  

* 
România, Tribunalul Bucureşti - Secţia A VII-A Civila 
Dosar nr. 33244/3/2016  

Sentința civila nr. 7236 
Ședința publica de la 17.11.2016 

Tribunalul constituit din: 
Preşedinte – Judecător sindic — Bumbuluţ Anca 

Grefier — Filotie Alin Dumitru 
Pe rol soluţionarea cauzei civile având ca obiect cerere de deschidere a procedurii insolvenţei intemeiata pe dispozitiile 
legii 85/2014, formulata de creditoarea MUNICIPIUL BUCURESTI, cu sediul în sector 6, Bucureşti, Splaiul 
Independentei, nr. 291-293, în contradictoriu cu debitoarea SC FRESH FOOD SRL, cu sediul în sector 2, Bucureşti, 
Soseaua Fundeni, nr. 227, bl. 116 B, sc. 2, et. 4, ap. 76, CUI 17981109. 
La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns debitoarea, prin reprezentant, lipsă fiind creditoarea. 
Procedura de citare este legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care; 
Instanţa acordă cuvântul pe probe. 
Debitoarea, prin reprezentant, solicită admiterea probei cu înscrisuri. Invederează că acestea au fost depuse la dosarul 
cauzei. 
Instanţa, deliberând asupra cererii de încuviinţare a probatoriului, în baza art. 255 Noul Cod de procedură civilă rap. la 
art. 258 Noul Cod de procedură civilă, încuviinţează proba cu înscrisuri solicitată de debitoare ca fiind utilă, pertinentă 
şi concludentă. 
Ia act că proba cu înscrisuri a fost administrată în totalitate. 
 Nemaifiind cereri prealabile de formulat şi excepţii de invocat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă 
cuvântul cererea de deschidere a procedurii. 
Debitoarea, prin reprezentant, arată că este de acord cu cererea de deschidere a procedurii insolvenţei şi recunoaşte 
starea de insolvenţă. 
Instanţa reţine cauza spre soluţionare. 

