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4. Societatea KATY MARKET REGAL SRL, cod unic de înregistrare: 26988122 
Katy Market Regal S.R.L în faliment, în bankruptcy, en faillite  
com. Slobozia, sat Slobozia, str. Ştefan Cel Mare, nr. 49, jud. Argeş  
C.U.I. 26988122, J03/517/2010  
Dosar nr. 107/1259/2018  
Tribunalul Specializat Argeş 
Termen 27.09.2018  
Cabinet Individual De Insolvenţă Dură Sergiu Ionică 
Mun. Piteşti, str. Viilor, nr. 6, bl. P13, sc. A, ap. 4, jud. Argeş 
Tel: 0745132341, E-mail: duralexetlex@yahoo.com 

Tabelul preliminar al creanţelor Katy Market Regal SRL 
Nr: 422 / 14.06.2018 

Gr.1 art.161, pct. (5) - Creanţe bugetare 

Nr. Creditor Adresa Creanţa depusă 
Creanţa 

acceptată 

% 
din 

grupă 

% 
din total 

Menţiuni 

1. 

D.G.R.F.P. Ploieşti, 
Administraţia Judeţeană 
a Finanţelor Publice 
Argeş 

Piteşti, b-dul. Republicii, nr. 
118, jud. Argeş 

52834 lei 52834 lei 100 % 40, 5 % 
Privilegiată, 
taxe și impozite 

Total grupa 1 52834 lei 52834 lei 100 % 40, 5 % 

Gr.2 art. art.161, pct. (9)- Creanţe chirografare 

Nr. Creditor Adresa 
Creanţa 
depusă 

Creanţa 
acceptată 

% 
din grupă 

% din 
total 

creanţe cu 
drept de 

vot 

Menţiuni 

1. 
InvestCapital LTD prin 
Kruk România SRL  

Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 
165, Clădirea TN Offices 2, 
subsol, parter, et. 7, 8, 9, sector 
3 

19203, 56 lei 19203, 56 lei 100% 14, 72 % 

Admisă integral 
în temeiul art. 
105, alin.(1) din 
Lege 

Total grupa 2 19203, 56 lei 19203, 56 lei 100% 14, 72 % 

Gr.3 art.161, pct. (10)- lit. a - Creanţe subordinate 

Nr.  Creditor Adresa 
Creanţa 
depusă 

Creanţa 
acceptată 

% 
din grupă 

% 
din total 

Menţiuni 

1. 
Cojocaru Ionela 
Cătălina 

 58402, 59 lei 58402, 59 lei 100% 44, 78 % Creditare societate. 

Total grupa 3 58402, 59 lei 58402, 59 lei 100% 44, 78 % 

Total creanţe depuse: 130440, 15 lei 
Total creanţe acceptate: 130440, 15 lei 

Lichidator judiciar, Dură Sergiu – Ionică 
 

Județul Bihor 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea AUTOVEST TRANS SRL, cod unic de înregistrare: 9391298 
România 
Tribunalul Bihor-Oradea, Secţia a II-a Civilă 
Dosar nr. 1605/111/2018 

Comunicare încheiere nr. 250/F/13.06.2018 
Către, 
1.Debitor SC Autovest Trans SRL, cu sediul în Oradea, str Santăului, nr 57, judeţul Bihor, CUI 9391298, 
J05/1244/2018 
2.Administrator judiciar Global Money Recovery, cu sediul în Oradea, str Horea, nr 42, judeţul Bihor, CUI RO 
23324014, nr de înreg RFO II 0337/2008. 
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr. 250/F/13.06.2018, pronunţată în dosarul nr. 1605/111/2018, de Tribunalul 
Bihor Oradea, Secţia a II a Civilă, privind debitorul SC Autovest Trans SRL, cu sediul în Oradea, str Santăului, nr 57, 
judeţul Bihor, CUI 9391298, J05/1244/2018. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

* 

Administrator
Highlight
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România 
Tribunalul Bihor-Oradea, Secţia a II-a Civilă 
Dosar nr. 1605/111/2018 

