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Bihor, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 1582/111/2018, în temeiul art. 58, alin. 1, lit. a și art. 92 din Legea 85/2014, 
depunem prezentul Raport întocmit în temeiul art. 92 din Legea 85/2014 de propunere a continuării perioadei de 
observație în procedura generală de insolvență a debitoarei SC Theming and Animatronics Industries SRL – în 
insolvență. Procedura generală de insolvență a fost deschisă la cererea debitoarei ca urmare a imposibilității de plată la 
scadență a obligațiilor născute anterior, societatea ajungând la data deschiderii procedurii în imposibilitatea de a-și 
onora obligațiile contractuale, de a-și achita obligațiile la bugetul statului și de plată a salariilor angajaților prezenți la 
serviciu cu contracte de muncă active. După deschiderea procedurii generale de insolvență, conform prevederilor art. 86 
alin. 1 din Legea 85/2014 în vederea indisponibilizării conturilor societății debitoare au fost notificate toate instituțiile 
de gestiune a finanțelor la care debitoarea avea conturi deschise.  Având în vedere atribuțiile administratorului judiciar 
prevăzute la art. 58, alin. 1, lit. g, din Legea 85/2014, pentru data de 25.06.2018 a fost convocată adunarea asociaților în 
vederea desemnării administratorului special, procesul verbal al acestei adunări fiind depus la dosarul cauzei în data de 
26.06.2018. În cadrul adunării asociaților, asociatii au hotărât desemnarea sa în calitate de administrator special al SC 
Theming and Animatronics Industries SRL Doamna Weisenburger Maria Camelia, cu atribuțiile prevăzute de art. 56 
din Legea 85/2014, mandatându-se de asemenea să depună intenția de reorganizare, să întocmească planul de 
reorganizare și ulterior să-l depună la dosarul cauzei. Pe parcursul desfășurării procedurii s-au constatat următoarele: 
Societatea are active imobilizate în patrimoniu în valoare de 7.338.568 lei balantului contabil la data de 29.05.2018,  
depusa de debitoare la cererea introductivă de deschidere a procedurii generale de insolvență. Societatea are creanțe de 
recuperat în cuantum de 23.099.911 lei conform balantului contabil la data de 29.05.2018; Societatea administrează și 
desfășoară activitatea la sediul său; Debitoarea a anexat la cererea introductivă toate documentele prevăzute de art. 67 și 
a pus la dispoziția administratorului judiciar toate documentele și informațiile solicitate; Pentru continuarea desfășurării 
activității contractele încheiate cu furnizorii de utilități au fost menținute. Contractele cu beneficiarii au fost menținute 
pe perioada de observație, contracte ce urmează a fi derulate pe parcursul anului 2018; Societatea debitoare și-a 
manifestat intenția de depunere a unui plan de reorganizare în termenul prevăzut de art. 132 din Legea 85/2014. Având 
în vedere cele arătate mai sus concluzionăm faptul că societatea nu se află în situația prevăzută de art. 38, alin. 2, din 
informațiile deținute până în prezent rezultând faptul că societatea are posibilități reale de a-și reorganiza activitatea, 
motiv pentru care solicităm continuarea perioadei de observație în procedura generală prevazută de Legea 85/2014.     

Eurexpert IPURL - ing. Herlea Ioan 
 
Județul Botoşani 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea AQUATERM SRL, cod unic de înregistrare: 12135214 

Dosar nr. 823/40/2018 
Debitor: S.C Aquaterm S.R.L << în insolvenţă >> << in insolvency >> << en procédure collective >> 
Nr. de înreg. ORC: J07/226/1999, CIF: RO 12135214 

Supliment la tabelul preliminar al creanţelor S.C. Aquaterm S.R.L 
Nr. ieșire: 439/03.07.2018 

I. Creanţe bugetare (art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014) 

Nr. 
crt. 

Nume / 
Denumire 

Sediu / 
Domiciliu 

Creanţa 
solicitată                         

- lei - 

Caract. 
creanţei 
solicitate 

Creanţa 
acceptată                         

- lei - 

Caract. 
creanţei 

acceptate 
Observaţii 

1 

Direcția 
Regională a 
Finanțelor 

Publice Iași 

Iași,Str.Anastasie 
Panu nr.26, 
județul Iași 

11,372.00 
art. 159 
alin. 1 
pct. 3 

11,372.00 
ART. 161, 
PCT. 5 

Suma suplimentară 
reprezentând 

obligații fiscale 
stabilite de organul 

fiscal conform 
deciziei de 

impunere nr. F-IS 
78/04.06.2018. 