Administrator
Highlight
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Tribunalul, 
La data de 07.09.2016 Municipiul Bucureşti a formulat o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva 
debitoarei SC FRESH FOOD SRL, împotriva căreia deţine o creanţă de reprezentând debit restant la bugetul local în 
suma de 36.120,55 Euro la cursul BNR din ziua efectuării plăţii reprezentând; 
• 13.182,43 euro la cursul BNR din ziua efectuării plăţii, reprezentând contravaloare folosinţa spaţiu pentru perioada 
parţial 08.2013- 31.07.2016; 
• 3059.15 euro la cursul BNR din ziua efectuării plăţii, reprezentând TVA calculat pentru perioada parţial 08.2013- 
31.07.2016; 
• 18.622,32 euro la cursul BNR din ziua efectuării plăţii, reprezentând majorări contravaloare folosinţa spaţiu calculate 
pentru perioada 08.2013- 31.07.2016; 
• 1256,65 euro la cursul BNR din ziua efectuării plăţii, reprezentând majorări TVA calculate pentru perioada 08.2013- 
31.07.2016. 
Creanţa este certă, lichidă şi exigibilă. 
„In fapt, la data de 10.12.2008 s-a încheiat intre părţi fisa de calcul nr. 5313/10.12.2008, care; prelungita de Fisa de 
calcul 6125/11.12.2009, care de asemenea a fost prelungita de Fisa de Calcul 3466/26.10.2012: 
- in baza Hotărârii nr. 32 din 20.02.2007 privind reglementarea raporturilor contractuale privind spatii cu alta destinaţie 
decât aceea de locuinţa aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti  
- precum şi în baza Dispoziţiei Primarului General nr. 888/2002. 
conform căreia utilizatorii spaţiilor cu altă destinaţie care nu au contracte directe şi investesc în lucrări construcţii şi 
instalaţii, vor plăti, până la încheierea unor contracte cu Primăria Municipiului Bucureşti contravaloarea dreptului de 
folosinţă la Administraţia Fondului Imobiliar, pe fisa de calcul. 
Obiectul contractului de concesiune il constituie exploatarea spaţiului (bunul imobil) din Calea Victoriei nr. 48-50 
(Pasajul Victoriei), sector 1, Bucureşti, cu suprafaţa totală de 88,90 mp (din care 88,90 mp independent). 
Potrivit fisei de calcul 5313/10.12.2008 contravaloarea dreptului de folosinţa a fost stabilita la 533,40 euro/ luna la care 
se aplica cota de TVA, societatea având obligaţia de a achita aceste sume c< la data de 10 ale luni, în caz contrar 
urmând a se calcula majorări de 0,2% pe zi de întârziere conform penale inserate de părţi în fişa de calcul acceptată de 
pârâtă. Durata valabilităţii fişei de calcul a fost stabilită la 1 an de zile, cu drept de prelungire daca nici una din părţi nu 
cere încetarea relaţiilor contractuale, cu de 30 zile. 
Conform punctului c din anexa 4 a HCGMB nr. 32/20.02.2007 contravaloarea dreptului de: calculata mai sus va fi 
redusa cu 30%, contravaloarea dreptului de folosinţa astfel calculata este de euro/ luna, la care se aplica cota de TVA. 
Nivelul financiar al contravalorii folosinţa spaţiu. 
Raporturile contractuale locative derulate intre părţi au la baza fisa de calcul, încheiata principiului convenţiile legal 
făcute au putere de lege intre părţile contractante". 
De asemenea, părţile sunt ţinute prin contract de principiul conform căruia executarea exacta a ol este o condiţie 
esenţiala, principiu aplicabil cu atat mai mult în materie comerciala, şi de principiul ger guvernează convenţiile, privitor 
la executarea cu buna credinţa a obligaţiilor. 
Având în vedere încălcarea obligaţiilor contractuale asumate de către parata, la data de 17.08.201 calcul în baza căruia 
parata ocupa spaţiul nostru a incetat prin referatul 29491/17.08.2016. 
Menţionam că încetarea relaţiilor contractuale a fost notificata pârâtei prin Notificarea nr. data de 17.08.2016 astfel că 
ulterior datei de 17.08.2016 pârâta a ocupat spaţiul nostru fără a deţine un titlu valabil. 
Asa cum rezulta din adresa Administraţiei Fondului Imobiliar 30711/30.08.2016 privind debite datorate de către 
societate, aceasta datorează Municipalităţii suma de 36.120,55 EURO. 
învederam instanţei ca penalităţile de întârziere la debitul principal curg pana la data achitării debitului principal, drept 
