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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, sau inscrisul în 
format electronic caruia i s-a incorporat, atasat ori asociat semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat valabil, 
poate fi comunicat prin orice mijloace, pana în ziua fixată pentru exprimarea votului. 
Ordinea de zi: 
1. Oportunitatea avansării de către creditori a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de procedură pentru continuarea 
acesteia sau în cazul în care nici un creditor nu se oferă sa avanseze aceste sume, închiderea procedurii falimentului 
conform art. 174 alin.1 din legea 85/2014 şi descarcarea lichidatorului judiciar şi a tuturor persoanelor care l-au asistat 
în procedura de toate indatoririle şi responsabilitatile care i-au revenit în baza legii, în conformitate cu art.180 din 
Leg.85/2014 la termenul de judecata din 12 septembrie 2018 având în vedere faptul ca în patrimoniul debitoarei AZA 
CONCEPT IMPEX SRL nu figureaza bunuri imobile.  
 În patrimoniul debitoarei figurează autoturismul marca MERCEDES BENZ serie sasiu WDD2210561A211734 ce nu a 
putut fi identificat de catre lichidatorul judiciar şi nici nu a putut fi recuperat în cadrul procdurii, pentru a putea fi 
valorificat în vederea acoperirii creantelor din tabelul definitiv consolidat şi nu au fost identificate sume disponibile în 
contul debitoarei în vederea acoperirii creantelor din tabelul definitiv consolidat.  
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa administratorului judiciar, la urmatoarele numere de telefon 
021.252.02.33, 0722.63.63.23, persoane de contact: CLEJA ALINA SINZIANA. 

C.I.I Alina Sinziana Cleja 
prin 

Av. Cleja Alina Sinziana 
 
2. Societatea BAVARIA HOLIDAY GROUP SRL, cod unic de înregistrare: 32947801 
România  
Tribunalul Bucuresti 
Secţia a VII-a Civilă, 
Splaiul Independenţei nr. 319 L, clădirea B, sector 6  
Dosar nr. 24754/3/2018 
Operator de date cu caracter personal 2891 

Comunicare 
emisă la: ziua 24 luna 08 anul 2018 

Către, 
DEBITOR 
1. BAVARIA HOLIDAY GROUP SRL - sector 1, Bucureşti, str. Zagazului, nr. 13-19, sc. B, ap. 427 
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile / sentinţei civile / deciziei civile nr. din data de 23.08.2018 pronunţată în 
dosarul nr. 24754/3/2018 de Tribunalul Bucuresti Secţia a VII-a Civilă privind debitorul SC BAVARIA HOLIDAY 
GROUP SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Zăgazului, nr. 13-19, sc. B, ap. 427, sector 1, având CUI 32947801, 
J40/3367/2014. 
Parafa preşedintelui instanţei,                           Grefier, 

* 
Dosar nr. 24754/3/2018 
România 
Tribunalul Bucureşti - Secţia A VII-A Civilă 

Încheiere De Şedinţă 
Şedinţa din camera de consiliu din 23.08.2018 

Tribunalul constituit din: 
 Preşedinte – Judecător Sindic: Gârlici Elena  

Grefier: Coşoveanu Alisa  
 Pe rol se află soluţionarea cauzei civile având ca obiect cerere formulată în temeiul dispoziţiilor Legii 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă de către debitoarea SC BAVARIA HOLIDAY GROUP SRL . 
La apelul nominal făcut în camera de consiliu, la prima strigare, nu au răspuns părţile.  
Procedura de citare este legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă . 
Tribunalul dispune lăsarea cauzei la a doua strigare pentru a permite părţilor să se prezinte la şedinţa de judecată. 
La apelul nominal făcut în camera de consiliu, la a doua strigare, nu au răspuns părţile.  
Procedura legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: 
Tribunalul reţine cauza spre soluţionare cu privire la cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de către 
debitoarea BAVARIA HOLIDAY GROUP SRL . 

Tribunalul 
Asupra cauzei civile de faţă: 
Prin cererea înregistrată la Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civila sub nr. 24754/3/2018, debitorul SC BAVARIA 

