BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 12934/27.06.2018
Dosar nr. 1022/93/2016/a4, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, contestatie impotriva Tabel suplimentar nr. 1 din
5.01.2018, contestator DIRECTIA SANITAREA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
ILFOV.
Onoratul Tribunal respinge contestaţia, ca rămasă fără obiect.
În urma solutionarii tuturor contestatiilor, rezulta ca, debitoarea nu mai este parte în niciun proces aflat pe rolul
instantelor de judecata.
VIII. Alte masuri intreprinse de lichidatorul judiciar
1. Avand în vedere valoarea creantelor neincasate în perioada dintre observatie şi faliment, subscrisa am pregatit
notificarile de plata (Anexa) şi au fost transmise în data de 11.04.2018 catre societatile restante. Avand în vedere ca
pana la data prezenta nu au fost incasate sume din notificarile transmise conform extraselor de cont, urmeaza sa
efectuam demersurile necesare pentru recuperarea acestora în instanta.
2. Prin notificarea nr. 296/11.04.2018 am fost informati asupra deschiderii procedurii generale de insolventa impotriva
ROBSTILL SERV SRL. Avand în vedere ca prezenta societate figureaza cu debite restante fata de Maxfruct
International SRL, subscrisa am formulat cerere de inscriere la masa credala cu suma de 11.955,49 lei transmisa în data
de 16.05.2018 catre Tribunalul Olt şi catre administratorul judiciar IGF EXPERT CONSULT IPURL. (Anexa)
3. In data de 17.04.2018 am primit via e-mail de la creditorul ALISOR FRUCT SRL o adresa prin care solicita
compensarea sumelor ce reprezinta atat debit cat şi credit, avand în vedere relatia comerciala dintre acesta şi debitoarea
MAXFRUCT INERNATIONAL SRL. Lichidatorul judiciar urmeaza sa incheie proces verbal de compensare cu
societatea ALISOR FRUCT SRL.
4. In data de 17.04.2018 am primit via e-mail de la societatea LIAX FRUCT SRL fisa de debit în cuantum de
106.126,30 lei, suma ce o datoreaza societatea MAXFRUCT INTERNATIONAL SRL şi solicita compensarea sumelor.
Acestia au fost notificati de catre lichidatorul judiciar în data de 11.04.2018 pentru achitarea sumei de 105.268,9 lei pe
care acestia o datoreaza debitoarei Maxfruct International SRL. Conform situatiei facturilor neachitate, rezulta ca aceste
facturi sunt aferente anului 2015 iar din tabelul preliminar şi definitiv, rezulta ca acestia nu detin calitatea de creditor în
dosarul 1022/93/2016 şi nici nu au formulat o cale de atac impotriva neinscrierii în aceste tabele. Avand în vedere
aceste aspecte, nu putem lua în considerare modalitatea de stingere a acestora prin compensare nefiind indepliite
conditiile prevazute de art. 90 din Legea 85/2014. De asemenea acestia au fost informati inca din data de 10.04.2017
prin adresa nr. 809 ca nu opereaza compensarea intre cele doua societati. (Anexa)
5. Raman inca neclare, nefiind edificate de catre subscrisa, urmatoarele:
- situatia autoturismului B 222 MOX, autoturism instrainat inainte de preluarea situatiei de catre subscrisa.;
- situatia autoturismului MERCEDES, aflat pe teritoriul Turciei, care ar trebui evaluat în lipsa, iar creditorii sa decida cu
privire la acesta;
IX. Obiective imediate
(a) recuperarea în instanta a creantelor debitoarei;
(b) valorificarea bunului imobil-apartament din patrimoniul debitoarei.
X. Cheltuieli în insolventa
Cheltuielile de procedura efectuate dupa data ultimului termen de judecata au fost decontate.
XI. Cereri adresate Onoratei Instantei
(a) Sa luati act de prezentul raport de activitate astfel cum a fost intocmit;
(b) Sa acordati un nou termen de judecata, în vederea continuarii procedurii şi valorificarii bunului imobil ramas în
patrimoniul debitoarei, precum şi pentru recuperarea creantelor.
