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5.Subscrisa Restart SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Profil construct distribution SRL desemnat
conformsentinţei civile nr. 773/sind/28.03.2013 prin care s-a dispus desemnarea subscrisei în calitate delichidator
judiciar, în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, convoacă adunarea generală a
creditorilor debitorului SC Profil construct distribution SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Brasov, str. 13 Decembrie nr. 17, jud. Braşov, în
data 28.09.2018 Ora 14:00
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi
prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor,semnătura fiind legalizată de notarul
public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat
semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi
înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea
votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de
data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.
Ordinea de zi:
Diminuarea cu 50% din valoarea stabilită în rapoartele de evaluare pentru bunurile mobile identificate și evaluate în
averea debitoarei, pornind astfel de la valoarea de 10.472,5 lei.
Informaţii suplimentare la ordinea de zi :
Rapoartele de evaluare privind bunurile mobile identificate în averea debitoarei au fost întocmite de către expert
evaluator Romulus Vlădoiu și au fost depuse la dosarul cauzei. În cadrul ședinței creditorilor din data de 30.03.2016
rapoartele de evaluare au fost prezentate creditorilor.
Deși a fost demarată procedura de valorificare prin publicarea anunțurilor în presă, până la data prezentei convocări, nu
au fost persoane interesate pentru achiziționarea acestora.
Lichidator judiciar, Restart SPRL
Județul Brăila
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea BAFRO FOREST IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 32597463
România, Tribunalul Brăila –
Secţia a II-a Civilă, Contencios Administrativ și Fiscal
Calea Călărașilor nr.47
Dosar nr.1637/113/2018
Comunicare încheierea nr.89
emisă 20.08.2018
Către,
Bafro Forest Impex SRL, cu sediul în sat Vădeni, comuna Vădeni, str. Zagna, nr.8, C1, județul Brăila, număr de ordine
în registrul comerțului J09/762/2013, cod unic de înregistrare 32597463
Lichidator judiciar
Cabinetul Individual de Insolvență Lazăr Mihaela, cu sediul în Brăila, B-dul Independenței, nr.16, bl. B5, parter
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila – Brăila, bd Independenței bl B6 parter
Judecătoria Brăila
Curtea de Apel Galați
Administrator statutar debitor: Cakir Gabriela – Brăila, str. Oborului, nr.3, bl. AB4, sc.1, et.3, ap.15, județul Brăila
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr.89 din data de 20.08.2018, pronunțată în dosarul nr.1637/113/2018 de
Tribunalul Brăila - Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind deschiderea procedurii
simplificate de insolvență și intrarea în faliment a debitorului BAFRO FOREST IMPEX SRL, cu sediul în sat Vădeni,
comuna Vădeni, str. Zagna, nr.8, C1, județul Brăila, număr de ordine în registrul comerțului J09/762/2013, cod unic de
înregistrare 32597463.
Parafa președintelui instanței,
Grefier,
Daniela Vicol
Popa Maricica
*
România, Tribunalul Brăila – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Codul operatorului de date personale:4481
Cod ECLI
Dosar nr.1637/113/2018
Încheierea nr.89
Ședința camerei de consiliu de la 20 August 2018
Completul compus din:
Președinte Corina Gabriela Iconaru
Grefier Maricica Popa
Pe rol, soluționarea cererii formulată de debitoarea Bafro Forest Impex SRL, cu sediul în sat Vădeni, comuna Vădeni,
str. Zagna, nr.8, C1, județul Brăila, număr de ordine în registrul comerțului J09/762/2013, cod unic de înregistrare
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32597463, având ca obiect procedura simplificată de faliment.
La apelul nominal făcut în ședința camerei de consiliu a lipsit debitoarea.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier arătându-se că cererea este legal timbrata, se soluționează în cameră de
consiliu, fără citare; s-au depus la dosar nota de informații emisă de ORC Brăila privind starea actuală a debitoarei și
oferte de servicii în vederea desemnării lichidatorului judiciar; prin cererea introductivă, debitorul a solicitat
desemnarea în calitate de lichidator judiciar a C.I.I. Lazăr Mihaela, după care;
Judecătorul – sindic,
Asupra cererii de față,
Constatând că la data de 08.08.2018, debitoarea BAFRO FOREST IMPEX SRL, cu sediul în sat Vădeni, comuna
Vădeni, str. Zagna, nr.8, C1, județul Brăila, număr de ordine în registrul comerțului J09/762/2013, cod unic de
înregistrare 32597463, a solicitat în temeiul art.66 alin.1 - art.67 și art.71 alin.1 din Legea nr.85/2014, să fie supus
procedurii simplificate de insolvență,
Se reține că debitoarea se află în stare de insolvență la momentul formulării acțiunii, în condițiile în care nu deține în
prezent disponibilități bănești, cu consecința imposibilității plății datoriilor către creditori, așa cum s-a precizat în
motivarea cererii dedusa judecății.
