BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 9314/09.05.2018
Notă: Pentru a vizualiza unele documente din dosar, accesaţi www.curteadeapelcluj.ro secţiunea Dosare şi folosiţi
parola: ********. Aveţi obligaţia de a nu divulga parola altor persoane. Accesând numărul de telefon 0264.207.975
puteţi obţine informaţii referitoare la: dosare, acordarea ajutorului public judiciar, taxele judiciare de timbru,
organizarea şi programul instanţelor.
Nr Cluj Arena SA prin Lichidator Judiciar SP Prestigiu SPRL Notă: Pentru a vizualiza unele documente din dosar, accesaţi www.curteadeapelcluj.ro secţiunea Dosare şi folosiţi
parola: ********. Aveţi obligaţia de a nu divulga parola altor persoane. Accesând numărul de telefon 0264.207.975
puteţi obţine informaţii referitoare la: dosare, acordarea ajutorului public judiciar, taxele judiciare de timbru,
organizarea şi programul instanţelor.
Lichidator
Nr Sp Legis IPURL Debitor
Nr SC More Things Creation SRL - Cluj-Napoca, Bd.21 Decembrie 1989, nr. 17, ap. 10, Judeţ Cluj
Notă: cu 1 ex. cerere.Pentru a vizualiza unele documente din dosar, accesaţi www.curteadeapelcluj.ro secţiunea Dosare
şi folosiţi parola: ********. Aveţi obligaţia de a nu divulga parola altor persoane. Accesând numărul de telefon
0264.207.975 puteţi obţine informaţii referitoare la: dosare, acordarea ajutorului public judiciar, taxele judiciare de
timbru, organizarea şi programul instanţelor.
Judecătoria Cluj-Napoca - Cluj-Napoca, Judeţ Cluj
Tribunalul Cluj - Cluj-Napoca, Judeţ Cluj
Curtea de Apel Cluj - Cluj-Napoca, Judeţ Cluj
ORC Cluj - Cluj-Napoca, Str. Iaşilor, nr. 24, Judeţ Cluj
DGRFP Cluj-Napoca - Cluj-Napoca, P-Ţa Avram Iancu, nr. 19, Judeţ Cluj
Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Cluj
Adresa: Strada Iaşilor, nr. 24, Cluj, Cod Poştal 400146
Vă comunicăm alăturat, copia hotărârii civile nr. 592/2018 pronunţată la data de 04.04.2018 de către Tribunalul
Specializat Cluj în dosar nr.967/1285/2017 privind debitoarea SC More Tings Creation SRL, spre comunicare
participanţilor la procedura insolvenţei din dosarul mentionat, prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Grefier,Alina Berindean
*
România
Tribunalul Specializat Cluj
ECLI:RO:TBSCJ:2018:001.000592
Dosar Nr. 967/1285/2017
Cod operator date cu caracter personal 11553
Sentinţa Civilă Nr.592/2018
Şedinţa publică din data de 04 aprilie 2018
Instanţa este constituită din:
Judecător Sindic:Claudiu Gligan
Grefier: Alina Berindean
Pe rol fiind soluţionarea cererii de deschidere a procedurii formulate de creditoarea Vero SRL prin lichidator judiciar
Insolventa SM SPRL împotriva debitoarei More Things Creation SRL, în conformitate cu disp. Legii nr.85/2014.
La apelul nominal se prezintă administratorul societăţii, dl.Hotca Vasile Marian care se identifică în faţa instanţei cu CI
KX 919974
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei după care, instanţa, prin raportare la prevederile art.131 NCPC coroborat cu prevederile
art.41din Legea nr.85/2014, constată că Tribunalul Specializat Cluj este competent teritorial şi material să soluţioneze
cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată.
La solicitarea judecătorului sindic, administratorul societăţii arată că sediul debitoarei este pe str. 21 Decembrie, în
Cluj-Napoca. Precizează că nu are alte cereri de formulat sau excepţii de invocat.
Nemaifiind alte cereri de formulat, probe de solicitat sau excepţii de invocat, judecătorul sindic acordă cuvântul pe
fondul cererilor de deschidere a procedurii.
Administratorul societăţii debitoare arată că este de acord cu cererile formulate. În ceea ce priveşte cererea formulată de
Cluj Arena SA precizează că soldul nu este identic cu cel menţionat de această creditoare.
Judecătorul sindic reţine cauza în pronunţare.
Judecătorul sindic,
Prin cererea de deschidere a procedurii insolvenței formulată sub numărul de mai sus la data de 13 decembrie 2017,
creditoarea Vero SRL prin lichidator judiciar Insolventa SM SPRL a solicitat deschiderea procedurii generale a
insolvenței debitoarei More Things Creation SRL, apreciind că se află în stare de insolvenţă şi nu mai poate face faţă
obligaţiilor sale comerciale şi deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în cuantum de 724.966,66 lei.
În motivarea cererii formulate, creditoarea a arătat că prin sentința civilă nr. 131/LP/20.04.2017 pronunțată în dosarul
3076/83/2016 a Tribunalului Satu Mare, definitivă, s-a admis acțiunea formulată și a fost obligată debitoarea la plata
sumei de 683.004,02 lei cu titlul de pretenții și la plata dobânzii legale aferente acestei sume, de la scadență și până la
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