Lichidator judiciar, Ciurea Insolv Expert IPURL, prin practician în insolventa, Ciurea Liliana-Andreea
Județul Maramureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea BAB MAX TRANS SRL, cod unic de înregistrare: 28359781
România, Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
B-dul Republicii nr. 2 A
Dosar nr. 1260/100/2018
Comunicare încheierea civilă nr. 1108/18.06.2018
emisă la: ziua 27, luna 06, anul 2018
Către,
administrator judiciar provizoriu
- Cabinet Individual de Insolvenţă AUGUSTIN LUCIA, cu sediul în Baia Mare, B-dul Independenţei, nr. 18/29, judeţul
Maramureş –
Se comunică, alăturat, copia Încheierii civile nr. 1108/18.06.2018, pronunţată în dosarul nr. 1260/100/2018 al
Tribunalului Maramureş - Secţia Comercială de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind pe debitoarea debitoarei
BAB MAX TRANS SRL, cu sediul în Şişeşti, nr. 422, judeţul Maramureş, având număr de înregistrare la registrul
comerţului J24/390/2011 şi cod fiscal 28359781, procedura insolvenţei.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Viorica Bud
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*
România, Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 1260/100/2018
Încheierea civilă nr. 1108
Şedinţa camerei de consiliu din 18.06.2018
Instanţa constituită din:
Preşedinte: Maria Pavel – Judecător sindic
Grefier: Viorica Bud
Pe rol fiind soluţionarea cererii formulată de debitoarea SC BAB MAX TRANS SRL, cu sediul în Şişeşti, nr. 422,
judeţul Maramureş, având număr de înregistrare la registrul comerţului J24/390/2011 şi cod fiscal 28359781, având ca
obiect cererea debitorului – Legea nr. 85/2014, art. 66 şi art. 71.
Părţile nu au fost citate, în această fază a procedurii nu se prevede chemarea lor în instanţă.
Tribunalul verificându-şi din oficiu competenţa, în temeiul art. 131 alin. 1 din Noul Cod de procedură civilă, constată că
întemeiat pe dispoziţiile art. 41 din Legea nr. 85/2014, este competentă general, material şi teritorial să soluţioneze
cauza.
Potrivit art. 394 alin. 1 din Noul cod de procedură civilă apreciindu-se că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi
temeiurile de drept, judecătorul sindic declară închise dezbaterile în fond şi reţine cauza în pronunţare.
Judecătorul sindic,
Asupra cererii de faţă.
Prin cererea înregistrată sub număr de mai sus, la data de 13.06.2018 debitoarea SC BAB MAX TRANS SRL a solicitat
deschiderea procedurii generale de insolvenţă în temeiul art. 66 din Legea nr. 85/2014, a propus desemnarea în calitate
de administrator judiciar pe Cabinet Individual de Insolvenţă AUGUSTIN LUCIA, cu sediul în Baia Mare, B-dul
Independenţei, nr. 18/29, judeţul Maramureş.
În motivarea cererii se arată că obligaţiile de plată scadente sunt în sumă de 9.321.936,18 lei.
Se susţine că societatea este în încetare de plăţi de mai mult de 30 de zile anterioare înregistrării cererii.
Se arată că societatea nu dispune de lichidităţile necesare achitării creanţelor scadente de plată.
Pentru aceste considerente se solicită a se constata că societatea se află într-o stare de insolvenţă iminentă şi să se
dispună deschiderea procedurii prevăzută de Legea nr. 85/2014.
În drept se invocă dispoziţiile art. 66 din Legea nr. 85/2014.
În probaţiune s-au depus certificat înregistrare, dovada notificării organului fiscal, act constitutiv actualizat, lista
creditorilor, fişa contului, lista conturilor bancare, registrul imobilizărilor, contul de profit şi pierdere la data de
31.12.2017, balanţa de verificare din 01.05.2018-31.05.2108, situaţii financiare anulare, bilanţ prescurtat la data de
31.12.2017, date informative la data de 31.12.2017, situaţia activelor imobilizate la data de 31.12.2017, situaţia
amortizării activelor imobilizate, ajutărilor pentru depreciere, balanţa de verificare din 01.12.2017-31.12.2107,
declaraţiile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.
Examinând cererea judecătorul sindic, reţine următoarele:
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 iar insolvenţa debitorului
este prezumată atunci când acesta după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditoare, prezumţia fiind
relativă.
Din definiţia legală menţionată se observă că una dintre caracteristicile esenţiale ale insolvenţei o reprezintă insuficienţa
fondurilor băneşti din patrimoniul debitorului, care face imposibilă stingerea prin plată a datoriilor exigibile cu sumele
de bani disponibile.
Potrivit dispoziţiilor art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze
tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor acestei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de
insolvenţă. La cererea adresată tribunalului va fi ataşată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la
intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei, această dovadă fiind depusă la fila 4 din dosar.
În situaţia de faţă, din înscrisurile existente la dosar, reiese că debitoarea este în stare de insolvenţă, nedispunând de
fonduri băneşti pentru plata datoriilor, acestea sunt în cuantum de 9.321.936,18 lei, fiind îndeplinită condiţia referitoare
la valoarea prag (40.000 lei) prevăzută de art. 5 pct. 72, motiv pentru care în baza dispoziţiilor art. 71 şi următoarele din
Legea nr. 85/2014, se va dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă, potrivit dispozitivului.