Subtotal: 11,372.00 - 11,372.00   - 

           II. Creanţe chirografare (art. 161 pct. 8din Legea nr. 85/2014) 

Nr. 
crt. 

Nume / 
Denumire 

Sediu / 
Domiciliu 

Creanţa 
solicitată                         

- lei - 

Caract. 
creanţei 
solicitate 

Creanţa 
acceptată                         

- lei - 

Caract. 
creanţei 

acceptate 
Observaţii 

2 
Rompetrol 

Downstream 
S.R.L 

București,Piața 
Presei Libere nr. 

3-5, City 
Northerm Tower 
Building, etaj 2, 

sector 1, 
București 

12,920.86 
ART. 
161, 

PCT. 8 
12,920.86 

ART. 161, 
PCT. 8 

  

Administrator
Highlight
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3 
S.C Nova 
Apaserv 

S.A 

Sediul ales: 
Mun. Botoșani, 

Str. Octav 
Băncilă, nr. 3, 
jud. Botoșani 

23,240,866.00 
ART. 
161, 

PCT. 8 
0.00 

ART. 161, 
PCT. 8 

Cererea de creanță 
a fost formulată 
tardiv. De la data 
confirmării de 
primire a notificării 
(16.05.2018) și 
până la data 
depunerii  
declarației de 
creanță(13.06.2018) 
au trecut mai  mult 
de 15 zile, 
depășindu-se 
termenul prevăzut 
de  art. 186, alin. 2 
Cod procedură 
civilă 

Subtotal: 23,253,786.86 - 12,920.86 -   

                
Total general 23,265,158.86 - 24,292.86 -   

Administrator judiciar, Cabinet Individual de Insolvență, Ioniceanu  Mihaela 
 
Județul Braşov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea GOLDEN GALINA PREMIUM SRL, cod unic de înregistrare: 26304593 
România  
Tribunalul Braşov 
Secţia A II-A Civilă, De Contencios Administrativ Şi Fiscal 
Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 45 
Dosar nr.  5757/62/2017 

Comunicare 
Încheieri de şedinţă din  13.06.2018, 

emisă la ziua  14,  luna iunie, anul 2018 
Se comunică, alăturat, copia   Încheierii de şedinţă din data de   13 iunie 2018, pronunţată în dosarul nr.  5757/62/2017 
de Tribunalul Braşov, Secţia A II-A Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind debitorul S.C. Golden Galina 
Premium SRL cu sediul social în  Codlea Extravilan Nr. 64, DJ 112 A KM 5, jud. Braşov, cod de identificare fiscală 
26304593, număr de ordine în Registrul Comerţului J08/1679/2009, prin reprezentant legal; 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

                   Luminiţa Briotă  
* 

România 
Tribunalul Braşov 
Secţia A II-A Civilă, De Contencios Administrativ Şi Fiscal 
Dosar nr. 5757/62/2017 

Încheiere 

Şedinţa Camerei de Consiliu din data de 13 iunie 2018 
Completul constituit din: 

Judecător Sindic : Monica – Viorelia Deteşanu 
Grefier : Luminiţa Briotă 

Pe rol fiind cererea formulată de administratorul judiciar MDP Insolvency SPRL pentru confirmarea onorariului stabilit 
prin Decizia nr. 2/06.02.2018 emisă de creditorul majoritar al debitoarei Golden Galina Premium SRL. 
La apelul nominal făcut în şedinţa Camerei de Consiliu se constată lipsa părţilor . 
Procedura este fără citarea părţilor. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă; 

Judecătorul Sindic 
Instanţa constată că prin Decizia nr. 2/06.02.2018, publicată în BPI nr. 2581/06.02.2018, creditorul majoritar al 
debitoarei Golden Galina Premium SRL a stabilit onorariul administratorului judiciar MDP Insolvency SPRL compus 
din o retribuţie lunară în cuantum de 3.000 lei plus TVA pentru perioada de observaţie şi perioada de reorganizare 
judiciară şi un onorariu de succes, astfel: 
- pentru perioada de observaţie: 5% + TVA din valorificările de active şi din recuperările de creanţe 
- pentru perioada de reorganizare: 

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight




