BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13069/03.07.2017
2. Societatea ARMAX GAZ SA, cod unic de înregistrare: 803727
România, Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 30
Dosar Nr.: 3945/85/2017
Comunicare, sentinţă nr. 361/cc,
emisă la: 03/07/2017
Către,
Intimat: ORC - Sibiu, str. Dorului, nr. 20, Jud. Sibiu. Administrator Judicar: - 1. CITR Filiala Sibiu - Sibiu, str. Pădurea
Dumbrava, nr. 14, ap. 4 M.
Se comunică, alăturat, copia Sentinţei nr. 361/cc din data de 03/07/2017, Pronunţată în Dosarul nr. 3945/85/2017, de
Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind şi pe Debitor Armax Gaz SA Mediaş, str. Aurel Vlaicu, nr. 35A.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
România, Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
Dosar nr. 3945/85/2017
Încheiere nr. 361/cc
Şedinţa Camerei de Consiliu de la 03 Iulie 2017
Completul Compus din:
Preşedinte: Ioan Visa
Grefier: Ana Mihaela Marian
Pe rol judecarea cauzei privind pe Debitor Armax Gaz SA, având ca obiect cererea Debitorului art. 66 din Legea nr.
85/2014. Fără citarea părţilor. Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care: Instanţa
Constată faptul că sub nr.: 3945/85/2017 din data de: 28 iunie 2017 a fost înregistrată la această instanţă cererea
formulată de debitorul SC Armax Gaz SA, solicitând a fi supus procedurii generale de insolvenţă. În motivarea cererii
debitorul a arătat că societatea desfășoară activităţi de producție în domeniul confecţiilor metalice pentru industria
petroliera şi gazieră. în ultimii 3 ani, activitatea societăţii s-a diminuat simțitor, datorita lipsei comenzilor de lucrări
specifice pe piaţa de gaze naturale și petrol. Urmare a întregii activităţi desfășurate în anul 2016, societatea a înregistrat
pierderi în sumă totală de: 12.994.324 lei. A solicitat a fi numit în calitate de administrator judiciar practicianul în
insolvenţă CITRL filiala Sibiu. În drept au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 85/2014. Cererea a fost legal timbrată cu
200 lei, conform dispoziţiilor art. 14 din OUG nr. 80/2013. Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic,
reţine următoarele: Debitoarea este o societate pe acţiuni, având ca Președintele al Consiliului de Administrație pe dl.
Vescan Mircea-Simion. Din actele contabile depuse la dosar, rezultă că debitoarea este în stare de insolvenţă, întrucât
fondurile bănești disponibile sunt insuficiente pentru plata datoriilor exigibile ale societăţii, în sumă totală de:
48.885.804 lei. Debitoarei a făcut dovada notificării organului fiscal competent, obligaţie prevăzută de art. 67, lit. N din
acelaşi act normativ, anexa 15. Faţă de acestea, judecătorul sindic, constatând îndeplinite condiţiile art. 66 alin. 1-4
(obligaţiile şi demersurile debitorului) coroborat cu art. 5 punct 72 (valoarea prag a creanţelor debitorului de minim:
40.000 lei) din Legea privind procedura insolvenţei, precum şi starea de insolvenţă în care se află debitorul, urmează să
admită cererea acestuia. În consecinţă, se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de lege, respectiv numirea ca
administrator judiciar provizoriu, la cererea debitorului, a Cabinetului Individual de Insolvenţă Bunea Monica, în baza
art. 45 alin.1 lit. d coroborat cu art. 57 alin.1 din Legea nr. 85/2014 şi care urmează a îndeplini atribuţiile statuate prin
prezenta hotărâre şi în acord cu dispoziţiile art. 58 din acelaşi act normativ până la confirmarea/înlocuirea sa de către
adunarea creditorilor sau creditorul care deţine cel puţin 50% din valoarea creanţelor ce se vor înscrie în tabelul
creanţelor, conform art. 57 alin.4 din lege. De asemenea, se vor stabilii obligaţiile debitorului prin administrator
social/administrator special, precum şi cele ale administratorului judiciar privitoare la notificarea deschiderii procedurii,
vor fi stabilite termenele prevăzute de art. 100 din legea insolvenţei şi se va pune în vedere debitoarei că are dreptul de
a-şi nominaliza, în temeiul art. 53 raportat la art. 52 din aceeaşi lege, un administrator special care să-i reprezinte
interesele.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de Debitorul SC Armax Gaz SA cu sediul social în localitatea Mediaș, strada Aurel Vlaicu,
nr. 35 A, jud. Sibiu, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J32/127/1991, cu cod unic de înregistrare RO 803727,
tel: 0269/845864, fax: 0269/845956, e-mail: office@armaxgaz.ro, reprezentată prin Președintele Consiliului de
Administrație Vescan Mircea-Simion şi în consecinţă: Deschide Procedura Generală de Insolvenţă Împotriva
Debitorului în temeiul art. 71 alin. 1 teza întâi raportat la art. 66 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenirea
