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021.313.28.02. Program arhiva/registratura: 09:30 – 14:00.
3. Debitor: EURO HABITAT S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Str. Doamna Ghica nr. 32B, Birou 2, Bloc T3, Etaj
P, Sector 2, Numar de ordine in Registrul Comertului J40/21480/2005, CUI 13506264.
4. Creditori: * lista anexa
5. Lichidator judiciar: Consortiul format din: BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., Sediul social: Bucuresti,
Str. Invingatorilor nr. 24, sect. 3, Numar de inscriere in tabloul practicienilor in insolventa RFO II 0239/2006,
reprezentata prin Partener coordonator : Niculae Balan si BEST INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul social în București,
Str. Radu Voda nr. 1, Bl. B8, Sc. 1, Et. 3, Ap. 13, Sector 4, Numar de inscriere in tabloul practicienilor in insolventa
RFO 0361, reprezentata prin Asociat coordinator: Gangoe – Simion Gabriela.
6. Subscrisele, BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. si BEST INSOLVENCY S.P.R.L, desemnate, in
Consortiu, in calitate de lichidator judiciar al debitorului EURO HABITAT S.R.L., conform Sentintei Civile nr. 2634
din data de 13.04.2016, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, in dosarul nr. 24665/3/2010, în
temeiul prevederilor art. 13 si urmatoarele din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolventei,
convoaca adunarea generala a creditorilor
EURO HABITAT S.R.L.
PENTRU DATA DE 20 APRILIE 2018, ORA 16.00
La sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., din Bucuresti, Str. Invingatorilor nr. 24, Victory Business Center, Et.
4, Sector 3, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI:
Punctul unu: Confirmarea Consortiului de lichidatori judiciari, desemnat provizoriu de catre judecatorul-sindic, format
din BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. si BEST INSOLVENCY S.P.R.L., in calitate de lichidator judiciar
al EURO HABITAT S.R.L., si stabilirea remuneratiei acestuia, respectiv infirmarea Consortiului provizoriu si
desemnarea unui lichidator judiciar, in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, precum si
stabilirea onorariului acestuia.
Punctul doi: Prezentarea Regulamentului de vanzare intocmit pentru valorificarea activelor proprietatea debitoarei
EURO HABITAT S.R.L., si aprobarea modalitatii de vanzare propuse de catre consortiul de lichidatori judiciari.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul sedintei Adunarii creditorilor prin împuterniciţi, cu procură specială autentica sau,
in cazul creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în
format electronic, căruia i s-a incorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat
calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace, pana in ziua fixata pentru exprimarea votului, lichidatorului
judiciar.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE:
- pentru informatii suplimentare va puteti adresa lichidatorilor judiciari la urmatoarele numere de telefon:
 BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. – 021 319 94 76
 BEST INSOLVENCY S.P.R.L. – 021 330 83 99
BDO Business Restructuring S.P.R.L.:
Niculae Balan
Best Insolvency S.P.R.L.:
Gabriela Gangoe - Simion
4. Societatea LUCA WAY SRL (FOSTA POYRY ROMÂNIA SRL/ CONSILIER CONSTRUCT SRL), cod unic
de înregistrare: 7738294
Dosar Nr: 10718/3/2018
Termen: 03.09.2018
Deschis La: Tribunalul Bucuresti
Secţia: A-VII-A Civila
Notificare privind
deschiderea procedurii generale a insolventei
AA 969/16.04.2018
Subscrisa AA TOTAL INSOLVENCY IPURL, identificată prin CIF 25931349, nr. de ordine în tabloul practicienilor în
insolvenţă: 0399, având sediul social în Mun. București, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 83, sector 1, reprezentată
legal prin practician în insolvenţă Ioan Nistor Mandache, în calitate de ADMINISTRATOR JUDICIAR al debitoarei
LUCA WAY SRL, identificată prin CUI 7738294, nr. înreg. la Reg.Com.: J40/7395/1995; având sediul social în
Bucureşti Sectorul 2, Strada Barbu Vacarescu, nr. 313-321, Etaj 4 SI 5, desemnată în această calitate prin Sentința din
data de 02.04.2018, pronunţată în Dosarul nr. 10718/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Sectia a-VII-a Civila,
Completul C11, în temeiul 99 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
notifică
 Intrarea debitoarei în procedura generala a insolvenței, având în vedere faptul că a fost admisă cererea formulată de
către debitorul Luca Way SRL;
 Prin sentinţă au fost stabilite următoarele termene:
o Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei – 18.05.2018; Cererea
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
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de admitere a creanţei va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei,
precum şi menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferință; La cerere vor fi anexate documente justificative ale
creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferință, precum şi taxa judiciară de timbru, în valoare de 200 de lei.
Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi depuse la dosar sau trimise prin poștă pe adresa
instanței, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar și unul pentru a rămâne la dosar, cu
mențiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poștă. De
asemenea, vă solicităm să comunicați administratorului judiciar pe email/fax o copie a declarației de creanță depusă la
dosarul cauzei.
o Termenul de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar al creanţelor – 08.06.2018;
o Data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 14.06.2018, ora 16.00. Locul desfăşurării primei şedinţe a
adunării generale a creditorilor, este la sediul administratorului judiciar din Mun. Bucureşti, str. Poet Grigore
Alexandrescu nr. 83, sector 1, cod postal 010624. Ordinea de zi: 1. Prezentarea stadiului procedurii de insolvență.
o Termenul de întocmire şi publicare în BPI a tabelului definitiv al creanţelor – 05.07.2018;
o Termenul pentru continuarea procedurii – 03.09.2018.
Având în vedere faptul că documentele transmise prin serviciile poștale pot să nu fie recepționate în termen util sau să
fie recepționate eronat, vă rugăm să transmiteți orice document/informație referitoare la dosarul sus-menționat și prin
email, la adresa: office@aatotal.ro
Administrator judiciar,
AA Total Insolvency IPURL
prin practician în insolvenţă,
Ec. Ioan Nistor Mandache
5. Societatea R & R ELEGANT EXCLUSIV CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 33192689
Tribunalul București
Secţia A VII-A Civilă
Complet C6
Dosar Nr. 19045/3/2016
Termen: 27.06.2018
Debitor: Societatea R&R Elegant Exclusiv Construct SRL – în faliment
Proces-verbal al ședinței adunării creditorilor
Societății R&R ELEGANT EXCLUSIV CONSTRUCT SRL – în faliment
din 13.04.2018, ora 13.00
Adunarea creditorilor a fost convocată pentru data de 13.04.2018, ora 13.00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din
Bucureşti, str. Henri Coandă nr. 27, sector 1, potrivit convocatorului publicat în Buletinul procedurilor de insolvență nr.
6522 din data 28.03.2018.
Potrivit art. 49 alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, şedinţele
adunării creditorilor vor avea loc în prezenţa titularilor de creanţe însumând cel puţin 30% din valoarea totală a
creanţelor asupra averii debitorului, iar potrivit art. 48 alin. (4) din lege, creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă.
La data şi ora indicate în convocator la sediul lichidatorului judiciar nu s-a prezentat niciun creditor, iar prin
corespondenţă a fost primit votul creditorilor:
- DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI în reprezentarea Administrației
Finanțelor Publice sector 5, deținând 5.731% din totalul creanțelor împotriva averii debitorului;
- DIRECȚIA DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A SECTORULUI 5, deținând 1,471% din totalul creanțelor împotriva
averii debitorului;
- societatea CASTEL DISTRIBUTION SRL, deținând 92.516% din totalul creanțelor împotriva averii debitorului,
totalizând 99.718% din valoarea creanțelor împotriva averii debitorului conform Tabelului definitiv consolidat al
creanțelor publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 2977 din 12.02.2018, adunarea fiind legal constituită.
Ordinea de zi:
1. Aprobarea avansării de către creditori a sumelor de bani necesare acoperirii cheltuielilor administrative ale
procedurii.
2. Aprobarea închiderii procedurii falimentului împotriva debitorului societatea R&R ELEGANT EXCLUSIV
CONSTRUCT SRL în temeiul art. 174 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.
1. Cu privire la primul punct de pe ordinea de zi au fost exprimate următoarele voturi:
- creditorul DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI în reprezentarea
Administrației Finanțelor Publice sector 5 arată că în speță sunt incidente dispozițiile art. 39 alin. (4) din Legea nr.
85/2014, în sensul că în lipsa fondurilor din averea debitoarei va putea fi utilizat fondul de lichidare, pe baza dispoziției
judecătorului sindic;
- creditorul DIRECȚIA DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A SECTORULUI 5 arată că nu aprobă avansarea sumelor
de bani necesare acoperirii cheltuielilor administrative ale procedurii;
- creditorul societatea CASTEL DISTRIBUTION SRL nu aprobă avansarea sumelor de bani necesare acoperirii
cheltuielilor administrative ale procedurii.
Adunarea creditorilor, cu unanimitatea voturilor creditorilor prezenți, nu aprobă avansarea sumelor de bani necesare
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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