Încheierea nr. 250 /F/ 2018 
Şedinţa camerei de consiliu de la 13 Iunie 2018 

Completul compus din: 
Preşedinte: Constantin Manoliu 

Grefier: Maria Băiţar 
Pe rol fiind examinarea cererii de aplicare a procedurii insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014, formulată de către 
debitoarea SC Autovest Trans SRL, cu sediul în Oradea, str Santăului, nr 57, judeţul Bihor, CUI 9391298, 
J05/1244/2018 
Judecarea cauzei se face potrivit prevederilor art. 66 alin. (10) din L 85/2014. 
S-a făcut referatul oral al cauzei, după care: 
Considerând cauza lămurită, judecătorul sindic, în raport de prevederile art. 150 Cod procedură civilă, declară închise 
dezbaterile 

Judecătorul – sindic, 
Deliberând: 
Asupra cererii de faţă, 
Constatând că la data de 05.06.2018 debitoarea SC Autovest Trans SRL, cu sediul în Oradea, str Santăului, nr 57, 
judeţul Bihor, CUI 9391298, J05/1244/2018, manifestându-şi intenţia de reorganizare. 
Constatând din cuprinsul balanţei de verificare aferentă lunii mai 2018, depusă de către debitoare rezultă că aceasta, la 
data de 31.05.2018, avea datorii scadente în cuantum de 29.032.031 lei, iar disponibilităţile băneşti nu erau suficiente 
pentru acoperirea datoriilor. 
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile art. 38 alin. (1) şi art. 66 alin (1) – (4) din Legea nr. 85/2014, se va admite 
cererea debitorului şi în temeiul art. 71 alin 1) din Legea privind procedura de insolvenţă, se va constata că debitorul 
este în încetare de plăţi, se va deschide procedura generală de insolvenţă. În consecinţă, se vor dispune şi măsurile 
imediate prevăzute de lege, iar faţă de opţiunea manifestată de către debitor va fi desemnat în calitate de administrator 
judiciar provizoriu Global Money Recovery, cu sediul în Oradea, str Horea, nr 42, judeţul Bihor, CUI RO 23324014, nr 
de înreg RFO II 0337/2008. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererea formulată de către debitor SC Autovest Trans SRL, cu sediul în Oradea, str Santăului, nr 57, judeţul 
Bihor, CUI 9391298, J05/1244/2018 
În temeiul art. 71 alin 1 din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014,  
Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC Autovest Trans SRL, cu sediul în 
Oradea, str Santăului, nr 57, judeţul Bihor, CUI 9391298, J05/1244/2018 
În temeiul art. 73 din Legea privind procedura de insolvenţă nr. 85/2014, 
Numeşte administrator judiciar provizoriu Global Money Recovery, cu sediul în Oradea, str Horea, nr 42, judeţul Bihor, 
CUI RO 23324014, nr de înreg RFO II 0337/2008 care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, a cărui 
retribuţie provizorie va fi de 500 lei, urmând ca onorariul final să fie stabilit ulterior, in funcţie de decont. 
În temeiul art. 53 alin. (1) din L85/2014 pune în vedere administratorului judiciar ca în maxim de 5 zile de la notificarea 
deschiderii procedurii să convocare adunarea asociaţilor în vederea desemnării administratorului special. 
În baza art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pune în vedere administratorului judiciar să întocmească lunar un raport 
de activitate. 
În temeiul art. 101 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pune în vedere administratorului judiciar desemnat provizoriu să 
procedeze în termen de 60 zile de la data deschiderii procedurii la inventarierea bunurilor din averea debitorului. 
În temeiul art. 99 din Legea privind procedura insolvenţei; 
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului,creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bihor, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă , se va publica într-un ziar de largă circulaţie şi în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art.99 din Legea privind procedura de 
insolvenţă. 
Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr.31/1990 republicată şi dispune menţionarea 
la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar.  
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 30.07.2018. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 20.08.2018. 
Fixează termenul pentru întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului definitiv al creanţelor la 17.09.2018.  
Fixează termen de judecată în cauză pentru data de 02.10.2018, cam.66, ora 9. 
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii, de către administratorul judiciar. 
Dispune comunicarea hotărârii către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului, precum şi 
tuturor băncilor unde are deschise conturi. 
În temeiul art.39 alin (2) din Legea privind procedura de insolvenţă nr. 85/2014, 
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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. 
Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la publicarea în BPI, apel ce se va depune la Tribunalul Bihor. 
Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică de la 13.06.2018. 
Judecător sindic,                                                                                                                                                         Grefier, 
Manoliu Constantin                        Băiţar Maria 
Se va comunica cu: 
1.Debitor SC Autovest Trans SRL, cu sediul în Oradea, str Santăului, nr 57, judeţul Bihor, CUI 9391298, 
J05/1244/2018 
2.Administrator judiciar Global Money Recovery, cu sediul în Oradea, str Horea, nr 42, judeţul Bihor, CUI RO 
23324014, nr de înreg RFO II 0337/2008. 
 