insolvenței și de insolvență. Desemnează administrator judiciar provizoriu, la cererea debitorului, pe practicianul în
insolvenţă CITRL filiala Sibiu ,cu sediul social în Sibiu, strada Pădurea Dumbrava nr. 14,apartament 4 M, înregistrată
în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolventa din Romania cu sub nr. RFO II
0388, în temeiul art.73 raportat la art. 45 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 57 alin.1 din Legea nr. 85/2014, care va îndeplini
atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014, cu o retribuţie de 800 lei lunar până la confirmarea/înlocuirea sa
de către adunarea creditorilor şi care va fi retribuit pe bază de decont justificativ ce se va achita din averea debitoarei
sau, în lipsa disponibilităţilor în contul debitoarei, din fondul de lichidare prevăzut la art. 39 alin. 4 din legea
insolvenței. Obligă debitorul, prin administratorii sociali, să pună la dispoziţia administratorului judiciar provizoriu
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toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare de către acesta din urmă cu privire la activitatea şi averea sa,
precum şi lista cuprinzând transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancțiunea
ridicării dreptului de administrare, în baza art.82 alin.1 din Legea nr. 85/2014. Stabileşte în sarcina administratorului
judiciar provizoriu următoarele atribuţii, urmând a face dovada corespunzătoare la dosar:
- ca în termen de maxim 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii să convoace adunarea generală a acţionarilor,
asociaţilor sau membrilor persoanei juridice în vederea desemnării administratorului special, în baza art. 53 alin.1
raportat la art. 52 din Legea nr. 85/2014, cu menţionarea în convocator a sancţiunii decăderii din drepturile recunoscute
de procedură şi care sunt exercitate prin administrator special, în cazul în care nu se desemnează un administrator
special,
- ca în termen de cel mult 20 de zile de la desemnare să examineze situaţia economică a debitorului şi a documentelor
depuse conform prevederilor art.67 sau 74 şi să întocmească un raport prin care să propună fie intrarea în procedura
simplificată fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale, în baza art.92 raportat la art. 58 alin.1
lit. a din Legea nr. 85/2014,
- ca în termen de cel mult 40 de zile de la desemnare să examineze activitatea debitorului şi să întocmească un raport
amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă,cu menţionarea eventualelor
indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă această stare şi cu privire la existenţa
premiselor angajării răspunderii acestora, în condiţiile art.169-173 din Legea nr. 85/2014, precum şi asupra posibilităţii
reale de reorganizare a societăţii ori a motivelor ce nu permit reorganizarea, în baza art.92 raportat la art. 58 alin.1 lit. b
din Legea nr. 85/2014, asigurând totodată posibilitatea de consultare a raportului de cauze la sediul său, pe cheltuiala
solicitantului, o copie a acestuia urmând a o depune la dosarul cauzei şi la registrul comerţului, comunicând-o şi
societăţii debitoare,
- notificarea deschiderii procedurii către furnizorii de servicii - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice sau
altele asemenea, (dacă există numai în perioada de observaţie şi de reorganizare), debitorului, creditorilor - cu cel puţin
10 zile înainte pentru îndeplinirea termenului-limită de înregistrare a cererilor de admitere a creanţelor şi Oficiului
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu, care se va realiza conform Codului de procedură civilă, prin
publicare într-un ziar de largă circulaţie şi prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, creditorii având drept de opoziţie
faţă de încheierea de deschidere a procedurii, în termen de 10 zile de la comunicarea notificării, în baza art. 71 alin. 2
raportat la art. 77, 99 şi 100 din Legea nr. 85/2014,
- ca în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii să inventarieze bunurile din averea debitorului, pe baza
informaţiilor primite de la debitor în condiţiile art. 67 sau 74 şi/sau pe baza oricăror informaţii şi documente solicitate
autorităţilor competente potrivit legii (CF, AEGRM sau orice alte autorităţi competente similare), în baza art. 101 alin.1
din Legea nr. 85/2014. Totodată ca, în cazul în care există bunuri în averea debitorului, în termen de două zile de la
depunerea raportului de evaluare la dosarul cauzei să transmită spre publicare în BPI un anunţ în acest sens cu
menţiunea expresă că împotriva acestuia se pot formula obiecţiuni în termen de maximum 5 zile de la această publicare.