28

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 9314/09.05.2018
achitarea integrală a sumei. Astfel, a apreciat că deține o creanță certe, lichidă și exigibilă, care depășește valoarea prag,
creanța fiind scadentă de mai mult de 60 de zile.
De asemenea a solicitat desemnarea în calitate de administrator judiciar a SP Admin Insolv” SPRL.
Cererea creditoarei a fost comunicată debitoarei în condiţiile art. 72 din Legea nr. 85/2014 iar debitoarea nu a formulat
contestaţie faţă de cererea creditoarei şi nu a depus nici întâmpinare prin care să își precizeze poziția procesuală.
La data de 23 februarie 2018 (filele 16-41) a formulat o cerere de deschidere a procedurii si creditoarea Cluj Arena SA
prin lichidator judiciar SP Prestigiu” SPRL, prin care a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenței debitoarei
More Things Creation SRL, apreciind că se află în stare de insolvenţă şi nu mai poate face faţă obligaţiilor sale
comerciale şi deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în cuantum de 469.985,20 lei.
În susținerea cererii formulate, creditoarea a arătat că debitul solicitat reprezintă penalităţi de întârziere pentru neplata la
termen a prețului locațiunii conform contractelor de locațiune nr. 791/19.11.2012 și 351/01.06.2012 încheiate între
părți, și deși facturile cuprinzând aceste creanțe au fost comunicate debitoarei aceasta nu a înțeles să le achite. A mai
precizat faptul că debitul solicitat depășește valoarea prag, reprezintă o creanță certă, lichidă și exigibilă, mai veche de
60 de zile, astfel că sunt îndeplinite condițiile pentru admiterea cererii formulate.
A mai solicitat, prin aceiași cerere, desemnarea în calitate de administrator judiciar a SP Legis” IPURL .
Cererea creditoarei a fost comunicată debitoarei în condiţiile art. 72 din Legea nr. 85/2014 iar debitoarea nu a formulat
contestaţie faţă de cererea creditoarei şi nu a depus nici întâmpinare prin care să își precizeze poziția procesuală.
La termenul din 4 aprilie 2017, administratorul societății debitoare s-a prezentat în instanță și a recunoscut starea de
insolvență, solicitând admiterea cererilor formulate.
Analizând cererea formulată de creditoare, judecătorul sindic constată următoarele
Având în vedere titlul executoriu, sentința civilă nr. 131/LP/20.04.2017 pronunțată în dosarul 3076/83/2016 a
Tribunalului Satu Mare, definitivă, prin care debitoarea a fost obligată debitoarea More Things Creation SRL a fost
obligată la plata în favoarea creditoarei Vero SRL a sumei de 683.004,02 lei cu titlul de pretenții și la plata dobânzii
legale aferente acestei sume, de la scadență și până la achitarea integrală a sumei, precum și facturile fiscale emise în
sarcina aceleiași debitoare de către creditoarea Cluj Arena SA, facturi comunicate și însușite de către debitoare prin
semnătură, prin raportare la dispozițiile contractuale convenite de părți, judecătorul sindic va reţine că în cauză
creditoarele au făcut dovada unei creanţe certe, lichide şi exigibile de mai mult de 60 de zile.
Potrivit art. 5 pct. 29 din legea nr. 85/2014 insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează
prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, fiind prezumată relativ
atunci când debitorul, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor.
De asemenea, potrivit art. 5 pct. 20 este creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei creditorul a
cărui creanţă asupra patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile. Acelaşi text
stabileşte că prin creanţă certă, se înţelege acea creanţă a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte
acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul. Creditorii vor putea solicita deschiderea
procedurii insolvenţei doar în cazul în care, după compensarea datoriilor reciproce, de orice natură, suma datorată
acestora va depăşi suma prevăzută la pct. 72, respectiv 40.000 lei.
Cu privire la starea de insolvenţă judecătorul sindic va reţine că aceasta este prezumată potrivit art. 5 pct. 29 din legea
nr. 85/2014 şi nu a fost contestată de către debitoare.
Raportat la aceste considerente, urmează a se constat că debitoarea se află în stare de insolvenţă în sensul art. 5, pct. 29
