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economic respectiv oferta depusă de Costea Florin Dorian, preț ofertă 2500 lei, cabinetul nu este plătitor de TVA.
Creditoarea - DURER NYOMDA KFT – achiesează la votul formulat de către creditorul BRD-GSN
Creditoarea - SC AQUILA INTERNATIONAL SRL - este de acord cu oferta de evaluare a cabinetului Costea Florin
Dorian pentru suma de 2500 lei, reprezentând contravaloarea servicii de evaluare a activelor SC Editura Aquila
Logisctic SRL.
În urma voturilor exprimate de creditori, în scris, administratorul judiciar constată aleasă oferta depusă de Coastea
Florin Dorian, de evaluare a activelor SC Editura Aquila Logistic SRL, oferta de evaluare fiind de 2.500 lei, cabinetul
nefiind plătitor de TVA.
Nemaifiind alte puncte supuse dezbaterii adunării creditorilor, ședința din 21.05.2018 este declarată închisă, motiv
pentru care prezentul proces verbal s-a încheiat în două exemplare cu valoare de original.
în scris SC BRD – GROUP SOCIETE GENERALE SA
în scris DURER NYOMDA KFT
în scris SC AQUILA INTERNATIONAL SRL
Administrator judiciar, Admin Insolv SPRL,
prin c. jr. Racolța Cristian
2. Societatea THEMING AND ANIMATRONICS INDUSTRIES SRL, cod unic de înregistrare: 17910205
România, Tribunalul Bihor-Oradea, Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 1582/111/2018
Comunicare încheiere nr. 238/F/06.06.2018
Către,
1.Debitor SC Theming And Animatronics Industries SRL, cu sediul în Sat Oşorhei, comuna Oşorhei, nr 356 G 2,
judeţul Bihor, CUI 17910205, J05/1841/2005
2.Administrator judiciar Eurexpert, cu sediul în Oradea, str. Cuza Vodă, nr 50 /A, judeţul Bihor.
3.Creditor OTP Bank România, cu sediul în București, sect. 1, Calea Buzeşti, nr 66-68.
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr. 238/F/06.06.2018, pronunţată în dosarul nr. 1582/111/2018, de Tribunalul
Bihor Oradea, Secţia a II-a Civilă, privind debitorul SC Theming And Animatronics Industries SRL, cu sediul în Sat
Oşorhei, comuna Oşorhei, nr 356 G 2, judeţul Bihor, CUI 17910205, J05/1841/2005.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
România, Tribunalul Bihor-Oradea, Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 1582/111/2018
Încheierea nr. 238 /F/ 2018
Şedinţa camerei de consiliu de la 06 iunie 2018
Completul compus din:
Preşedinte Constantin Manoliu
Grefier Maria Băiţar
Pe rol fiind examinarea cererii de aplicare a procedurii insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014, formulată de către
debitoarea SC Theming And Animatronics Industries SRL, cu sediul în Sat Oşorhei, comuna Oşorhei, nr 356 G 2,
judeţul Bihor, CUI 17910205, J05/1841/2005.
Judecarea cauzei se face potrivit prevederilor art. 66 alin. (10) din L 85/2014.
S-a făcut referatul oral al cauzei, după care:
Considerând cauza lămurită, judecătorul sindic, în raport de prevederile art. 150 Cod procedură civilă, declară închise
dezbaterile
Judecătorul – sindic,
Deliberând:
Asupra cererii de faţă,
Constatând că la data de 31.05.2018 debitoarea SC Theming And Animatronics Industries SRL, cu sediul în Sat
Oşorhei, comuna Oşorhei, nr 356 G 2, judeţul Bihor, CUI 17910205, J05/1841/2005, manifestându-şi intenţia de
reorganizare.
Constatând din cuprinsul balanţei de verificare aferentă lunii mai 2018, depusă de către debitoare rezultă că aceasta, la
data de 31.05.2018, avea datorii scadente în cuantum de 11.909.432,19 lei, iar disponibilităţile băneşti nu erau suficiente
pentru acoperirea datoriilor.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile art. 38 alin. (1) şi art. 66 alin (1) – (4) din Legea nr. 85/2014, se va admite
cererea debitorului şi în temeiul art. 71 alin 1) din Legea privind procedura de insolvenţă, se va constata că debitorul
este în încetare de plăţi, se va deschide procedura generală de insolvenţă. În consecinţă, se vor dispune şi măsurile
imediate prevăzute de lege, iar faţă de opţiunea manifestată de către debitor va fi desemnat în calitate de administrator
judiciar provizoriu Eurexpert, cu sediul în Oradea, str. Cuza Vodă, nr 50 /A, judeţul Bihor.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea formulată de către debitor SC Theming And Animatronics Industries SRL, cu sediul în Sat Oşorhei,
comuna Oşorhei, nr 356 G 2, judeţul Bihor, CUI 17910205, J05/1841/2005.
