BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13793/10.07.2018
efectueze inventarierea bunurilor societăţii, să facă demersuri pentru deschiderea unui cont la o unitate bancară pe
numele debitoarei.
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 va 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 lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi
păstrate într-un cont special de depozit bancar şi se vor sigila bunurile din averea debitorului în sarcina lichidatorului
judiciar.
Totodată, se vor stabili termenele limită la care se referă art. 100 din lege şi în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă va dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o
notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii simplificate împotriva debitorului, tuturor
creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului
registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care
debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul
declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor
art. 75 din Legea nr. 85/2014.
Totodată, se va fixa termen pentru continuarea procedurii la 26.10.2018.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de debitorul SC ELGRIM CONSTRUCT SRL cu sediul în Bucureşti, FRT. MIHAIL
ANGHEL, nr. 9, sector 6.
În temeiul art. 71 alin.1 raportat la art. 38 alin. 2 lit. e din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă deschide procedura simplificată a insolvenţei împotriva debitorului.
Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al
judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar.
Fixează următoarele termene limită: - termenul limită pentru înregistrarea declaraţiilor de creanţă 30.07.2018; termenul
de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe 09.08.2018; termenul de
întocmire a tabelului definitiv 03.09.2018; data primei şedinţe a adunării creditorilor 14.08.2018.
Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe SP PECUNIA IPURL care va îndeplini principalele atribuţii prevăzute de art.
58 din lege, precum şi celelalte atribuţii prevăzute în textul legal, cu o remuneraţie de 3.000 lei din fondul de lichidare.
Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze notificările conform art.99 şi art. 100 din lege, precum şi
comunicările prevăzute în art. 76 din textul legii.
Pune în vedere lichidatorului judiciar să întocmească lunar raportul de activitate prevăzut de art. 59 din lege, precum şi
raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitoarei, cu menţionarea persoanelor
cărora le-ar fi imputabilă, în termen de maxim 40 de zile de la data desemnării, în sensul art. 97 din lege.
Acordă termen pentru continuarea procedurii la 26.10.2018.
Executorie.
Cu apel, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă, în termen de 7 zile de la comunicare.
Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi 15.06.2018.
Preşedinte
Grefier
Zamfir Maria
Panait Paula-Anca
4. Societatea EURO TYRES MANUFACTURING SRL, cod unic de înregistrare: 18787381
Tribunalul Bucureşti, Secția a VII-a Civilă
Dosar nr. 14239/3/2018, Termen 14.09.2018
Debitor: Euro Tyres Manufacturing SRL – în insolvență
Raport conform art. 59 alin. 1 din
legea nr. 85/2014 privind pocedurile de prevenire a insolvenței
și de insolvență
Nr. Br.201.80/09.07.2018
Nr. 2
Subscrisa, Business Recovery BD&A SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Euro Tyres
Manufacturing SRL cu sediul în str. Dr. Louis Pasteur nr. 38, etaj 1, ap. 5, sector 5, Bucureşti, având Număr de
înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J40/7556/2014 şi Cod unic de înregistrare RO18787381, conform
Hotărârii din data de 04.05.2018 pronunțată de Tribunalul Bucureşti, Secția a VII-a Civilă în dosarul nr. 14239/3/2018,
potrivit hotărârii judecătorului-sindic și prin raportare la dispozițiile art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, depunem la dosarul cauzei şi publicăm în Buletinul Procedurilor
de Insolvență prezentul raport prin care arătăm următoarele:
1. Atribuțiile îndeplinite de la data Raportului lunar nr. 1 și până în prezent:
Având în vedere împlinirea celor 40 de zile de la deschiderea procedurii, în urma analizării informațiilor și
documentelor puse la dispoziția sa de către reprezentanții debitorului, administratorul judiciar a procedat la întocmirea
Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului, în baza art. 97 din
Legea nr. 85/2014. Raportul a fost înregistrat la dosarul cauzei la data de 14.06.2018, comunicat debitorului și Oficiului
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
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În urma transmiterii notificărilor de comunicare a informațiilor legate de procedură și de identificare a bunurilor mobile
sau imobile ori a eventualelor debite deținute de către Euro Tyres Manufacturing SRL, ulterior datei Raportului lunar
nr. 1 au mai fost primite următoarele răspunsuri: DITL sector 4 care ne-a menționat că din 2013 şi până în prezent,
debitorul nu a figurat şi nu figurează în evidențele sale fiscale, OCPI Mehedinți care ne-a solicitat achitarea unei taxe în
vederea notării mențiunii de insolvență. Anexăm răspunsurile la care facem referire.
În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale prevăzute de art. 101 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a emis la
data de 18.06.2018 o Decizie de inventariere a patrimoniului debitorului, în perioada 20.06.2018 – 29.06.2018, fiind
constituite mai multe comisii/subcomisii de inventariere, având în vedere volumul foarte mare de bunuri de inventariat.
