BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4829/10.03.2017
Instanţa deliberând asupra contestaţiei formulată de către REINVEST IN FUTURE BUSINESS STOCKS-ÎN
INSOLVENŢĂ, constată următoarele:
Prin sentinţa civilă cu nr. 3004 di data de 26.04.2016 tribunalul Bucureşti secţia a VII a deschide procedura generală
împotriva debitorului SC REINVEST BUSINESS GENERATION SRL.
S.C. REINVEST IN FUTURE BUSINESS STOCKS SRL în suma totală de 71.506.717,13 lei, reprezentând
contravaloare marfă/produse livrate şi neachitate de către REINVENT BUSINESS GENERATION SRL astfel cum a
fost solicitată prin declaraţia de creanţă înregistrată sub nr. 10922/29.02.2016.
În fapt, între părţi s-au derulat relaţii comerciale, societatea „RFBS" - efectuând livrări de marfă/produse pentru care au
fost emise facturi acceptate la plată, dar neachitate. Livrările au fost efectuate în perioada 03.07.2013-30.11.2013,
facturile fiscale emise pentru plată fiind de asemenea comunicate REINVENT BUSINESS GENERATION SRL
Administratorul judiciar BUSINESS TO BUSINESS S.P.R.L., prin note scrise, a solicitat admiterea contestaţie,
aducând ca şi argument, că în urma confruntării facturilor fiscale, a fişei de cont ale creditorului cu situaţiile transmise
(fişe de cont) fostul administratorul judiciar a constatat, că acestea sunt înregistrate în ambele evidenţe contabile ( filele
nr. 110- 111, vol. III).
Creditorul a dovedit existenta relațiilor contractuale cu debitorul şi obligația acestuia din urma de a achita suma
constatata prin facturile neonorate la plata. Au fost depuse facturile fiscale neachitate de către debitor filele 17- 150 Vol.
I, 1/150 vol. II 1- 90 Vol. III și un tabel centralizator al acestora.
Tribunalul reţine că, potrivit art.1270 din Codul civil în vigoare la data încheierii şi executării contractului, convenţiile
legal făcute au putere de lege între părţile contractante. De asemenea, potrivit art.1272 convenţiile trebuie executate cu
bună-credinţă.
Pentru aceste motive instanţa constată că respectiva creanță solicitată de către contestatorul creditor este certă, lichidă şi
exigibilă motiv pentru care admite contestaţia formulată de contestatorul REINVEST IN FUTURE BUSINESS
STOCKS împotriva tabelul preliminar la creanţelor debitorului REINVENT BUSINESS GENERATION SRL.
Dispune înscrierea creditorului REINVEST IN FUTURE BUSINESS STOCKS în tabelul de creanţe al debitorului
REINVENT BUSINESS GENERATION SRL cu suma de 71.506.717.13 lei .
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite contestaţia formulată de contestatorul REINVEST IN FUTURE BUSINESS STOCKS, cu sediul în sector 2,
Bucureşti, Dimitrie Racovita, nr. 28-30 împotriva tabelul preliminar la creanţelor debitorului REINVENT BUSINESS
GENERATION SRL, cu sediul în Bucureşti, sector 6, Splaiul Independentei, nr. 273, sc. corp 3, et. 3.
Dispune înscrierea creditorului REINVEST IN FUTURE BUSINESS STOCKS în tabelul de creanţe al debitorului
REINVENT BUSINESS GENERATION SRL cu suma de 71.506.717.13 lei .
Cu apel în 30 de zile de la comunicare.
Pronunţata în şedinţa publica azi, 07.02.2017.
Preşedinte,
Grefier,
Ghindar Lidia Daniela
Cenuşă Nicoleta
2. Societatea VIPER SPIRIT SRL, cod unic de înregistrare: 23893540
Către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul procedurilor de insolvenţă
Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă
Număr: 1768, data emiterii: 07.03.2017
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4666/3/2017, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă. Judecător sindic:
PAICU MIHAELA, Termen 07.04.2017 – Completul 13 - ora 9,00.
2.Arhiva/registratura instanţei: Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 319L, cladirea B - Sema Parc, sector 6, telefon
(centrala): 021.408.36.00, fax: 021.313.28.02, programul arhivei / registraturii instanţei: luni - vineri 9-14.
3.1. Debitor: societatea VIPER SPIRIT SRL, cu sediul social în Bucureşti, str. Alexandru Vlahuţă, nr. 2, bl. M50, sc. 3,
et.8, ap.99, sector 3, Cod de identificare fiscală 23893540, număr de ordine în registrul comerţului: J40/8561/2008.
