
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 9365/09.05.2018 
 

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 

 

7 

Horezu, str. 1 Decembrie, nr. 7, judeţ Vâlcea. Repune creditorul Orasul Horezu în termenul de declarare creanta. Pune 
în vedere administratorului judiciar Casa de Insolvenţă Stegaru IPURL sa verifice în limitele competentei creanta 
creditorului Orasul Horezu.  Cu apel în 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti. 
Pronuntata în sedinta publica. 
Preşedinte                  Grefier 
Stela Florentina Ivan               Georgiana Iuliana Cristea 
 
2. Societatea ACTIV LIAN COMPANY CHIC SRL, cod unic de înregistrare: 24404820 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila 
Dosar nr. 43554/3/2016* 

Convocare 
Nr. 188 / 08.05.2018 

Subscrisa ISD Insolvency SPRL cu sediul în Bucureşti, b-dul Dacia nr. 29, apart. 3, sector 1, desemnata lichidator 
judiciar al debitoarei SC Activ Lian Company Chic SRL, cu sediul în Bucureşti, sector 3, str. Hristo Botev nr. 13, etaj. 
2, ap. 6, camera 3, Cod de identificare fiscală 24404820, număr de ordine în registrul comerţului J40/14811/2008 
convoaca: Sedinta adunarii creditorilor debitoarei pentru data de 17.05.2018 ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar, 
avand urmatoarea ordinea de zi: 
- stabilirea oportunitatii formularii cererii de atragere a raspunderii personale patrimoniale a administratorului societatii 
debitoare, SC Activ Lian Company Chic SRL, în baza art. 169 alin. 2 din Legea 85/2014, de catre unicul creditor 
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucureşti, în reprezentarea Administratiei sector 3 avand în vedere ca 
lichidatorul judiciar nu a identificat incidente în cauza prevederile art. 169 din Legea 85/2014, asa cum rezulta din 
raportul intocmit în temeiul art. 97 alin.1 din Legea 85/2014 comunicat la dosarul cauzei în data de 24.04.2018 şi 
publicat în BPI nr. 8362/24.04.2018. 
Va rugam sa confirmati prezenta dumneavoastra la aceasta sedinta sau sa ne comunicati votul dvs. prin corespondenta, 
în scris, la sediul ISD Insolvency SPRL din Bucureşti, b-dul Dacia nr. 29, apart. 3, sector 1, Tel 021.212.21.31, Fax 
021.212.21.21, mobil 0721.337.169, e-mail: isd.insolvency.sprl@gmail.com 

Lichidator judiciar ISD Insolvency SPRL 
 

3. Societatea EDYMAR PERFECT CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 19082290 
România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a Civilă  
Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei, nr. 319L, clădirea B, cam. E29 
Dosar nr. 20557/3/2017/a1 
Termen 10.09.2018 

Citaţie 
emisă la: ziua 03 luna 05 anul 2018 

Reclamant  
1. NR Evoinsol SPRL - sector 6, Bucureşti, B-dul Ghencea, nr. 134, et. 1, ap. 58  
 Notă: Depuneţi raport privind cauzele insolvenţei şi tabel definitiv obligaţii.  
Pârât  
2. NR Finca Adrian-Constantin - com. Chiajna-Sat Dudu, Tineretului, nr. 24, bl. 5, ap. 90, judeţ Ilfov  
Notă: cu menţiunea că are (au) obligaţia să depună întâmpinare în termen de 15 zile de la primirea comunicării  
3. NR Asandei Marian - sector 3, Bucureşti, Lt.Nicolae Pascu, nr. 6, bl. 4, sc. 3, et. 4, ap. 90  
Notă: cu menţiunea că are (au) obligaţia să depună întâmpinare în termen de 15 zile de la primirea comunicării 
Sunt chemaţi la această instanţă, camera E29 etaj 1 complet 1 în ziua de 10 luna 09 anul 2018 ora 09.00 în calitate de 
debitor SC Edymar Perfect Construct SRL - sector 3, Bucureşti, str. Lt.Nicolae Pascu, nr. 6, bl. 4, sc. 3, et. 4, ap. 84 
Parafa preşedintelui instanţei,                Grefier, 