Anexăm decizia administratorului judiciar.
Documentele de inventariere vor fi depuse la dosar imediat ce se va termina verificarea şi multiplicarea acestora.
Procedura de inventariere a fost de durată, având în vedere numărul bunurilor și faptul că acestea sunt situate în mai
multe localități, în județe diferite, fiind necesară inclusiv o deplasare la Drobeta Turnu-Severin a reprezentantului
administratorului judiciar pentru vizualizarea bunurilor supuse inventarierii.
În cadrul procedurii de analizare a declarațiilor de creanță şi înscrisurilor folosite în probațiune, în temeiul art. 106 alin.
3 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, administratorul judiciar
considerând necesar, a solicitat explicații de la debitor cu privire la sumele pretinse și operațiunile economice care au
generat datoriile.
Ulterior recepționării tuturor informațiilor necesare analizării creanțelor, administratorul judiciar a întocmit, înregistrat
la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 13230 din data de 02.07.2018, tabelul preliminar al creanțelor debitorului.
În conformitate cu dispozițiile art. 110 alin. 4 din lege, administratorul judiciar a notificat creditorii ale căror creanțe sau
drepturi de preferință au fost trecute parțial sau altfel decât au fost solicitate în tabel sau înlăturate, precizând totodată și
motivele ce au stat la baza acestui demers. Anexăm copii ale notificărilor şi dovada transmiterii lor, un număr de 34 de
creditori fiind notificați.
La data de 05.07.2018 a avut loc prima ședință a Adunării creditorilor în cadrul căreia creditorii au luat act despre
demersurile întreprinse până în acest stadiu al procedurii generale a insolvenței, au confirmat practicianul în insolvență
Business Recovery BD&A SPRL, stabilind şi onorariul acestuia și au desemnat componența Comitetului creditorilor și
anume: Optima Acquisition LLC, președinte, Eurotyre SA şi OTR Consulting SRL.
Procesul-verbal al Adunării creditorilor a fost publicat în BPI nr. 13636 din data de 06.07.2018, fiind transmis spre
înregistrare la dosarul cauzei la data de 06.07.2018, conform prevederilor legale. Anexăm dovada de publicare în BPI.
În exercitarea atribuțiilor de supraveghere asupra activității debitorului, arătăm instanței că administratorul judiciar a
avizat un Act adițional la Contractul pentru tranzacționare electronică a conturilor bancare încheiat cu UniCredit Bank
SA şi o Adresă referitoare la Contractul de factoring încheiat cu aceeași instituție bancară, pe care le anexăm
prezentului raport.
Raportul lunar nr. 1 a fost înregistrat la dosarul instanței la data de 14.06.2018 şi publicat în BPI nr. 11981 din data de
13.06.2018, conform extrasului anexat.
Administratorul judiciar a avut în vedere, în mod constant, exercitarea atribuțiilor sale de supraveghere a activității
debitorului Euro Tyres Manufacturing SRL.
În concluzie, până la data prezentului raport administratorul judiciar și-a îndeplinit obligațiile reglementate de lege în
cuprinsul art. 58.
2. Cheltuieli efectuate cu administrarea procedurii:
Având în vedere demersurile întreprinse până în acest stadiu al procedurii și enumerate anterior, în perioada 01.06.2018
– 30.06.2018 administratorul judiciar a efectuat cheltuieli de procedură (trimiteri poștale, taxe ORC etc.) în sumă de
1.111,34 lei, ce au fost acoperite din fondurile sale proprii.
Data
Explicația
Plăți – ron
14.06.2018
Taxa posta transmitere catre ORC Bucureşti raport cauze
9,40
14.06.2018
Taxa posta transmitere catre debitor raport cauze
9,40
25.06.2018
Deplasare punct de lucru Drobeta Turnu Severin pentru inventar
853,84
28.06.2018
Taxa posta transmitere catre OCPI Mehedinti raspuns privind notarea
7,30
insolventei
29.06.2018
Taxa posta transmitere catre instanta Tabel preliminar creante
7,80
29.06.2018
Taxa posta transmitere 34 notificari inscriere tabel preliminar conform
214,20
borderou
06.07.2018
Taxa posta transmitere catre instanta PV prima AC
9,40
TOTAL
1.111,34
Menționăm că cheltuielile de procedură de pe luna anterioară, efectuate de administratorul judiciar în perioada
04.05.2018 – 31.05.2018, în cuantum de 1.418,74 lei, nu au fost încă refacturate debitorului.
Astfel, la data prezentului raport, administratorul judiciar a efectuat cheltuieli de procedură în sumă totală de 2.530,08
lei, ce au fost acoperite din fondurile sale proprii, pe care le va refactura debitorului în perioada imediat următoare,
împreună cu onorariul stabilit de creditori pentru perioada de la desemnare până la zi.
3. Plățile şi încasările debitorului în perioada 01.06.2018 – 30.06.2018:
Prezentăm situația încasărilor şi a plăților efectuate de către debitor până la data de 30.06.2018, prin conturi și casierie,
astfel cum aceasta ne-a fost comunicată de către contabilii societății:
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3.1. Plățile debitorului în perioada 01.06.2018 – 30.06.2018:
Denumire furnizor
Suma platită
RON
EURO
Abonamente transport salariati
1.332
Abra Com SRL
40.969
Administratia Bazinala de Apa Jiu
1.370
Administratia Fondului Pentru
96
Mediu
Alfa Cluj
238
Arlanxeo Switzerland SA
€ 67.811
Asociatia Traman Tram Sectia
5.043
Disability
Auer Packaging Arad SRL
20.366
Austral Trade SRL
4.079
Bekaert Izmit
€ 51.038
BIA
Human
Resource
6.533
Management Services
Biroul Vamal Mehedinti
32.810
Briceag Voica PFA
6.000
Bugetul asigurarilor sociale
Bugetul de stat
Cargo Trans Solution SRL
Call Centric
Car Wash Den SRL
Cellutec Rom SRL
Cemps SA
Chem-Trend (Romania) SRL