lit. a din Legea nr. 85/2014, motiv pentru care, reţinând că cererea creditoarei îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.
70 din Legea nr. 85/2014, în temeiul art. 72 din Legea nr. 85/2014, va dispune deschiderea faţă de debitoare a
procedurii insolvenţei în forma generală.
Judecătorul sindic va desemna în calitate de administrator judiciar provizoriu SP Legis” IPURL, care va îndeplini
atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, instrumentând prezenta procedură de faliment în formă generală
până la eventuala sa confirmare sau schimbare, în condiţiile Legii nr. 85/2014. Judecătorul sindic nu a admis cererea
formulată de creditoarea Vero SRL de a fi desemnat în calitate de administrator judiciar provizoriu în procedură SP
Admin Insolv” SPRL deoarece acest practician nu a depus o ofertă la dosarul cauzei din care să reiasă că acesta
îndeplinește condițiile prevăzute de art. 57 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.
În temeiul art. 45, alin. 1, lit. d din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va stabili în favoarea administratorului judiciar
provizoriu un onorariu provizoriu lunar în cuantum de 800 lei exclusiv TVA şi onorariu de succes de 5 % din sumele
încasate în procedură, exclusiv TVA.
Se va stabili în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune la dosar în termen de 40 zile de la
deschiderea procedurii un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei,
cu menţionarea eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă şi cu privire
la existenţa premiselor angajării răspunderii acestora, în condiţiile prevederilor art. 169-173 din Legea nr. 85/2014,
precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea,
conform art. 58 lit. b din Legea nr. 85/2014.
În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014 se va dispune comunicarea prezentei instanţelor judecătoreşti în a căror
jurisdicţie se află sediul debitoarei şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, această din urmă obligaţie
fiind în sarcina administratorului judiciar provizoriu.
Conform art. 82 din Legea nr. 85/2014, se va stabili în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia
administratorului judiciar provizoriu şi a creditorului deţinând cel puţin 20% din valoarea totală a creanţelor cuprinse în
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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tabelul definitiv de creanţe toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa,
precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile
patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancţiunea ridicării dreptului de administrare.
În temeiul disp. art. 86 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 se va dispune în sarcina tuturor băncilor la care debitoarea are
disponibil în conturi obligaţia de a nu dispune de acestea fără ordinul judecătorului sindic sau al administratorului
judiciar provizoriu, obligaţia de notificare revenind administratorului judiciar provizoriu.
Se va dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei,
în termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, conform art. 101 din Legea nr. 85/2014.
În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 se va dispune în sarcina administratorului judiciar efectuarea
notificărilor prev. de art. 99-100 din Legea nr. 85/2014.
În baza prevederilor art. 100, alin. 1, lit. b, c şi d, coroborat cu art. 111 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, va fixa termenul
limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 6 iunie 2018, termenul de
verificare, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor, la data de 13 iunie 2018, termenul pentru
depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute sau, după caz, netrecute de
administratorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe, de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de creanţe în BPI
şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului creanţelor la 27 iunie 2018.
Se va dispune desfăşurarea primei şedinţe a adunării creditorilor la sediul administratorului judiciar provizoriu SP