care solicitam prevederea în dispozitivul hotărârii ca acestea sunt datori: efectuarea efectiva a plaţii debitului principal, 
urmând ca cuantumul acestora sa fie calculat prii procentului de 0.2% la debitul principal, aşa cum este prevăzut în 
contractul perfectat de părţi. 
 Învederam instanţei ca majorările la plata TVA curg pana la data achitării integrale a ..iui principal, urmând ca 
cuantumul acestora sa fie calculat prin aplicarea procentului prevăzut de legislaţia în vigoare calculului majorărilor 
datorate pentru plata cu intarziere a creanţelor bugetare. 
Astfel, la aceasta data parata de datorează suma de 36.120,55 EURO la cursul BNR din ziua efectuării plăţii 
reprezentând: 
• 13.182,43 euro la cursul BNR din ziua efectuării plăţii, reprezentând contravaloare folosinţa spaţiu pentru perioada 
parţial 08.2013- 31.07.2016; 
• 3059.15 euro la cursul BNR din ziua efectuării plăţii, reprezentând TVA calculat pentru perioada parţial 08.2013- 
31.07.2016; 
• 18.622,32 euro la cursul BNR din ziua efectuării plăţii, reprezentând majorări contravaloare folosinţa spaţiu calculate 
pentru perioada 08.2013- 31.07.2016; 
• 1256,65 euro la cursul BNR din ziua efectuării plăţii, reprezentând majorări TVA calculate pentru perioada 08.2013- 
31.07.2016. 
Creanţa este certă, lichidă şi exigibilă. 
In conformitate cu prevederile Legii 85/2014, considerăm că sunt întrunite cumulativ condiţiile legale pentru 
declanşarea procedurii falimentului, după cum urmează: 
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a) debitoarea are calitatea de profesionist, conform prevederilor art.3 din Legea 85/2014; 
b) debitoarea nu mai poate face faţă datoriilor sale exigibile; 
c) creanţa este certă (nefiind contestată de către debitoare), mai ales că aceasta provine titluri executorii ; 
d) creanţa este lichidă (cuantumul ei este precis determinat); 
e) creanţa este exigibilă (împlinindu-se termenul de scadenţă). 
în consecinţă, solicităm Tribunalului Bucureşti declanşarea procedurii de faliment împotriva debitoarei, şi dispunerea 
următoarelor măsuri: 
• instituirea obligaţiei de a pune la dispoziţia judecătorului sindic ori lichidatorului a tuturor informaţiilor privind 
activitatea şi averea sa, precum şi a listei cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale în cele 120 de zile anterioare 
deschiderii procedurii; 
• obligaţia prezentării următoarelor acte: bilanţul contabil şi registrele contabile; lista tuturor bunurilor mobile şi imobile 
din patrimoniul său; contul de profit şi de pierderi 
• instituirea măsurii desesizării debitorului, constând în ridicarea dreptului acestuia de a mai conduce activitatea şi 
numirea unui administrator judiciar de către judecătorul sindic, care să administreze pe tot parcursul procedurii averea 
acestuia; 
• luarea măsurii suspendării tuturor acţiunilor judiciare şi extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului 
sau bunurilor sale ; 
• luarea măsurii interdicţiei constituirii de garanţii reale sau personale; 
• în situaţia în care veţi hotărî deschiderea procedurii insolvenţei solicităm numirea ca administrator judiciar a ION SI 
ASOCIAŢII SPRL . 
 Suma totală Ia care pretenţiile Municipiului Bucureşti şi cu care solicitam înscrierea masa credala a debitoarei, dupa 
deschiderea procedurii, se ridică, la 36.120,55 Euro la cursul BNR din ziua efectuării plăţii reprezentând: 
• 13.182,43 euro la cursul BNR din ziua efectuării plăţii, reprezentând contravaloare folosi spaţiu pentru perioada parţial 
08.2013- 31.07.2016; 
• 3059.15 euro la cursul BNR din ziua efectuării plăţii, reprezentând TVA calculat pe perioada parţial 08.2013- 
31.07.2016; 
• 18.622,32 euro la cursul BNR din ziua efectuării plăţii, reprezentând majorări folosinţa spaţiu calculate pentru 
perioada 08.2013- 31.07.2016; 
• 1256,65 euro la cursul BNR din ziua efectuării plăţii, reprezentând majorări TVA calcul pentru perioada 08.2013- 
31.07.2016. 
Creanţa este certă, lichidă şi exigibilă. 
Pentru considerentele de fata, va solicitam admiterea acţiunii astfel cum a fost formulata, iar prin hotărârea pe care o 