Discuri abrazive
Analize fizico-chimice
Fond de mediu MartieMai 18
Consumabile productie
Materie prima
Consumabile IT
Paleti
Rechizite
Materie prima
Servicii Payroll

591.595
170.850
$ 3.900
319
232
9.597
20.226
2.439

Chirii
Class Distribution SRL
CN Posta Romana
CNCIR SA

6.399
940
209
1.904

Cofrarom Flex Co
Combustibil
Comisioane bancare
Coricovac Razvan Viorel
Data Speed SRL
DBH
Osthandelsgesellschaft
GMBH
Diverse

393
13.053
1.547
2.950
1.496
-

€ 65.723

40.903

€ 2.127

Dovber Lipskier
Edenred Romania SRL
Elprest
Energomontaj AS
Enersis SRL
ES Elektro Romania SRL
Euro Nera Distribution SRL

24.993
10.351
41.776
367
445
33.620

Euro Tyres Manufacturing SRL

751.450

Euroweb Romania SA
Evonik Resource Efficiency Gmbh
Evostore SRL
FedeX Trade Networks Transp
Brokera

Descriere
USD

€ 487

$ 155
Utilitati
Transpalet manual
Materie prima
$ 2.350

$ 13.632

54
290
7.774

€ 28.680

TVA import
Campanie recrutare
personal
CAS Aprilie 2018
Impozit salarii Aprilie
Transport
Telefonie IP
Spalat auto
Consumabile
Chirie motostivuitoare
mono-lubeauxiliare/monolube
Chirie
Lavete bumbac
Servicii curierat
Inspectie tehnica
macarale
Consumabile
Combustibil

delegatii, mentenanta
administrativ, protocol,
etc.
Salariu administrator
Tichete cadou (1 Iunie)
Consumabile
Reparatie rezervor
Consumabile
Consumabile
Consumabile
(echipamente de
protectie)
Salarii luna Mai (inclusiv
popriri)
abonament internet
Materie prima
Rulete
Transport
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Foerch SRL
Gaspeco LD SA
Global Security Sistem SA
Globelink International (Romania)
Groza Compani Trans SRL
HSH Chemie SRL
IFMA
Kalimera Business SRL
La fantana
Lagermax AED Romania
Lanxess Deutschland GMBH
Lapte antidot
Linde Gaz Romania

42
5.522
140.442
2.452
3.278
197.385
1.904
7.317
1.403
2.750
1.053
13.220

Load Sys Group SRL

25.472

Mabel Plast SRL
Margan Ovidiu
Medinet Hygiene Consulting SRL

902
2.835

MedLife SA
Messer Romania Gaz SRL
Met Romania Energy Marketing
SRL
Metromat SRL
Milliken Textiles BVBA
NCH Romania SRL