Legis” IPURL, în Cluj-Napoca, str. Ploieşti, nr. 21, ap. 11B, jud. Cluj, la data de 20 iunie 2018, ora 14:00.
În temeiul art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, se va dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia
de a depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor
efectuate din fondurile existente în averea debitoarei, onorariul încasat, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia
precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii, un extras al acestuia urmând a fi publicat de către
administratorul judiciar provizoriu în BPI şi de a se prezenta la fiecare termen în procedura.
Se va dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a examina situaţia economică a debitorului şi
a documentelor depuse potrivit prevederilor art. 67 sau 74 din Legea nr. 85/2014, după caz, şi de a întocmi un raport
prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii
generale, pe care îl va depune în termen de maximum 20 de zile de la data desemnării sale, cu obligaţia de a notificã:
propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată creditorilor care au depus cerere introductivă şi
debitorului, prin administratorul special, depunând la instanţă, odată cu cererea, dovada îndeplinirii procedurii de
notificare.
În temeiul art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va stabili termen pentru dezbaterea acestui raport
pentru data de 25 aprilie 2018, ora 11, sala 102.
Pentru aceste motive în numele legii hotărăște:
Admite cererile formulată de creditoarele Vero SRL, J-30/442/1991, CUI 663720, cu sediul în Negrești Oaș, str.
Moților, nr.77, jud. Satu Mare, prin lichidator judiciar SP Insolvența SM” SPRL cu sediul în Satu Mare, str. Crișan, nr.
5, ap. 2, jud. Satu Mare, și Cluj Arena SA, J-12/2330/2011, CUI 29104700, cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea
Stadionului, nr. 2, jud. Cluj prin lichidator judiciar SP Prestigiu” SRRL cu sediul în Cluj-Napoca, str. Ploiești, nr. 21,
ap. 11A, jud. Cluj, în contradictoriu cu debitoarea More Things Creation SRL, J-12/1845/2012, CUI 25999417, cu
sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr, 17, ap. 10, jud. Cluj, şi, în consecinţă:
Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei More Things Creation SRL .
Numeşte administrator judiciar provizoriu pe SP Legis” IPURL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din
Legea nr. 85/2014.
Fixează onorariu lunar provizoriu în favoarea administratorului judiciar în cuantum de 800 lei exclusiv TVA şi onorariu
de succes de 5 % din sumele încasate în procedură, exclusiv TVA.
Stabileşte în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune la dosar în termen de 40 de zile de la
deschiderea procedurii un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei,
cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform art. 64 lit. a din Legea nr. 85/2014.
Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor
ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform
prev. art.92 din Legea nr.85/2014.
Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul
judecătorului sindic sau al administratorului judiciar provizoriu sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr.
85/2014, obligaţia de notificare revenind administratorului judiciar provizoriu.
Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar provizoriu şi a creditorului
deţinând cel puţin 20% din valoarea totală a creanţelor cuprinse în tabelul definitiv de creanţe toate informaţiile şi
documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în
ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii
procedurii, sub sancţiunea ridicării dreptului de administrare.
Dispune desemnarea administratorului special.
Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, în
termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, conform art. 101 din Legea nr. 85/2014.
Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 99-100 din
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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Legea nr. 85/2014.
Stabileşte termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei în vederea
întocmirii tabelului preliminar al creanţelor la data de 6 iunie 2018, termenul de verificare, întocmire, afişare şi