În baza art. 100 alin. 1 lit. b din Legea nr. 85/2014 fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a
creanţelor asupra averii debitorului la 25 august 2017, care trebuie să cuprindă menţiunile prevăzute de art.104 din
acelaşi act normativ şi să se refere la creanţe anterioare datei de deschidere a procedurii. În baza art. 100 alin. 1 lit. c din
Legea nr. 85/2014 fixează termenul limită pentru verificarea fiecărei creanţe şi a documentelor depuse, inclusiv sub
aspectul existenţei dovezii de timbrare a acestora cu suma de 200 lei şi al intervenirii sau nu al prescripţiei extinctive a
creanţei, întocmirea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor la 15 septembrie 2017. În anunţul de
Publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe administratorul judiciar va menţiona în mod expres că termenul de
depunere la Tribunalul Sibiu a contestaţiilor împotriva tabelului preliminar este de 7 zile de la publicare în BPI şi va
indica cerinţele prevăzute la art.111 alin.3-5 din legea insolvenţei pentru depunerea contestaţiilor, inclusiv necesitatea
achitării taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei, sub sancţiunea anulării. Odată cu publicarea în BPI a tabelului
preliminar de creanţe, administratorul judiciar va trimite de îndată notificări creditorilor ale căror creanţe sau drepturi de
preferinţă au fost trecute parţial în tabelul preliminar de creanţe sau înlăturate, precizând totodată şi motivele. În baza
art. 100 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 111 alin.6 din Legea nr. 85/2014 fixează termenul de definitivare a tabelului
creanţelor la 11 octombrie 2017 și pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la 13 octombrie 2017. În baza art. 100
alin. 1 lit. e din Legea nr. 85/2014 stabileşte prima şedinţă a Adunării Creditorilor la 21 septembrie 2017, ora 1500 ce va
avea loc la sediul administratorului judiciar provizoriu având ca ordine de zi alegerea Comitetului de Creditori şi
confirmarea /înlocuirea administratorului judiciar provizoriu, stabilirea onorariului acestuia, alegerea comitetului
creditorilor şi analizarea raportului cu privire la cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitorului şi
care va fi convocată şi prezidată de administratorul judiciar provizoriu ce va depune totodată la dosarul cauzei procesulverbal şi hotărârea Adunării creditorilor aferentă, precum şi dovada publicării acesteia în Buletinul procedurilor de
insolvenţă, cu menţiunea că hotărârea poate fi contestată de creditori, pentru motive de nelegalitate, în termen de 5 zile
de la data Publicării în BPI. În baza 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 două zile de la notificarea
deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar
provizoriu. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. În baza art. 76 din
Legea nr. 85/2014 dispune comunicarea hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei către instanţele judecătoreşti în
a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul corespunzător şi tuturor băncilor unde debitorul are
deschise conturi. În baza art. 71 din Legea nr. 85/2014 dispune comunicarea de îndată a prezentei minute
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administratorului judiciar provizoriu. Executorie. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii.