În consecinţă, se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de lege, administratorul judiciar urmând a efectua
notificările prevăzute la art. 100 din Legea 85/2014.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de debitoarea SC BAB MAX TRANS SRL, cu sediul în Şişeşti, nr. 422, judeţul Maramureş,
pentru deschiderea procedurii generale.
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC BAB MAX TRANS SRL, cu sediul în
Şişeşti, nr. 422, judeţul Maramureş, având număr de înregistrare la registrul comerţului J24/390/2011 şi cod fiscal
28359781.
În temeiul art. 71 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă:
Numeşte administrator judiciar provizoriu pe Cabinet Individual de Insolvenţă AUGUSTIN LUCIA, cu sediul în Baia
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Mare, B-dul Independenţei, nr. 18/29, judeţul Maramureş, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege.
În temeiul art. 99 alin. 1, coroborat cu art. 100 din Legea nr. 85/2014,
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitoarei, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Maramureş, Registrul societăţilor agricole / Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor / alte registre, prin Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 99 din Legea 85/2014, precum şi tuturor
băncilor unde debitorul are deschise conturi.
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 02.08.2018.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 22.08.2018. Contestaţiile se vor depune la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul
procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar. Fixează termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al
creanţelor la 17.09.2018. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 28.08.2018, ora 10,00 la sediul
administratorului judiciar şi convoacă creditorii debitoarei. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii
debitorului, de către administratorul judiciar/lichidator judiciar. In temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, 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 disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.
Dispune ca în conformitate cu dispoziţiile art. 92 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar să întocmească şi să
depună la dosar un raport, în termen de 20 de zile de la desemnarea sa. Fixează termen pentru continuarea procedurii la
24.09.2018, NCPC Complet 1- falimente sala 78, orele 8,30. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la
comunicarea hotărârii realizată prin publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă şi cu drept de opoziţie în termen
de 10 zile de la primirea notificării pentru creditori. Cererea pentru exercitarea căii de atac se depune la Tribunalul
Maramureş – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în
şedinţa publică de astăzi, 18.06.2018.
Preşedinte,
Grefier,
Maria Pavel
Viorica Bud
Județul Mehedinţi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea A.C.I. COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 33647985
Depunere hotărâre adunare creditori SC A.C.I. Company SRL
Nr. 1103/27.06.2018
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 5007/101 anul 2017; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II - a Civilă, de
Contencios Administrativ şi Fiscal;
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Dr. Tr. Severin, B-dul. Carol I, nr. 14, judeţul Mehedinţi; Programul
arhivei/registraturii instanţei: 0900 - 1300;
3.Debitor: SC A.C.I. Company SRL, cod de identificare fiscală: 33647985; sediul social: loc. Balta, sat Coada
Cernetului nr. 22, Jud. Mehedinţi, Număr de ordine în registrul comerţului J25/275/2014;
4. Subscrisa, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, Cod identificare fiscală 38704372; sediul social în Mun.
Timisoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 14, judeţul Timis; sediul procesual ales în Municipiul Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului nr. 7A, județul Mehedinți;Tel/fax: 0252/354.399 sau 0756482035, prin reprezentant asociat coordonator –
practician în insolventa S.V. în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC A.C.I. Company SRL Dr. Tr. Severin
conform încheierii din data de 05.03.2018 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II - a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 5007/101/2017 depun următoarea hotărâre a adunării creditorilor:
Hotărârea adunării creditorilor din data de 25.06.2018
Nr. înreg. 42/25.06.2018
Debitor: SC A.C.I. Company SRL
Date privind dosarul:
Sediul: loc. Balta, sat Coada Cernetului nr. 22, Jud.
Număr dosar: 5007/101/2017
Mehedinţi
Tribunalul: Mehedinți
CUI/CNP:
Secţia: a II -a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
3 3 6 4 7 9 8 5
Încheiat astăzi, Orele
2 5 0 6 2 0 1 8
1
3
0
0
Adunarea creditorilor debitoarei SC A.C.I. Comany SRL a fost convocată de lichidatorul
judiciar în temeiul dispoziţiilor art. 47 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, la sediul profesional al
acestuia din Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. Convocatorul Adunării Creditorilor a
fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11868 din data de 12.06.2018.
Ordine de zi
Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC A.C.I. Company SRL:
1.Aprobarea Raportului de evaluare nr. 63 din data de 07.06.2018 întocmit de expert evaluator C. M. pentru bunul
mobil Autoutilitara marca Isuzu Campo din patrimoniul debitoarei SC A.C.Y. Company SRL, precum și
Regulamentul de valorificare propus de lichidatorul judiciar.
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