BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8579/26.04.2018
impozabile:
Atelier Mecanic, cu valoarea de inventar de 4.747,00 RON
Hala Gater, cu valoarea de inventar de 29.394,00 RON
Magazin forestier, cu valoarea de inventar de 1.260 RON
Teren curte 2000 mp
Raportul de evaluare tehnică construcţii întocmit de ing. Cristurean Ioan – expert tehnic autorizat de Ministerul de
justiţie, a fost depus la dosarul cauzei. Ca urmare a aprobării de către adunarea creditorilor a Raportului de evaluare şi a
regulamentului de vânzare al bunurilor mobile, am demarat procedurile pentru valorificarea bunurilor imobile
proprietatea debitoarei. Întrucât am organizat mai multe licitaţii pentru vânzarea bunurilor imobile ale debitoarei la
preţul de vânzare de 75 % din preţul de evaluare, fără însă de a primi vreo ofertă concretă pentru cumpărarea bunurilor
imobile ale debitoarei, am convocat adunări ale creditorilor având ca ordine de zi reducerea preţului de valorificare a
bunurilor imobile proprietatea debitoarei. Din păcate, adunările creditorilor din datele de 24 aprilie 2017 şi respectiv 27
septembrie 2017, nu au întrunit cvorumul necesar, procesele verbale ale adunărilor fiind depuse la dosarul cauzei. Am
reuşit să luăm legătura cu principalii creditori ai debitoarei, respectiv Bernard Rene Celestin Viala şi respectiv Paul
Henri Coulomp, care deţin 84,80 % din totalul creanţelor debitoarei, informându-i cu privire la convocarea adunării
creditorilor pentru reducerea preţului de valorificare a bunurilor imobile proprietatea debitoarei. Aceştia ne-au
comunicat că nu doresc reducerea preţului de vânzare a bunurilor imobile proprietatea debitoarei, astfel că în continuare
vom organiza licitaţii pentru vânzarea acestora la preţul de 75 % din preţul de evaluare. În acest context, de la termenul
anterior de judecată am organizat licitaţii pentru valorificarea bunurilor imobile proprietatea debitoarei la preţul de
vânzare de 75 % din preţul de evaluare. Anexăm procesele verbale ale licitaţiilor organizate de la termenul anterior de
judecată. Având în vedere aceste aspecte solicităm acordarea unui nou termen de judecată pentru: - efectuarea
procedurilor legale privind valorificarea bunurilor debitoarei falite.
Ultralex SPRL Practician în insolvenţă, Sabaduş Gherman Dorel
Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AFFICHAGE ROMANIA SRL, cod unic de înregistrare: 16714669
România
Tribunalul Bucuresti
Secţia a VII a Civila
Str. Bd. Unirii nr. 37 sector 3
Dosar 47545/3/2017/a5
Termen: 29.05.2018 c4
Citaţie
emisă la: ziua 24 luna 04 anul 2018
CONTESTATOR
1. NR DELUX SRL CU SEDIUL ALES LA SCP CĂLIN SI ASOCIATII - sector 2, Bucureşti, str. Doctor Burghelea,
nr. 16
Notă: Cu mentiunea de a depune declaratia de creanta + actele anexate acesteia.
DEBITOR
2. NR AFFICHAGE ROMANIA SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL - sector 1, Bucureşti, SOSEAUA
BUCURESTI-PLOIESTI, nr. 24-28-c.2, bl. 13/1, sc. A, et. 1, ap. 2
3. NR CASA DE INSOLVENTA RAVA SPRL FILIALA BUCURESTI ADMINISTRATOR JUDICIAR AL
AFFICHAGE ROMANIA SRL - Bucureşti, sector 2, sos.Pantelimon, nr. 10-12, bl. Turn, et. I
Notă: Aveti obligatia de a depune intampinare în termen de 10 de zile de la primirea comunicarii.
este chemat/sunt chemaţi la această instanţă, camera 32 etaj 1 completul 4 în data de 29.05.2018, ora 09.00 în calitate de
debitor AFFICHAGE ROMANIA SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL - sector 1, SOSEAUA BUCURESTIPLOIESTI, nr. 24-28-c.2, bl. 13/1, sc. A, et. 1, ap. 2
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
2. Societatea LUCA WAY SRL (FOSTA POYRY ROMÂNIA SRL/ CONSILIER CONSTRUCT SRL), cod unic
de înregistrare: 7738294
România
Tribunalul Bucureşti
Secţia a VII-a Civilă
Sector 6, Splaiul Independenţei, nr. 319L, clădirea B, sala E32
Dosar nr. 10718/3/2018
Comunicare încheiere civilă
emisă la: ziua 20 luna 04 anul 2018
Către,
S.C. Luca Way SRL cu sediul în Bucureşti, sector 2, str. Barbu Văcărescu, nr. 313-321, et. 3, 4 şi 5, CUI 7738294 şi
sediu ales î n Bucureşti, sector 1, bd. Banul Manta, nr. 12, sc. B, bl. 26, et. 1, ap. 47
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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Se comunică, alăturat, copia încheierii civile din data de 02.04.2018 pronunţată în dosarul nr. 10718/3/2018 de
Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă privind debitorul S.C. Luca Way SRL cu sediul în Bucureşti, sector 2, str.