Administrator
Highlight
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HOLIDAY GROUP SRL a solicitat în temeiul art.66 şi următoarele din Legea 85/2014 deschiderea procedurii de 
faliment prin procedura simplificată şi desemnarea unui lichidator judiciar. 
 În motivarea cererii debitoarea a arătat, că societatea se afla în încetare de plăţi, nu mai poate face faţă datoriilor 
existente cu fondurile disponibile, aşa cum rezultă din ultimul bilanţ contabil şi din balanţa de verificare. Societatea 
debitoare a arătat faptul că solicită deschiderea procedurii simplificate. 
 Societatea debitoare susţine faptul că a desfăşurat servicii de intermediere în vânzarea de pachete turistice către diferiţi, 
acestea fiind în special oferite de către societatea debitoare în calitate de parteneră Omnia Turism. Societatea 
BAVARIA HOLIDAY GROUP SRL arată faptul că a încasat de la clienţi contravaloarea acestor servicii şi a virat către 
Omnia Turism contravaloarea acestor pachete turistice. 
 În susţinerea cererii debitoarea a depus la dosarul înscrisuri.  
 În drept, au fost invocate prevederile art. 65 - 67 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei. 
 Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de 200 lei. 
Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constata următoarele:  
Potrivit dispoziţiilor art.66 din Legea 85/2014 debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului 
o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă. 
Potrivit art. 145 din legea nr. 85/2014 Judecătorul-sindic va decide, prin sentinţă sau, după caz, prin încheiere, în 
condiţiile art. 71, intrarea în faliment în următoarele cazuri: a) debitorul şi-a declarat intenţia de a intra în procedura 
simplificată; b) debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare; c) niciunul dintre celelalte subiecte de drept 
îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare, potrivit dispoziţiilor art. 132, sau niciunul dintre planurile propuse nu a 
fost acceptat şi confirmat” 
Conform art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 Dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor prevăzute la art. 66, 
judecătorul-sindic va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii generale, iar dacă prin declaraţia făcută potrivit 
prevederilor art. 67 alin. (1) lit. g) debitorul îşi arată intenţia de a intra în procedura simplificată ori se încadrează în una 
dintre categoriile prevăzute la art. 38 alin. (2), judecătorul va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii 
simplificate. Minuta încheierii privind deschiderea procedurii insolvenţei se comunică, de îndată, administratorului 
judiciar provizoriu/lichidatorului judiciar provizoriu numit de către judecătorul-sindic”.  
În cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale menționate, debitorul exprimându-şi intenţia de a 
intra în faliment prin procedura simplificată, indicând că nu îşi poate achita datoriile către creditorii săi a căror valoare 
depăşeşte pragul prev. de art. 4 pct.72 din lege de peste 40.000 lei. 
Judecătorul sindic apreciază faptul că debitoarea este în stare de insolvenţă datorită insuficientei fondurilor băneşti 
disponibile pentru plata datoriilor exigibile. 
Având în vedere motivele expuse, instanţa va admite cererea debitorului SC BAVARIA HOLIDAY GROUP SRL. 
În temeiul art. 145 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei 
şi de insolvenţă, va dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC BAVARIA HOLIDAY 
GROUP SRL. 
În temeiul art. 85 alin 1 din Legea nr. 85/2014 va ridica debitorului dreptul de administrare - constând în dreptul de a-şi 
conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea.  
Va da 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.  
Va dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, în sarcina lichidatorului judiciar. 
Va pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, 
actele şi informaţiile prevăzute la art.67 alin.1 din Legea nr. 85/2014.  
În cazul în care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate vor deveni aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi 
art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014.  
 Va fixa următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de 
deschidere a procedurii - 15 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 
zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor asupra averii debitorului – 5.10.2018; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi 
comunicare a tabelului preliminar de creanţe – 15.10.2018; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 
9.11.2018; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 19.10.2018. 
 Va numi lichidator judiciar provizoriu pe AA TOTAL INSOLVENCY IPURL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de 
art. 58 din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 3.500 lei din averea debitorului.  
În temeiul art. 147 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, va dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o 
notificare, în condiţiile art. 100 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura 
simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de 
debitor în conformitate cu art. 74 raportat la 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.  
Va pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea 
bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la 
art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
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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.  
 Va pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art.252 din Legea nr.31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea 
formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi.  
Va pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 
85/2014. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune, 
Admite cererea debitorului SC BAVARIA HOLIDAY GROUP SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Zăgazului, nr. 13-19, 
sc. B, ap. 427, sector 1, având CUI 32947801, J40/3367/2014. 
În temeiul art. 145 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei 
şi de insolvenţă, dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC BAVARIA HOLIDAY 
GROUP SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Zăgazului, nr. 13-19, sc. B, ap. 427, sector 1, având CUI 32947801, 
J40/3367/2014. 
În temeiul art. 85 alin 1 din Legea nr. 85/2014 ridică debitorului dreptul de administrare - constând în dreptul de a-şi 
conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea.  
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.  
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, în sarcina lichidatorului judiciar. 
Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, 
actele şi informaţiile prevăzute la art.67 alin.1 din Legea nr. 85/2014.  
În cazul în care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 
alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014.  
Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de 
deschidere a procedurii - 15 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 
zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor asupra averii debitorului – 5.10.2018; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi 
comunicare a tabelului preliminar de creanţe – 15.10.2018; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 
9.11.2018; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 19.10.2018. 
Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe AA TOTAL INSOLVENCY IPURL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de 
art. 58 din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 3.500 lei din averea debitorului.  
În temeiul art. 147 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o 
notificare, în condiţiile art. 100 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura 
simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de 
debitor în conformitate cu art. 74 raportat la 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.  
Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea 
bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la 
art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
În 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 lichidatorul judiciar.  
Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.  
Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art.252 din Legea nr.31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea 
formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi.  
Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.  
Fixează termen administrativ de control pentru analiza stadiului continuării procedurii la 16.11.2018.  
Executorie.  
Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi 
depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă.  
Pronunţată în şedinţă publică, azi 23.08.2018. 
Preşedinte,                                                                                                                                                                  Grefier, 
 Gărlici Elena                            Coşoveanu Alisa 
 
 
 
 
 
 