2. Societatea TERMINAL TRANS BITUM SRL, cod unic de înregistrare: 28165963 
România, Tribunalul Bihor-Oradea, Secţia a II-a Civilă 
Dosar nr. 1608/111/2018  

Comunicare încheiere nr. 253/F/13.06.2018 
Către, 
1.Debitor SC Terminal Trans Bitum SRL, cu sediul în Oradea, str. Santăului, nr 57, judeţul Bihor, CUI 28165963, 
J05/1245/2018 
2.Administrator judiciar Global Money Recovery, cu sediul în Oradea, str. Horea, nr 42, judeţul Bihor, CUI RO 
23324014, nr de înreg. RFO II 0337/2008 
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr. 253/F/13.06.2018, pronunţată în dosarul nr. 1608/111/2018, de Tribunalul 
Bihor Oradea, Secţia a II a Civilă, privind debitorul SC Terminal Trans Bitum SRL, cu sediul în Oradea, str. Santăului, 
nr 57, judeţul Bihor, CUI 28165963, J05/1245/2018. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

* 
România, Tribunalul Bihor-Oradea, Secţia a II-a Civilă 
Dosar nr. 1608/111/2018 

Încheierea nr. 253 /F/ 2018 
Şedinţa camerei de consiliu de la 13 Iunie 2018 

Completul compus din: 
Preşedinte Constantin Manoliu 

Grefier Maria Băiţar 
Pe rol fiind examinarea cererii de aplicare a procedurii insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014, formulată de către 
debitoarea SC Terminal Trans Bitum SRL, cu sediul în Oradea, str. Santăului, nr 57, judeţul Bihor, CUI 28165963, 
J05/1245/2018 
Judecarea cauzei se face potrivit prevederilor art. 66 alin. (10) din L 85/2014. 
S-a făcut referatul oral al cauzei, după care: 
Considerând cauza lămurită, judecătorul sindic, în raport de prevederile art. 150 Cod procedură civilă, declară închise 
dezbaterile. 

Judecătorul – sindic, 
Deliberând: 
Asupra cererii de faţă, 
Constatând că la data de 05.06.2018 debitoarea SC Terminal Trans Bitum SRL, cu sediul în Oradea, str. Santăului, nr 
57, judeţul Bihor, CUI 28165963, J05/1245/2018 , manifestându-şi intenţia de reorganizare. 
Constatând din cuprinsul balanţei de verificare aferentă lunii mai 2018, depusă de către debitoare rezultă că aceasta, la 
data de 31.05.2018, avea datorii scadente în cuantum de  
35.609.562 lei, iar disponibilităţile băneşti nu erau suficiente pentru acoperirea datoriilor. 
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile art. 38 alin. (1) şi art. 66 alin (1) – (4) din Legea nr. 85/2014, se va admite 
cererea debitorului şi în temeiul art. 71 alin 1) din Legea privind procedura de insolvenţă, se va constata că debitorul 
este în încetare de plăţi, se va deschide procedura generală de insolvenţă. În consecinţă, se vor dispune şi măsurile 
imediate prevăzute de lege, iar faţă de opţiunea manifestată de către debitor va fi desemnat în calitate de administrator 
judiciar provizoriu Global Money Recovery, cu sediul în Oradea, str. Horea, nr 42, judeţul Bihor, CUI RO 23324014, nr 
de înreg. RFO II 0337/2008. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererea formulată de către debitor SC Terminal Trans Bitum SRL, cu sediul în Oradea, str. Santăului, nr 57, 
judeţul Bihor, CUI 28165963, J05/1245/2018 
În temeiul art. 71 alin 1 din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014,  
Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC Terminal Trans Bitum SRL, cu sediul în 
Oradea, str. Santăului, nr 57, judeţul Bihor, CUI 28165963, J05/1245/2018 
În temeiul art. 73 din Legea privind procedura de insolvenţă nr. 85/2014, 

Administrator
Highlight