Barbu Văcărescu, nr. 313-321, et. 3, 4 şi 5, CUI 7738294 şi sediu ales î n Bucureşti, sector 1, bd. Banul Manta, nr. 12,
sc. B, bl. 26, et. 1, ap. 47
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
Dosar nr. 10718/3/2018
România
Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă
Încheiere
Şedinţa din Camera de Consiliu din data de 02.04.2018
Tribunalul constituit din:
Presedinte – Judecător Sindic: Prepeliţă Nicolae
Grefier: Tărăboi Loredana
Pe rol se află soluţionarea cauzei civile formulată de către debitoarea SC LUCA WAY SRL având ca obiect dispoziţiile
Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei.
Fără citare părţi.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei faptul că este primul termen de
judecată, după care:
Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, instanţa reţine cauza spre soluţionare.
Tribunalul,
Deliberând asupra acţiunii comerciale de faţă constată următoarele:
La data de 30 martie 2018 a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a VII-a comercială sub nr.
10718/3/2018 cererea debitorului SC Luca Way SRL care a solicitat, în baza Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschiderea procedurii generala a insolvenţei.
În motivare cererii introductive debitoarea a arătat că a constatat un dezechilibru financiar bazat pe lipsa de lichidităţi şi
că are datorii care depăşesc mai mult de 60 de zile, că are datorii către în cuantum total de 842.635,24 lei, suma
reprezentând salarii aferente lunii februarie 2018 - 96.576, contribuţii bugetul consolidat al statului - 272.398,45 lei şi
datorii către creditorii chirografari - 473.660,79 lei. Totodată, debitoarea a precizat că în perioada următoare, urmează
să devină exigibile datorii în cuantum de 205.000 lei, iar disponibilul bănesc este în cuantum de 3.434,17 lei şi 2,67
Euro, astfel cum rezultă din borderoul privind conturile bancare ale societăţii la data de 28.03.2018.
În susţinerea cererii, legal timbrate, a depus înscrisurile prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului.
La data de 22 martie 2048, deci anterior formulării cererii de către debitoare, creditorul SC Rominfo Consultanţă &
Statistică SRL a înregistrat o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Luca Way SRL,
întemeiată tot pe dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
Având în vedere temeiul de drept invocat în cererea debitoarei şi 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. 66 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
judecătorul sindic va dispune conexarea cererii creditorului SC Rominfo Consultanţă & Statistică S.R.L ce face obiectul
dosarului nr. 9616/3/2018 la cauza 10718/3/2018, care va deveni astfel declaraţie de creanţă.
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 va deschide procedura generală împotriva debitorului SC Luca Way
SRL ..
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.
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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Faţă de dispoziţiile art. 45 alin. (1), lit. d, teza a patra, din Legea nr. 85/2014, va desemna administrator judiciar
provizoriu pe AA Total Insolvency IPURL, solicitat de către societatea debitoare prin cererea de deschidere a procedurii
de insolvenţă care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o
remuneraţie de 1500 lei din averea debitorului.
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 desemnare, raportul prevăzut
la art. 97 din aceiaşi lege.
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 la 3 septembrie 2018.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea debitorului SC Luca Way SRL cu sediul în Bucureşti, sector 2, str. Barbu Văcărescu, nr. 313-321, et. 3,
4 şi 5, CUI 7738294 şi sediu ales î n Bucureşti, sector 1, bd. Banul Manta, nr. 12, sc. B, bl. 26, et. 1, ap. 47.
În temeiul art. 66 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune
conexarea cauzei nr. 9616 /3/2018 cu cererea creditorului SC Rominfo Consultanţă & Statistică SRL cu sediul în Bacău,
str. Logofăt Tăutu, nr. 3, bl. 3, sc. B, ap. 24, jud. Bacău, care va deveni declaraţie de creanţă.
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide
procedura generală împotriva debitorului SC Luca Way SRL .
Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la Încheierea de
deschidere a procedurii - 10 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 5 zile
de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor asupra averii debitorului – 18 mai 2018; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 8 iunie 2018; d) termenul de definitivare a
tabelului creanţelor – 5 iulie 2018; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 14 iunie 2018.
Desemnează administrator judiciar provizoriu pe AA Total Insolvency IPURL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de
art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 1500 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 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 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 3 septembrie 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, 2 aprilie 2018.
Preşedinte,
Grefier,
Prepeliţă Nicolae
Tărăboi Loredana

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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