3.2. Administrator special: NEDESEMNAT
4.Creditor: INTERTEX DISTRIBUTION SRL, cu sediul ales în Bucureşti, Bdul Preciziei nr. 1, etaj 4, sector 6;
5.Administrator judiciar: CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ VONICA LUCIAN, cod de identificare fiscală
25049727, sediu social: Bucureşti, str. Popa Soare nr. 37, sector 2, sediu ales: Bucureşti, str. Henri Coandă nr. 27, sector
1, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă: RFO I – 2329/18.12.2008, tel. 021.315.17.73 - 74, fax
021.315.17.77, e-mail: lucian.vonica@spvlegal.ro. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar: Vonica
Lucian.
6. Subscrisul CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ VONICA LUCIAN, în calitate de administrator judiciar al
debitorului societatea VIPER SPIRIT SRL, conform Încheierii de şedinţă din 24.02.2017 a Tribunalului Bucureşti,
Secţia a VII-a civilă, pronunţată în dosarul nr. 4666/3/2017, în temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notific:
7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei, în temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, împotriva debitorului
societatea VIPER SPIRIT SRL, prin Încheierea de şedinţă din 24.02.2017 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII-a
civilă, pronunţată în dosarul nr. 4666/3/2017.
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7.1. Debitorul societatea VIPER SPIRIT SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la data deschiderii procedurii să
depună la dosar documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 sub sancţiunea prevăzută de art. 82 alin.
(2) şi art. 169 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014.
7.2. Creditorii debitorului societatea VIPER SPIRIT SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
- termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului –07.03.2017.
În temeiul art.114 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat
atrage decăderea din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor.
7.3. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei:
- termenul limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii – 15 zile de la
notificare;
- termenul de soluţionare a opoziţiilor nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora;
- termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului
preliminar de creanţe – 21.03.2017;
- termenul de definitivare a tabelului creanţelor - 05.04.2017.
8. Prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 27.03.2017, ora 15:00, la sediul ales al administratorului judiciar
din Bucureşti, str. Henri Coandă nr. 27, sector 1, cu următoarea ordine de zi:
1. prezentarea situaţiei debitorului;
2. desemnarea Comitetului creditorilor;
3. confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea onorariului, propunând onorariul de 5.000 lei lunar + TVA +
onorariul de succes de 5 % din sumele distribuite creditorilor;
4. diverse.
9. Comitetul creditorilor: - nedesemnat.
10. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti pentru efectuarea menţiunii.
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 înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi de 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, din care unul pentru a fi comunicat
administratorului judiciar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct
acestuia, prin poştă la sediul ales din Bucureşti, str. Henri Coandă nr. 27, sector 1.
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. Potrivit art. 40 din O.U.G. nr.
80/2013, taxele judiciare de timbru se plătesc în numerar, prin virament sau în sistem online, într-un cont distinct de
venituri al bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul sau, după caz, sediul social
plătitorul taxei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau
măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, conform art.75 din Legea
nr. 85/2014.
Cabinet Individual de Insolvenţă Vonica Lucian
Județul Dolj
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea CHALLANGE COM SRL, cod unic de înregistrare: 7100155
Proces-verbal al adunării creditorilor
Nr. 140/09.03.2017
Număr dosar: 2040/63/2016, Tribunalul Dolj Secția a-II-a Civilă, Judecător sindic Alina Manuela Baciu
Debitor: CHALLANGE COM SRL Sediul: Craiova, Bd. N. Romanescu, construcția C1, nr. 136, jud. Dolj
CUI: 7100155
Încheiat astăzi, 09.03.2017, orele 14.00
La sediul lichidatorului judiciar Aly Insolvent Expert I.P.U.R.L. din Craiova, Bd.1 Mai, nr. 50, jud. Dolj cu ocazia
întrunirii Adunării Generale a Creditorilor debitorului menționat mai sus
Ordinea de zi:
1.Prezentarea raportului de evaluare a bunurilor din patrimoniul societății
2.Aprobarea regulamentului de vânzare propus de lichidatorul judiciar pentru valorificarea bunurilor aflate în
patrimoniul societății
Desfășurarea Adunării Creditorilor:
Participare:
La şedinţa Adunării creditorilor debitoarei CHALLANGE COM SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul
judiciar Aly Insolvent Expert I.P.U.R.L., în data de 09.03.2017, orele 14:00, nu a fost prezent niciun creditor.
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