 
4. Societatea EURO TYRES MANUFACTURING SRL, cod unic de înregistrare: 18787381 
România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a Civila 
Sediul: Splaiul Independenţei nr. 319 L, clădirea B, Bucureşti sector 6 
Dosar nr. 14239/3/2018 

Comunicare încheiere civilă 
emisă la: ziua 08 luna 05 anul 2018 

Către, 
SC Euro Tyres Manufacturing SRL cu sediul în Bucureşti, str. Dr. Louis Pasteur nr.38, et.1, ap.5, sector 5, CIF RO 
18787381 
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile, sentinţei civile nr. din data de 04.052018 pronunţată în dosarul nr. 
14239/3/2018 de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă privind debitorul SC Euro Tyres Manufacturing SRL cu 
sediul în Bucureşti, str. Dr. Louis Pasteur nr.38, et.1, ap.5, sector 5, CIF RO 18787381. 
Parafa preşedintelui instanţei,               Grefier, 

* 
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România, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civila 
Dosar nr. 14239/3/2018 

Încheiere 
Şedinţa din cameră de consiliu din data de 04.05.2018 

Tribunalul constituit din: 
Preşedinte: judecator sindic — Paicu Mihaela 

Grefier: Necula Ana 
Pe rol se află soluţionarea cauzei civile, având ca obiect cerere întemeiată pe dispoziţiile prevăzute de legea nr. 85/2014, 
formulată de către debitorul SC Euro Tyres Manufacturing SRL . La apelul nominal făcut în şedinţa din cameră de 
consiliu, a răspuns debitorul prin avocat Constantinof Valentin – Florian conform împuternicirii avocaţiale aflată la 
dosar, fila 3, vol. I. Procedura legal îndeplinita, fără citare părţi. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, 
după care:  
Debitorul prin avocat, depune în completare faţă de înscrisurile anexate cererii de deschidere a procedurii generale a 
insolvenţei, înscrisuri suplimentare în două exemplare, respectiv, situaţia contului privind partenerul esenţial 
Continental Reifen Deutschland GmbH, de unde rezultă faptul că sunt datorii curente în cuantum de aproximativ 
538.144 dolari care diferă de la o zi la alta datorită dobânzilor şi preavizul de deconectare primit de la furnizorul de 
gaze naturale Met România Energy SA, având un sold în cuantum de aproximativ 1.308.097 lei. De asemenea 
apărătorul debitorului, precizează că s-a făcut vorbire de aceste înscrisuri în cuprinsul acţiunii, însă nu au fost ataşate. 
La interpelarea instanţei, debitorul prin avocat, depune la dosar cerere prin care solicită desemnarea în calitate de 
administrator judiciar pe Business Recovery BD and A S.P.R.L., oferta fiind depusă la dosar pe data de 02.05.2018. 
Faţă de cele susţinute şi în condiţiile în care sunt îndeplinite toate dispoziţiile prevăzute de art. 67 din legea nr. 85/2014, 
debitorul prin avocat, menţionează faptul că societatea se află în insolvenţă, dar cu şanse mari de redresare economică, 
sunt făcute învestiţii de circa 25 de milioane de dolari, sunt aproximativ 400 de angajaţi la acest moment, sunt contracte 
în derulare şi se încearcă să se achite datoriile către creditori integral, dar cu o eşalonare care să permită societăţii 
realizarea de noi investiţii. Instanţa încuviinţează proba cu înscrisuri şi reţine cauza în pronunţare. Referat: După 
reţinerea cauzei în pronunţare s-a adus la dosar de către serviciul registratură, cerere de desemnare a practicianului în 
insolvenţă depusă de către debitor. 