Constatând că potrivit listei creditorilor depusă la dosar debitoarea înregistrează datorii în cuantum total de 16.379.680
lei, instanța constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.66-69 coroborate cu art.5 pct.72 și art.38 alin.2 litera
e din Legea nr.85/2014, iar în temeiul art.71 din Legea nr.85/2014 va admite cererea formulată, cu consecința
deschiderii procedurii simplificate de insolvență împotriva debitoarei BAFRO FOREST IMPEX SRL.
De asemenea, în temeiul art.145 alin. 1 litera A a și alin.2 din Legea nr.85/2014 se va dispune intrarea în faliment a
debitoarei, ridicarea dreptului de administrare și numirea în calitate de lichidator judiciar a practicianului în insolvență
Cabinetul Individual de Insolvență Lazăr Mihaela, cu sediul în Brăila, B-dul Independenței, nr.16, bl. B5, parter, care a
depus la dosar ofertă de preluare a acestei poziții însoțită de dovezile cerute de dispozițiile art.57 alineat 1 din Legea
nr.85/2014.
Se reține că la dosar au mai fost depuse oferte de servicii de către alți practicieni în insolventa, însă la desemnare
judecătorul sindic a avut în vedere solicitarea debitoarei în acest sens, potrivit dispozițiilor art.45 alin.1 litera d din
Legea nr.85/2014.
Se vor dispune și măsurile imediate prevăzute de Legea nr.85/2014.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de debitoarea BAFRO FOREST IMPEX SRL, cu sediul în sat Vădeni, comuna Vădeni, str.
Zagna, nr.8, C1, județul Brăila, număr de ordine în registrul comerțului J09/762/2013, cod unic de înregistrare
32597463, pentru deschiderea procedurii simplificate de insolvență.
În temeiul art.71 alin 1 și art.145 alin.1 lit. A/a din Legea nr.85/2014,
Dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva debitoarei BAFRO FOREST IMPEX SRL, cu
sediul în sat Vădeni, comuna Vădeni, str. Zagna, nr.8, C1, județul Brăila, număr de ordine în registrul comerțului
J09/762/2013, cod unic de înregistrare 32597463 și intrarea în faliment a acesteia.
În temeiul art.73 şi art.145 alin.2 litera b din Legea nr.85/2014,
Numește lichidator judiciar provizoriu pe practicianul în insolventa Cabinetul Individual de Insolvență Lazăr Mihaela,
cu sediul în Brăila, B-dul Independenței, nr.16, bl. B5, parter, cu o retribuție lunara de 1.500 lei care va îndeplini
atribuțiile prevăzute de art.64 din Legea nr.85/2014.
Dispune ca lichidatorul judiciar să depună în termen de 40 de zile de la desemnarea sa, un raport privind cauzele și
împrejurările apariției stării de insolvență a debitoarei cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă.
Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art.252 din Legea nr.31/1990 republicată și dispune menționarea la
Registrul Comerțului a reprezentanților personali ai lichidatorului judiciar.
În temeiul art.145 alin.2 litera a din Legea nr.85/2014,
Dispune dizolvarea debitoarei BAFRO FOREST IMPEX SRL, cu sediul în sat Vădeni, comuna Vădeni, str. Zagna,
nr.8, C1, județul Brăila, număr de ordine în registrul comerțului J09/762/2013, cod unic de înregistrare 32597463 și
dispune ridicarea dreptului de administrare, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile
din avere și de a dispune de acestea.
În temeiul art.86 din Legea nr.85/2014,
Dă dispoziție tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al
lichidatorului.
În temeiul art.99 și art.145 alineat 2 litera f din Legea nr.85/2014,
Dispune Notificare privind deschiderea procedurii debitoarei, creditorilor și Oficiului Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Brăila, în vederea efectuării mențiunii, prin publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă și
potrivit codului de procedură civilă, precum și tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi,
Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei la 24.09.2018.
Fixează termenul limită de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare în B.P.I. a tabelului preliminar de creanțe la
data de 01.10.2018.
Fixează termenul pentru soluționarea eventualelor contestații și pentru definitivarea tabelului de creanțe la 10.10.2018.
Fixează data ședinței adunării creditorilor la data de 08.10.2018, la sediul lichidatorului judiciar și convoacă creditorii
debitoarei.
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În temeiul art.101 din Legea nr.85/2014, administratorul judiciar va efectua inventarierea bunurilor din averea
debitoarei în termen de 60 zile de la data deschiderii procedurii.
Dispune trimiterea notificărilor către toți creditorii de către lichidatorul judiciar.
În temeiul art.39 din Legea nr.85/2014, dispune deschiderea de către lichidatorul judiciar a unui cont la o unitate
bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii.
În temeiul art.76 din Legea nr.85/2014,
Dispune comunicarea prezentei încheieri către instanțele judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul debitoarei
declarat la Oficiul Registrului Comerțului, respectiv Judecătoria Brăila și Curtea de Apel Galați și tuturor băncilor unde
debitoarea are deschise conturi.
Fixează termen de control la data de 16.10.2018, orele 12, la sediul Tribunalului Brăila.
Executorie.