În temeiul art. 71 alin 1 din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014,
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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Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC Theming And Animatronics Industries
SRL, cu sediul în Sat Oşorhei, comuna Oşorhei, nr 356 G 2, judeţul Bihor, CUI 17910205, J05/1841/2005.
În temeiul art. 73 din Legea privind procedura de insolvenţă nr. 85/2014,
Numeşte administrator judiciar provizoriu Eurexpert, cu sediul în Oradea, str. Cuza Vodă, nr 50 /A, judeţul Bihor, care
va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, a cărui retribuţie provizorie va fi de 500 lei, urmând ca onorariul
final să fie stabilit ulterior, in funcţie de decont.
În temeiul art. 53 alin. (1) din L85/2014 pune în vedere administratorului judiciar ca în maxim de 5 zile de la notificarea
deschiderii procedurii să convocare adunarea asociaţilor în vederea desemnării administratorului special.
În baza art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pune în vedere administratorului judiciar să întocmească lunar un raport
de activitate.
În temeiul art. 101 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pune în vedere administratorului judiciar desemnat provizoriu să
procedeze în termen de 60 zile de la data deschiderii procedurii la inventarierea bunurilor din averea debitorului.
În temeiul art. 99 din Legea privind procedura insolvenţei;
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului,creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Bihor, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă , se va publica într-un ziar de largă circulaţie şi în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art.99 din Legea privind procedura de
insolvenţă.
Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr.31/1990 republicată şi dispune menţionarea
la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar.
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 23.07.2018.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 13.08.2018.
Fixează termenul pentru întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului definitiv al creanţelor la 10.09.2018.
Fixează termen de judecată în cauză pentru data de 02.10.2018, cam.66, ora 9.
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii, de către administratorul judiciar.
Dispune comunicarea hotărârii către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului, precum şi
tuturor băncilor unde are deschise conturi.
În temeiul art.39 alin (2) din Legea privind procedura de insolvenţă 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.
Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la publicarea în BPI, apel ce se va depune la Tribunalul Bihor.
Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică de la 06.06.2018.
Judecător sindic,
Grefier,
Manoliu Constantin
Băiţar Maria
5 ex/ 06.06.2018 Pt conf. 1 com. prin BPI +3 com
Se va comunica cu:
1.Debitor SC Theming And Animatronics Industries SRL, cu sediul în Sat Oşorhei, comuna Oşorhei, nr 356 G 2,
judeţul Bihor, CUI 17910205, J05/1841/2005
2.Administrator judiciar Eurexpert, cu sediul în Oradea, str. Cuza Vodă, nr 50 /A, judeţul Bihor.
3.Creditor OTP Bank România, cu sediul în București, sect. 1, Calea Buzeşti, nr 66-68.
Județul Brăila
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AMCOGEO SERV SRL, cod unic de înregistrare: 26009941
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment
Nr.:2869, Data emiterii:18.06.2018
1.Date privind dosarul: Număr dosar 2542/113/2017,Tribunal Brăila - Secția a II-a Civilă, Judecător sindic Corina
Gabriela Iconaru.
2.Arhiva instanței: Calea Călărașilor, nr.47 Brăila, județ Brăila, Număr de telefon 0239613975, programul arhivei 9-12.
3.1.Debitor: SC AMCOGEO SERV SRL, Brăila, Cod de identificare fiscală 26009941, sediul social Brăila, șos.
Buzăului nr.88A, jud. Brăila Număr de ordine în registrul comerțului J9/502/2009.
4.Lichidator judiciar: C.I.I. CRISTESCU VALERIA GEORGETA Cod de identificare fiscală 28061415, atestat
UNPIR1B3480, sediul social Brăila str. General David Praporgescu, nr.6, bl.B6, sc.1, ap.17, Tel.0763666070, E-mail
valeria.cristescu@yahoo.com, Nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Cristescu Valeria
Georgeta
6.Subscrisa: C.I.I. CRISTESCU VALERIA GEORGETA, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC
AMCOGEO SERV SRL, conform Încheierii 90/18.08.2017 pronunțată de Tribunalul Brăila - Secția a II-a Civilă, în
dosarul 2542/113/2017, în temeiul art.155 din Legea 85/2014 depunem
Sinteza raport evaluare SC AMCOGEO SERV SRL
(prin CII Cristescu Valeria Georgeta)
Referitor: evaluarea proprietății mobiliare bunuri mobile aflate în proprietatea SC AMCOGEO SERV SRL
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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