comunicare a tabelului preliminar al creanţelor, la data de 13 iunie 2018, termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă
de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar în
tabelul preliminar de creanţe, de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de creanţe în BPI şi termenul pentru
soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului creanţelor la 27 iunie 2018.
Dispune desfăşurarea primei şedinţe a adunării creditorilor la sediul administratorului judiciar provizoriu SP Legis”
IPURL, în Cluj-Napoca, str. Ploieşti, nr. 21, ap. 11B, jud. Cluj, la data de 20 iunie 2018, ora 14:00.
Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune lunar un raport cuprinzând descrierea
modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor
cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei, onorariul încasat, cu precizarea modalităţii de calcul al
acestuia precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii, un extras al acestuia urmând a fi publicat de către
administratorul judiciar provizoriu în BPI şi de a se prezenta la fiecare termen în procedura.
Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a examina situaţia economică a debitorului şi a
documentelor depuse potrivit prevederilor art. 67 sau 74 din Legea nr. 85/2014, după caz, şi de a întocmi un raport prin
care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii
generale, pe care îl va depune în termen de maximum 20 de zile de la data desemnării sale, cu obligaţia de a notificã:
propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată creditorilor care au depus cerere introductivă şi
debitorului, prin administratorul special, depunând la instanţă, odată cu cererea, dovada îndeplinirii procedurii de
notificare şi fixează termen pentru dezbaterea acestui raport pentru data de 25 aprilie 2018, ora 11, sala 102.
Executorie.
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare care se va depune la Tribunalul Specializat Cluj.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 4 aprilie 2018.
Judecător Sindic,
Grefier,
Claudiu Gligan
Alina Berindean
Județul Timiş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MANON LESCAUT SRL, cod unic de înregistrare: 8591280
Tabelul preliminar al creanțelor
Nr.: 13/05/ITM/2018 Data emiterii: 08.05.2018
1. Date privind dosarul: Nr. dosar 761/30/2018; Tribunal Timiş, Secţia a II-a Civilă; j.s. Oana Sanda Avramescu;
2. Arhiva/registratura instanţei: Timişoara, Piața Țepes Vodă 2, jud. Timiş, Tel: 0256448044 Program 08.30-12.30.
3.1. Debitor: SC Manon Lescaut SRL, CUI: 8591280, sediul: Timișoara, str. Pomiculturii, nr. 29, jud. Timiş; ORC
J35/418/1996;
3.2. Administrator special: nu a fost desemnat;
4. Lichidator judiciar: Alfa & Quantum Consulting SPRL, CIF RO 21284487, sediu: Timişoara, str. Albinelor, nr. 70 AB, jud. Timiş, Nr. înregistrare RFO II 0235, Tel: 0256/430328, Fax. 0356/818451, e-mail: alfaquantum@gmail.com,
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Cârceie Marius Radu şi Alic Bogdan.
5. Subscrisa Alfa & Quantum Consulting SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Manon Lescaut SRL,
conform încheierii nr. 297 din data 07.03.2018 pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, în dos.
761/30/2018, în temeiul art. 110 din Legea 85/2014 comunică:
Tabelul preliminar al creanțelor la 08.05.2018
Nr.
crt.
1

I
2

Denumire Creditor

UCMR-ADA,
Asociația
pentru
Drepturi de Autor a
Compozitorilor , CUI
RO 8887006

Adresa

București,
Ostașilor,
Sector 1

Suma
Solicitată

Suma
Acceptată

str.
12,

4.700,80

1.831,60

Total Creanțe Izvorâte Din Raporturi De
Muncă- 161, al. 1, pct. 3
BVH Invest Accent Dunbrăvița, DJ 691,
SRL,
CUI RO Ferma 3, hala 2, jud.
31459888, ORC J Timiș
35/904/2013

4.700,80

1.831,60

267.908,86

267.908,86

nr.

Felul
Creanţei
salarială

Prioritate
Cf. L.
85/2014
161.3

chirografară

161.8

Observaţii

Se respinge suma de
2869,20
lei,
reprezentând debit și
penalități
aferente,
calculate până la data
deschiderii procedurii
de faliment, respectiv
07.03.2018,
ca
nedemonstrată.

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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