Cu drept de opoziție pentru creditori în termen de 10 zile de la Notificare privind deschiderea procedurii. Cu drept de
apel în termen de 7 zile de la comunicare pentru debitoare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Brăila.
Pronunțată în ședința publica, azi, 20.08.2018.
Președinte - Judecător sindic,
Grefier,
Daniela Vicol
Maricica Popa
Județul Buzău
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GULES 68 COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 19583568
Raportul de activitate nr. 15
Nr.: 224, data emiterii: 23.08.2018
1. Date privind dosarul: număr dosar 2367/114/2015, Tribunalul Buzau, Secţia a II - a Civila, de Contencios
administrativ şi fiscal.
2.Arhiva/registratura instanţei: Buzau, bd. Nicolae Balcescu nr. 8, judet Buzau; Numar telefon: 0238/717.960; Numar
fax: 0238/717.959; Programul registraturii: zilnic intre 9.30 – 13.00; Programul arhivei: zilnic intre 9.00 – 13.00.
3.Debitor: GULES 68 COMPANY SRL, cu sediul social în Sat Ramnicelu, Comuna Ramnicelu, Judet Buzau, avand
Cod Unic de Inregistrare 19583568, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J10/1353/2006.
4.Creditori: DGRFP Galati - AJFP Buzau - Buzau, str. Unirii nr 209, jud. Buzau; Banca Comerciala Romana SA Sediu ales la SCA Stoica&Asociatii, Bucureşti, Opera Center II, str. Dr. N. Staicovici, nr. 2, et. 2, sector 5; Bancpost
SA - Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, sector 2; BRD Groupe Societe Generale SA - Bucureşti, str. Biharia nr.
67-77, sector 1; Ban Agrotrans SRL - Sat Heliade Radulescu, Comuna Ziduri, jud. Buzau; Goodmills Romania SA
(fosta TitaN SA ) - sediul ales în Bucureşti, bd. Preciziei nr. 1, etaj 4, sector 6; Oliver Cereal Connagro SRL - S.P.
Balescu&Asociatii IPURL - Buzau, str. Unirii, bl. 19F, ap.3; Rompetrol Downstream SRL - Bucureşti, Piata Presei
Libere nr. 3-5, City Gate Northern Tower Building, et. 2, sector 1.
5.Lichidator judiciar: FINECO INSOLVENCY SPRL
Cod de identificare fiscală 22485179, sediul social București, str. Lânăriei nr. 147, ap. 5-7, sector 4 (intrarea din str. Gral General Candiano Popescu); Număr de înscriere în registrul formelor de organizare RFO II 0327/2007 Tel/Fax:
021.335.00.18/021.335.03.06; E-mail: office@finecoinsolvency.ro
6.Subscrisa: FINECO INSOLVENCY SPRL, în calitate de lichidator judiciar al societății GULES 68 COMPANY SRL,
conform încheierii de ședință din data de 17.08.2016, pronunțată de Tribunalul Buzau, Secția a II – a Civilă, de
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 2367/114/2015, depunem
Raportul de activitate nr. 15
Raportul de referă la activitatea desfășurată de lichidatorul judiciar în perioada 23.05.2018 – 23.08.2018.
În conformitate cu prevederile art. 59 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, au fost întocmite următoarele rapoarte:
•
la termenul anterior din data de 04.06.2018 am prezentat Raportul de activitate nr. 14 aferent perioadei 12.04.2018
– 22.05.2018, acesta fiind publicat în B.P.I. nr. 10498/23.05.2018.
•
la data de 26.07.2018 am transmis la dosarul cauzei raportul lunar de activitate aferent perioadei 23.05.2018 –
24.07.2018, care a fost publicat în B.P.I. nr. 10498/23.05.2018.
1. Stadiul procedurii de valorificare a bunurilor imobile proprietatea societății debitoare
În perioada de raportare au fost continuate demersurile de valorificare a bunurilor imobile proprietatea debitoarei prin
organizarea de ședințe de licitații bilunare conform strategiei de valorificare adoptată în cadrul Adunării creditorilor din
data de 14.03.2018. Publicitatea este realizată prin postarea anunțurilor de vânzare pe site-urile: www.imobiliare.ro,
www.licitatii-insolventa.ro, www.lajumate.ro, precum și pe site-ul lichidatorului judiciar (www.finecoinsolvency.ro).
În cadrul acestora nu au fost depuse oferte de achiziționare a bunului imobil oferit spre licitație.
Învederăm instanței faptul că prețul de pornire a licitației este 63.471,50 euro, fără TVA (reprezentând 50% din prețul de
evaluare – 126.943 euro, fără TVA).
2. Plângerea formulată împotriva încheierii Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buzău înregistrată pe rolul
Judecătoriei Râmnicu Sărat
Astfel cum am arătat și în cadrul raportului anterior, prin încheierea din data de 16.05.2018 a fost admisă cererea
formulată de petenta GULES 68 COMPANY SRL, prin lichidator judiciar FINECO INSOLVENCY SPRL, având ca
obiect plângere împotriva încheierii O.C.P.I. Buzău. Totodată și s-a dispus radierea din cartea funciară nr. 20424/UAT
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