veti pronunţa sa dispuneţi deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei şi numirea ca administrator judiciar a 
ION SI ASOCIAŢII SPRL. 
In ceea ce priveşte timbrajul, va precizam ca, în conformitate cu OUG nr. 80/2013, art.30, acţiunile formulate de către 
instituţiile publice sunt scutite de taxa judiciara. 
Având în vedere cele arătate mai sus consideram ca suntem scutiţi de plata taxei de timbru. 
In drept, ne intemeiem cele solicitate pe dispoziţiile Legii nr. 85/2014, Legii nr. 215/2001, OUG nr. 80/2013, art. 1270 
şi art. 1349 şi 1350 NCC, Codul fiscal, fisa de calcul 6125/2009, 5313/2008, 3466/2012, referatul 29494/2016, codul 
civil, codul procedura civila. 
In dovedirea pretenţiilor Municipiului Bucureşti, solicitam admiterea probei cu acte, precum şi orice alte probe 
pertinente în soluţionarea cauzei. 
Solicitam judecarea cauzei şi în lipsa reclamantei conform art. 411 Cod proc. civ.” 
În temeiul art.72 alin.1 din Legea nr.85/2014, cererea creditorului a fost comunicată debitorului, care nu a formulat 
contestaţie . 
Analizând materialul probator existent în cauză, judecătorul sindic reţine următoarele: prin cererea adresată instanţei, 
creditorul Municipiul Bucureşti a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC FRESH FOOD 
SRL, împotriva căreia deţine o creanţă în suma de 36.120,55 EURO reprezentând; 
• 13.182,43 euro, reprezentând contravaloare folosinţa spaţiu pentru perioada parţial 08.2013- 31.07.2016; 
• 3059.15 euro, reprezentând TVA calculat pentru perioada parţial 08.2013- 31.07.2016; 
• 18.622,32 euro, reprezentând majorări contravaloare folosinţa spaţiu calculate pentru perioada 08.2013- 31.07.2016; 
• 1256,65 euro, reprezentând majorări TVA calculate pentru perioada 08.2013- 31.07.2016. 
În baza Hotărârii nr. 32 din 20.02.2007 privind reglementarea raporturilor contractuale privind spaţiile cu altă destinaţie 
decât aceea de locuinţa aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi în baza 
Dispoziţiei Primarului General nr. 888/2002, debitoarea SC FRESH FOOD SRL a beneficiat de dreptul de folosinţă a 
spaţiului situat în Calea Victoriei nr. 48-50 (Pasajul Victoriei), sector 1, Bucureşti, în suprafaţa totală de 88,90 mp. 
În baza actelor administrative menţionate, utilizatorii spaţiilor cu altă destinaţie care nu au contracte directe şi investesc 
în lucrări construcţii şi instalaţii, plătesc până la încheierea unor contracte cu Primăria Municipiului Bucureşti 
contravaloarea dreptului de folosinţă la Administraţia Fondului Imobiliar. 
Potrivit fisei de calcul 5313/10.12.2008 contravaloarea dreptului de folosinţa a fost stabilita la 533,40 euro/ luna la care 
se aplica cota de TVA, societatea având obligaţia de a achita aceste sume la data de 10 ale luni, în caz contrar urmând a 
se calcula majorări de 0,2% pe zi de întârziere conform clauzei penale inserate de părţi în fişa de calcul acceptată de 
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pârâtă. Durata valabilităţii fişei de calcul a fost stabilită la 1 an de zile, cu drept de prelungire daca nici una din părţi nu 
cere încetarea relaţiilor contractuale, cu de 30 zile. 
Raporturile contractuale locative derulate intre părţi au la baza fisa de calcul, încheiata conform principiului convenţiile 
legal făcute au putere de lege intre părţile contractante", fişa reprezentând un înscris semnat şi însuşit de către debitor.  
Având în vedere că debitorul nu a respectat obligaţiilor contractuale, creditorul a procedat la încetarea relaţiilor 
contractuale, măsură ce a fost notificata pârâtei la data de 17.08.2016, astfel că ulterior datei de 17.08.2016 pârâta a 
ocupat spaţiul fără a deţine un titlu valabil. 
Prin adresa emisă de Administraţiei Fondului Imobiliar la 30.08.2016 debitoarea a fost notificată că datorează Primăriei 
mun. Bucureşti suma de 36.120,55 euro constând în:  
• 13.182,43 euro, reprezentând contravaloare folosinţa spaţiu pentru perioada 08.2013- 31.07.2016; 
• 3059.15 euro, reprezentând TVA calculat pentru perioada 08.2013- 31.07.2016; 