10.341
32.458
382.422

NextGen Communications SRL
Nitto Kohki Europe GMBH
Nitu Eduard
NV Bekaert SA
Nynas AB
Orion Engineered Carbons
Orion Logistics SRL
OTR Consulting SRL

139
1.632
56
345.151

552
33.961

Oxygen Tehnic
Pentagon SRL
Premium Lubricants SA
Primagra SRL
Primaria DR TR Severin
Promo Division SRL
Ravitex SRL

166
4.352
5.520
4.157
774
3.331
5.508

RCS&RDS SA
Remark SRL
Rina Simtex

2.641
5.484
16.607

Risk Control
Rockwell Automation SRO
Rompetrol Downstream SRL
RTC Proffice Experience SA
Rubio Trading Consulting SRL
RUD Florian Rieger SRL

1.015
1.073
2.793
1.889
2.427

$ 708

€ 10.720

€ 975

€ 5.593

€ 4.240
€ 281.104
€ 17.958
€ 30.690

$ 9.469
€ 4.660

suruburi
GPL
servicii paza/curatenie
Transport
Transport
materii prime
Intretinere ascensor
servicii traducere
chirie purificator
Transport
Materie prima
Antidot sectii
Azot, chirie butelii gaze
tehn
reparatiepod
rulant+macara/reparatie
pod
Auxiliare
Combustibil
serv.deratizare
03+04.18/serv. deratizare
04+05.18
servicii medicale 05.18
Azot lichefiat
Gaz
Verificari metrologice
Infasurator talon
Consumabile Energy
Center şi servicii tratare a
apei
ab.ipline 05.18
Consumabile
Utilitati
Materie prima
Ulei
Materie prima
Stationare
Servicii calitate, R&D,
dobanda imprumut
Transport (azot)
Consumabile
Ulei
Piese de schimb
Taxa teren
Etichete
Transport MABEL
PLAST/tr-Vinilgoma
abonament internet
Ulei de proces
participare curs/taxe
ISCIR/participate
curs+taxe ISCIR
Asigurari
Piese de schimb
Combustibil
Rechizite
Consumabile
Consumabile/protectie
chingi
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Safe Time Trade SRL
Safic Alcan
Sandu Mihnea
Secom SA
Selena SRL
Shimon Laber

16.561
297.274
11.392
44.594
617

SMC Romania SRL
Star 2001 SA
Suciu Simion
Sumitomo Bakelite Europe NV
Tehnomatic System SRL
Tehpro SRL
Top Rubber Service
Total Race Group SRL
Trans Europa Expedition

2.708
9.569
988
11.764
13.306
1.766
5.580
452

Transport Public Urban Drobeta
UCS INC
Unicredit bank
Unicredit
Leasing
Fleet
Management
Urgent Cargus BCR
Vectra Eurolift Service SRL

18.457
8.473
96.900
25.106

$ 19.048

€ 4.523

869
7.357

Vinilgomma SRL
€ 4.235
Vodafone Romania SA
5.412
Werco Metal SRL
194.327
Werdna Freight Services LTD
€ 1.300
Wizz Air
328
TOTAL
3.899.230
€ 581.864
3.2. Încasările debitorului în perioada 01.06.2018 – 30.06.2018:
Data
Client/
Suma platită
Creditor
RON
EURO
8-Jun-18
Continental
Reifen
Deutschland GmbH
14-Jun-18
Continental
Reifen
Deutschland GmbH
18-Jun-18
Continental
Mabor
Industria de PN
18-Jun-18
Nitu Eduard
RON
1.864,00
19.iun.18
Continental Automotive
RON
2.391,01
19-Jun-18
Continental
Reifen
Deutschland GmbH
20-Jun-18
Roland Torres Nillas 140
Notre Dame CT Vallejo
21-Jun-18

26.iun.18

Continental
Reifen
Deutschland GmbH
Continental
Reifen
Deutschland GmbH
BCA Vio Service

26-Jun-18

Cargo Trans Solutions

22-Jun-18

TOTAL

Servicii curierat
Abonament service 0103.18
Teava inox
Abonament telefonie
Materie prima
Transport
Transport
$ 49.261
Descriere
USD
$ 38.461,92
$ 591.988,72
$ 5.726,00

Incasare tva -vanzare
anvelope
Inacasare vanzare
anvelope
Incasare vanzare
semifabricate
Restituire garantie
Incasare prestari servicii

$ 47.223,22
$ 184.220,00

$ 420.438,43
$ 206.274,35
RON
3.150,00
RON
14.845,35
RON
22.250,36

echipament protectie
Materie prima
Servicii IT
consum apa
Consumabile
Indemnizatie
administrator
Consumabile
Transport
Utilitati şi transport
Materie prima
Reparatii pompa
revizie arzator cazane
Consumabile
Consumabile
DVI 6681EVEERHARD/DVI
7991-PLASTO CARGAL
Transport salariati
licenta Kerio
Tichete de masa Mai2018
Rate leasing

Incasare tva -vanzare
anvelope
Avans vanzare anvelope
pentru- Higantis
Tractors Corp
Inacasare vanzare
anvelope
Inacasare vanzare
anvelope
Incasare vanzare
carton,folie
Restituire plata (s-a
platit apoi în usd)

$ 1.494.332,64
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Data

Client/
Creditor

RON

Suma platită
EURO

Descriere
USD

4. Situația salariaților debitorului în luna iunie 2018:
Datorită numărului mare de salariați, vom prezenta o evidență grupată pe categorii, indicând numărul salariaților şi a
sumelor plătite pe fiecare categorie:
Categorie salariați
Numar salariați
Muncitori
311
Maistri
6
Ingineri
41
Economisti
8
alti specialisti
15
Sef departament / serviciu
15
Top Management
2
Directori adjuncti
3
Administratori
2
TOTAL
403
5. Alte mențiuni:
În situația în care vor fi înregistrate contestații la tabelul preliminar al creanțelor, administratorul judiciar nu va proceda
la întocmirea tabelului definitiv, urmând ca acesta să fie întocmit ulterior soluționării contestațiilor.
Administratorul judiciar își va îndeplini atribuțiile legale în vederea continuării perioadei de observație din cadrul
procedurii generale a insolvenței.
Până la această dată, administratorul judiciar nu a încasat vreun onorariu, Adunarea creditorilor din data de 05.07.2018
fixând un onorariu lunar pentru practician pe perioada de mandat, urmând ca acesta să fie facturat în perioada următoare
pentru perioada de mandat de până la această dată, respectiv lunar și achitat în funcție de disponibilitățile debitorului
pentru perioada următoare.
Administratorul judiciar va înregistra la dosarul cauzei şi va publica în BPI raportul lunar până la data de 10 a fiecărei
luni pentru luna anterioară, în funcție şi de disponibilitatea datelor contabile pentru luna anterioară, prezentul raport
cuprinzând datele contabile înregistrate în perioada 01.06.2018 – 30.06.2018 şi atribuțiile practicianului în insolvență
îndeplinite de la data primului raport lunar și până în prezent.
6. Solicitări adresate instanței
Având în vedere hotărârea Adunării creditorilor din 05.07.2018, solicităm instanței să ia act de:
 Confirmarea administratorului judiciar Business Recovery BD&A SPRL și stabilirea pentru acesta a unui onorariu
fix pe lună de mandat de 4.000 Euro, plus TVA, la cursul BNR de la data facturării;
 Desemnarea unui comitet al creditorilor alcătuit din următorii membri:
1. Optima Acquisition LLC, Președinte;
2. Eurotyre SA;
3. OTR Consulting SRL.
Solicităm acordarea unui nou termen în vederea continuării procedurii, respectiv soluționării contestațiilor la tabelul
preliminar, dacă va fi cazul, iar dacă acestea nu vor fi înregistrate, în vederea întocmirii și publicării tabelului definitiv
al creanțelor.
Administrator judiciar,
Business Recovery BD&A SPRL
5. Societatea FACTORY LINE SRL, cod unic de înregistrare: 32244992
România
Tribunalul Bucureşti
Secţia a VII a Civila
Sediul: Splaiul Independenţei nr. 319 L, clădirea B, Bucureşti sector 6
Dosar nr. 21944/3/2018
Comunicare
Încheiere civilă
emisă la: ziua 02 luna 07 anul 2018
Către,
SC FACTORY LINE SRL cu sediul în Bucureşti sector 1, str. Grigore Cafencu nr. 9, cam. 1, bl. B, sc. B, et. 4, ap. B43,
CUI 32244992
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile, sentinţei civile nr. din data de 29.06.2018 pronunţată în dosarul nr.
21944/3/2018 de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă privind debitorul SC FACTORY LINE SRL cu sediul în
Bucureşti sector 1, str. Grigore Cafencu nr. 9, cam. 1, bl. B, sc. B, et. 4, ap. B43, CUI 32244992.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
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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