Cererea de apel se depune la Tribunalul Sibiu. Stabileşte termen în vederea desfăşurării procedurii la 13 octombrie
2017. Dată în camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţa publică, azi:3 iulie 2017.
Judecător sindic,
Grefier,
Județul Tulcea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CORABY CENTER SRL, cod unic de înregistrare: 29110389
Convocare adunare creditori
Număr: 2195, data emiterii: 29.06.2017
1. Date privind dosarul: Număr dosar 131/88/2016, Tribunal Tulcea, Secţia Civilă, Judecător sindic Elena Bibu
2.Arhiva instanţei: str. Toamnei nr.15, Tulcea, judeţ Tulcea,Număr de telefon 0240/504276 programul arhivei 9-12
3.1. Debitor: SC Coraby Center SRL Tulcea, Cod de identificare fiscală 29110389, sediul social Tulcea, str. Sălciilor
nr.6, cam.1, bloc S, sc. A, ap.14, jud. Tulcea, Număr de ordine în registrul comerţului J36/438/2011
4. Lichidator judiciar: C.I.I. Cristescu Valeria Georgeta Cod de identificare fiscală 28061415, atestat UNPIR1B 3480,
sediul social Brăila str. General David Praporgescu nr.6, bl.B6, sc.1, ap.17 Tel. 0763666070,E-mail
valeria.cristescu@yahoo.com,Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Cristescu Valeria
Georgeta
6.Subscrisa: C.I.I. Cristescu Valeria Georgeta, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Coraby Center SRL
,conform Sentinței civile 1984/25.11.2016 pronunţată de Tribunalul Tulcea secţia Civilă, în dosarul 131/88/2016, în
temeiul art. 48 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei din oficiu convoacă adunarea creditorilor
debitorului: SC Coraby Center SRL Tulcea
Adunarea creditorilor va avea loc la (sediul) lichidatorului judiciar din Brăila, B-dul. Al. I. Cuza nr.3, parter, cam. 2
Data (ziua/luna/anul) 14/07/2017
Ora 15.00
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor,semnătura fiind
legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat,
ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice
mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar, cu cel puţin 1 zi înainte de data fixată pentru
exprimarea votului.
Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 1 zi înainte de data fixată
pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.
Ordinea de zi:
1.Necesitatea angajării unei firme de arhivare conform Legii Arhivelor 138/07.05.2013, pe baza de oferte pentru
preluarea arhivei debitoarei SC Coraby Center SRL
alte menţiuni:
Informaţii suplimentare:
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa: lichidatorului judiciar; Cabinet Individual de Insolvenţă Cristescu
Valeria Georgeta personal, la tel.0763666070 sau pe e-mail.
Semnătura:
Cabinet Individual de Insolvenţă Cristescu Valeria Georgeta, prin Cristescu Valeria Georgeta
Județul Vâlcea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea RAIL TRANS SRL (FOSTA ANTARES LOGISTICS SRL), cod unic de înregistrare: 16655414
Convocare adunare creditori
Nr. 562 din 03.07.2017
1.Date privind dosarul: Număr dosar: 713/90/2008, Tribunal Valcea, Secţia a II a Civila, Judecător sindic: Uce Nicoleta
Laura.
2.Creditori: Listă tabel anexă.
3.Debitor: SC Rail Trans SRL, cod de identificare fiscală: 16655414, sediul social: Rm. Vâlcea, str. Dacia, nr. 10,
cam.3, jud. Vâlcea, număr de ordine în registrul comertului: J38/724/2004.
4.Lichidator judiciar: SP Vizal Consulting IPURL Rm. Vâlcea, cod de identificare fiscală: 20779380, sediul social în
Bucureşti, str. M. I. Brutus, nr. 7, ap. 1, sector 5, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR:
RFO II 0180/2006. Adresă de corespondenţă: Rm. Vâlcea, str. Daniil Ionescu, nr. 6A, judeţul Vâlcea, Tel:
0350.419.734, Fax: 0350.408.100, E-mail: vizalsprl@yahoo.com. Website: www.vizalipurl.ro. Nume şi prenume
reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Practician în insolvenţă Claudiu Iordache.
5.Subscrisa: SP Vizal Consulting IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Rail Trans SRL, conform
Sentinţei nr. 621 din data de 30.01.2013, pronunţată de Tribunalul Vâlcea, în dosarul 713/90/2008, în temeiul art. 14 şi
următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, convoacă Adunarea Creditorilor debitorului SC Rail Trans SRL
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