• 18.622,32 euro, reprezentând majorări contravaloare folosinţa spaţiu calculate pentru perioada 08.2013- 31.07.2016; 
• 1256,65 euro, reprezentând majorări TVA calculate pentru perioada 08.2013- 31.07.2016. 
Prin adresa înregistrată la dosar la data de 27.09.2016 debitoarea SC FRESH FOOD SRL a recunoscut starea de 
insolvenţă, fără a contesta creanţa pretinsă.  
În baza înscrisurilor prezentate instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile legale cu privire la deschiderea procedurii 
insolvenţei Astfel,conform prevederilor art.5 pct.20 din Legea nr.85/2014 creanţa este certă, cuantumul ei fiind stabilit 
în baza unor înscrisuri necontestate de către debitoare. De asemenea, creanţa este lichidă, constând în obligaţia de plată 
a unei sume de bani, şi exigibilă, fiind depăşit termenul de plată a datoriilor, cu mai mult de 60 de zile. Este îndeplinită 
şi condiţia valorii prag prevăzută la art.5 pct.72 din lege, creanţa fiind superioară sumei de 40.000 RON. 
Tribunalul mai reţine că s-a făcut dovada incapacităţii debitorului de a plăti datoria, în condiţiile în care nu a efectuat 
nici o plată în vederea stingerii datoriilor, iar debitoarea a recunoscut starea de insolvenţă.  
În conformitate cu disp.art.72 alin.6 din legea 85/2014 judecătorul sindic constată că debitorul este în stare de 
insolvenţă, motiv pentru care va admite cererea creditoarei şi va deschide procedura simplificată faţă de debitoare, care 
face parte din categoria de debitori enumeraţi la art.38, alin.2 lit.c pct.1 din lege, respectiv societatea nu deţine bunuri. 
În temeiul art. 85 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 ridică dreptul de administrare al debitorului. 
Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al 
judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. 
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, în sarcina lichidatorului judiciar. 
Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, 
actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi 
informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014.  
În baza art.73 din legea nr.85/2014 desemnează lichidator judiciar pe Ion şi Asociaţii S.P.R.L. care va îndeplini 
atributiile prevazute de art.64 din lege, cu o remuneraţie de 3.000 lei. 
Desemnarea acestuia s-a făcut ţinând cont de cererea formulată de către creditor.  
În temeiul art. 147 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o 
notificare, în condiţiile art. 100 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura 
simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de 
debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după 
caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru 
efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi 
tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014.  
Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea 
bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la 
art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care 
vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de 
neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi 
păstrate într-un cont special de depozit bancar. 
Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea 
formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. 
Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște: 
Admite cererea formulată de creditorul Municipiul Bucureşti, cu sediul în sector 6, Bucureşti, Splaiul Independentei, nr. 
291-293, împotriva debitorului SC FRESH FOOD SRL cu sediul în sector 2, Bucureşti, Soseaua Fundeni, nr. 227, bl. 
116 B, sc. 2, et. 4, ap. 76, CUI 17981109, pentru deschiderea procedurii de insolvenţă. 
 In baza 70 alin.1, art.72 alin.6 raportat la art.38 alin.2 lit.c pct.4 şi art.145 din Legea nr.85/2014, deschide procedura 
simplificată de insolvenţă a debitorului. 
În temeiul art. 85 alin. 4 şi art.145 alin.2 ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea societăţii 
debitoare. 
Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al 
judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 713/13.01.2017 
 