Tribunalul, 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti-Secţia a VII-a Comercială sub nr. 14239/3/2018 debitorul SC 
Euro Tyres Manufacturing SRL a solicitat, în temeiul Legii 85/2014, deschiderea procedurii insolventei. A solicitat 
desemnarea în calitate de administrator judiciar a societăţii Business Recovery BD&A SPRL. În motivare, în fapt, a 
arătat că, în acest moment este în situaţia iminenta a opririi producţiei, fapt ce va genera blocajul general al activităţii, 
cauzat de imposibilitatea achitării datoriilor în valoare de 52,17 milioane lei, cat şi la imposibilitatea susţinerii 
cheltuielilor fixe. Nu mai reuşeşte să acumuleze venituri suficiente astfel incat să facă faţă datoriilor curente către 
partenerii săi comerciali, fiind în imposibilitatea de a achita datoriile exigibile angajate cu fondurile bănesti disponibile 
la data scadenţei.Doreşte să işi reorganizeze activitatea. În susţinerea cererii, a depus actele prevăzute la art. 67 din lege. 
In cursul judecatii instanta a administrat proba cu inscrisuri. Având în vedere înscrisurile de la dosar instanţa reţine 
următoarele: 
Potrivit art. 66 alin. (1) în referire la art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014 debitorul aflat în stare de insolvenţă, sau în 
cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este iminentă, este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus 
dispoziţiilor prezentei legi.  
Potrivit art. 5 pct. 29 din Legea 85/2006:  
1. insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti 
disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, astfel: 
a) insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de 
creditor; prezumţia este relativă; 
b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile 
angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei; 
Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic reţine că debitorul este în stare de insolvenţă iminentă, cererea 
este însoţită de actele prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014, iar într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii 
introductive, debitorul nu a mai fost supus procedurii insolvenţei, astfel încât va admite cererea. 
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 va deschide procedura generală împotriva debitorului. 
Judecătorul sindic va stabili termenele limită prevăzute de art. 100 şi în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă va dispune ca administratorul judiciar să trimită o 
notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor 
creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu 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. Va pune în vedere administratorului 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 20 
de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la 
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desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceiaşi lege. 
Va desemna în calitate de administrator judiciar practicianul în insolventa Business Recovery BD&A SPRL care va 
îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 3100 lei din averea debitorului. 
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 va 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 administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi 
păstrate într-un cont special de depozit bancar. Se va pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din 
Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a 
reprezentanţilor permanenţi ai săi, precum şi să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 
85/2014. Va fixa termen administrativ de control pentru analiza stadiului continuării procedurii. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea debitorului SC Euro Tyres Manufacturing SRL cu sediul în Bucureşti, str. Dr. Louis Pasteur nr.38, et.1, 
ap.5, sector 5, CIF RO 18787381. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, deschide procedura generala impotriva debitorului. 
Fixează următoarele termene limită:  
a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii - 15 zile de la 
notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de 
depunere a acestora;  
b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 15.06.2018;  
c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe – 
29.06.2018;  
d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 13.07.2018;  
e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 05.07.2018. 
Desemneaza, potrivit art. art. 45 alin 1 lit. d) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolventa, administrator judiciar provizoriu pe Business Recovery BD&A SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute 
de art. 58 din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 3100 lei din averea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea 
nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 din lege, privind 
deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în 
conformitate cu 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 administratorului 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 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la 
art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceiaşi 
lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 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 
administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. 
Pune în vedere administratorului 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 
administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează 
termen administrativ de control pentru analiza stadiului continuării procedurii la 14.09.2018. Executorie. Cu apel, în 
termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la 
Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 04.05.2018. 
Preşedinte,                  Grefier, 
Paicu Mihaela           Necula Ana 
 
5. Societatea IMOBILIARA SRL, cod unic de înregistrare: 5988693 
România, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă 
Splaiul Independenţei nr.5, Cod postal 050091, Bucureşti, sector 4 
Destinatar: Buletinul Procedurilor de Insolvență 
Dosarul nr. 24544/3/2016 
Materia: Faliment 
Stadiul procesual al dosarului: Apel 
Obiectul dosarului: acţiune în anulare Anularea actului aditional nr 2 autentificat sub nr.532/12.05.2014 
Complet: s6 completul 15a 

Comunicare hotărâre civilă nr. 321/2018 din data de 16 februarie 2018 
Se comunică, alăturat, copia hotărârii civile nr. 321/2018, pronunţată la data de 16 Februarie 2018, de către Curtea De 
Apel Bucureşti Secţia a VI-a Civilă în cauza privind pe debitoarea Imobiliara S.R.L, în apelul declarat de apelanta 
Rabon Credit Solutions Romania SRL împotriva sentinţei civile nr.4060 din 23.06.2017, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti–Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr. 24544/3/2016, în contradictoriu cu intimații Imobiliara SRL, prin 
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