BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 11748/11.06.2018
Cod de identificare fiscală: 14942091
D.G.R.F.P. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş, cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B,
judeţul Timiş;
- Debitoare:
- S.C. TIMIS FLORIDAN FOREST SRL, cu sediul în Lugoj, str. Traian Vuia nr. 12A, judeţul Timiş, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/300/2009, CUI RO 25095421.
- Administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă:
- S.C. ZENIT MANAGEMENT SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Lascar nr. 5 – 7, et. 3, camera 310, sector 2;
Sunt citaţi, pentru termenul din 25.10.2018, la sediul Tribunalului Timiş, cu sediul în str. P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2a, sala
174, ora 9,00, în dosarul nr. 273/30/2018 al Tribunalului Timiş, Secţia Civilă II, privind pe debitoarea SC TIMIS
FLORIDAN FOREST SRL, cu sediul în Lugoj, str. Traian Vuia nr. 12A, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/300/2009, CUI RO 25095421.
În caz de neprezentare a părţilor, se va putea trimite un înscris, judecata urmând a se face în lipsă.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
(semnătura şi ştampila)
Carmen Teodora Păunescu
Județul Vâlcea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea VULTURUL SECURITY SRL, cod unic de înregistrare: 9001379
România
Tribunalul Vâlcea
Secţia a II a Civilă
Str. Scuarul Revoluţiei, nr.1.
Dosar nr. 1207/90/2018
Comunicare sentinţa nr. 963/31 mai 2018
emisă la: ziua 06, luna iunie, anul 2018
Către,
Debitoare;
- SC Vulturul Security SRL, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Gib Mihăescu, nr.14, ap.15, judeţul Vâlcea, având
număr de ordine în registrul comerţului J38/686/1996, cod unic de înregistrare 9001379;
Se comunică, alăturat, copie Sentinţa nr. 963 din 31 mai 2018, pronunţată în dosarul nr. 1207/90/2018, de Tribunalul
Vâlcea, Secţia a II-a civilă, privind debitorul SC Vulturul Security SRL, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Gib
Mihăescu, nr.14, ap.15, judeţul Vâlcea, având număr de ordine în registrul comerţului J38/686/1996, cod unic de
înregistrare 9001379.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
(semnătura şi ştampila)
Bonciu Viorica
Dolfi Cristiana
*
România
Tribunalul Vâlcea – Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 1207/90/2018
Operator de date cu caracter personal nr.4087
Sentinţa nr. 963
Şedinţa publică din data de 31 mai 2018
Judecător-sindic Bonciu Viorica
Grefier Dolfi Cristiana
Pe rol soluţionarea cererii formulată de către debitoarea SC Vulturul Security SRL, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str.
Gib Mihăescu, nr.14, ap.15, judeţul Vâlcea, având număr de ordine în registrul comerţului J38/686/1996, cod unic de
înregistrare 9001379, pentru deschiderea procedurii insolvenţei.
Procedura este legal îndeplinită.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică nu a răspuns debitoarea.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care; .
Judecatorul sindic,
Deliberând, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată la data de 27 aprilie 2018, sub nr. 1207/90/2018, debitoarea SC Vulturul Security SRL, cu
sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Gib Mihăescu, nr.14, ap.15, judeţul Vâlcea, având număr de ordine în registrul
comerţului J38/686/1996, cod unic de înregistrare 9001379, a solicitat deschiderea procedurii generale de insolvenţă.
În motivarea cererii a arătat că este în stare de insolvenţă deoarece disponibilităţile băneşti ale societăţii nu mai permit
achitarea creanţelor, iar la data formulării cererii se înregistrează datorii totale în sumă de aproximativ 28.537.359,51
lei, reprezentând furnizori, salarii datorate, datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, TVA, diverşi
creditori.
În drept s-au invocat disp.art. 65, art. 67, 71 din Legea nr. 85/2014.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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La dosar s-au depus înscrisurile prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014.
Cererea este legal timbrată – fila 4 dosar, iar la fila 40 dosar se află notificarea emisă de debitoare către Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova- A.J.F.P Vâlcea, cu privire la intenţia de intrare în insolvenţă.
Constatând că la data 27 aprilie 2018, debitoarea SC Vulturul Security SRL a solicitat a fi supusă procedurii insolvenţei;
Constatând că debitoarea se află în încetare de plăţi şi că pasivul său exigibil rezultă din înscrisurile depuse la dosar;
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute art. 66 din Legea nr. 85/2014, se va admite cererea debitorului şi, în
temeiul art. 71 din Legea nr. 85/2014, se va constata că debitorul este în încetare de plăţi şi se va deschide procedura
generală a insolvenţei împotriva sa.
În consecinţă, se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de lege, urmând ca, în temeiul art. 45 alin.1 lit. D
coroborate cu cele ale art. 57 alin.1 şi art. 73 din Legea nr. 85/2014, să fie desemnat ca administrator judiciar provizoriu
Vizal Consulting IPURL Rm.Vâlcea.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea formulată de debitorul SC Vulturul Security SRL, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Gib Mihăescu,
nr.14, ap.15, judeţul Vâlcea, având număr de ordine în registrul comerţului J38/686/1996, cod unic de înregistrare
9001379, pentru deschiderea procedurii de insolvenţă.
În temeiul art.71 alin.1) raportat la art.38 alin.2) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă.
Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Vulturul Security SRL, cu sediul în
Râmnicu Vâlcea, str. Gib Mihăescu, nr.14, ap.15, judeţul Vâlcea, având număr de ordine în registrul comerţului
J38/686/1996, cod unic de înregistrare 9001379.
În temeiul art.73 lege,
Numeşte administrator judiciar provizoriu Vizal Consulting IPURL Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Brutus, nr.7,
sector 5, având sediul ales pentru comunicarea actelor în Rm.Vâlcea, str. Daniil Ionescu, nr.6A, judeţul Vâlcea, care va
îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 şi 59 din lege, cu un onorariu provizoriu de 400 lei lunar.
Pune în vedere debitorului dispoziţiile art.82 din lege şi aplică art.85 din Legea 85/2014.
În temeiul art. 99 din lege,
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Vâlcea, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art.100 din
Legea privind procedura de insolvenţă.
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 12.07.2018.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 19.07.2018.
Fixează termenul de 7 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar, pentru
depunerea eventualelor contestaţii .
Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 26.07.2018.
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 05.07.2018 şi convoacă creditorii debitorului.
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către lichidatorul judiciar.
In temeiul art. 39 din lege,
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente
procedurii. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.
Dispune comunicarea sentinţei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la
registrul comerţului şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi.
Dispune ca lichidatorul judiciar să comunice de urgenţă băncilor unde debitorul are deschise conturi să nu dispună de
sume fără un ordin al acestuia.
Termen fond 27.09.2018.
Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, apel ce se va depune la sediul
Tribunalului Vâlcea. Executorie.
Pronunţată în şedinţa publică de la 31.05.2018.
Judecător sindic,
Grefier,
*

*

*
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