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 

 

13 

Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, în sarcina lichidatorului judiciar. 
Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la 05.01.2017. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 16.01.2017. 
Fixează termenul pentru definitivarea tabelului definitiv al creanţelor la 13.02.2017. 
Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 23.01.2017. 
În temeiul art.73 desemneaza lichidator judiciar provizoriu pe Ion şi Asociaţii S.P.R.L. care va îndeplini atributiile 
prevazute de art.64 din lege, cu o remuneraţie de 3.000 lei. 
În temeiul art. 147 alin. 1 din Legea nr.85/2014 dispune ca lichidatorul judiciar să efectueze notificările prevăzute de 
art.99, art. 100 şi art.76.  
Pune în vedere lichidatorului judiciar să înceapă în 60 de zile de la data deschiderii procedurii, procedura de 
inventariere a bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 40 de zile de la desemnare, 
raportul prevăzut la art. 97. 
Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea 
nr.85/2014. 
Termen pentru continuarea procedurii la 30.03.2017. 
Executorie. Cu apel, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă, în termen de 7 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.11.2016. 
Preşedinte,                                                                                                                                                                  Grefier,  
Anca Bumbuluţ                                                                                                                                      Filotie Alin Dumitru 
 
3. Societatea ALGADART SA, cod unic de înregistrare: 8619631 
Societatea comercială ALGADART SA; cod unic de înregistrare 8619631 

Depunere tabel preliminar de creanțe - rectificativ - al debitorului Algadart SA 
- In faliment/in bankruptcy/en faillite 
Număr: 150, data emiterii: 12.01.2017 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 29663/3/2016 Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă Judecător sindic:  
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bulevardul Unirii nr.37, sectorul 3, parter, camera 064 Număr de telefon 021 - 
408.36.00; 408.37.00; 318.77.00 Programul arhivei/registraturii instanţei 9,00-14,00 
3.Debitor: ALGADART SA, Cod de identificare fiscală: 8619631, sediul social: Bucureşti Sectorul 1, str. Crinului, nr. 
20-24, Bloc A4, Scara B, Etaj 2, ap. 53, Număr de ordine în registrul comerţului: J40/5744/1996 
4. Lichidator judiciar: CONSENSUS OMNIUM IPURL, Cod de identificare fiscală 21325277, sediul social: Bucureşti, 
sector 5, str. Dr. Carol Davila, nr.103, parter Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RFO II - 0309 
tel./fax 031/4321828 E-mail office@consensusomnium.ro Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană 
juridică: Năgîrdu-Pavel Daniela-Viviana. 
5. Subscrisa CONSENSUS OMNIUM IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului ALGADART SA, 
conform incheiere din data de 26.10.2016, pronunţata de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, în dosarul 
29663/3/2016, în temeiul art. 25 din Legea privind procedura insolvenţei comunică: 

Tabel preliminar de creanțe - rectificativ - al debitorului Algadart SA 
 - In faliment/in bankruptcy/en faillite 

Nr. 
crt. 

Creditor Adresa 
Creanța 
depusă  
în lei 

Creanţa după 
verificare 

în lei 

% 
total 

Mențiuni 

CREANȚE BUGETARE 

1. 

Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice a Mun. București, 
în reprezentarea Administrației 
Sectorului 1 a Finanțelor Publice 

Bucureşti, str. Sperantei, 
nr. 40, Sectror 2 

376.617 376.617 98,58% 

2. 
Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului - A.A.A.S, fosta 
A.V.A.S.  

Bucureşti, sector 1, str. 
Cpt. Av. Alexandru 
Serbanescu, nr. 50 

5.406,20 5.406,20 1,42% 

TOTAL   382.023,20 382.023,20 100% 
Lichidator judiciar, Consensus Omnium IPURL, prin practician în insolventa, av. Năgîrdu-Pavel Daniela-Viviana 

 
Județul Constanţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea NELUTU INTERNATIONAL IMPORT-EXPORT SRL, cod unic de înregistrare: 31203145 

Convocare adunare creditori pentru debitorul SC Neluțu Internațional Import-Export SRL 
Nr. 22/12.01.2017 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 9628/118/2013 Tribunal Constanţa Secţia a II-a Civilă, judecător sindic Camelia 
Trifanov 

Administrator
Highlight




