BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 16618/07.09.2018
Desemnează lichidator judiciar Inseval IPURL, cu onorariu 2000 lei plus TVA şi onorariu de succes 10% din sumele
obţinute din lichidări, sub rezerva revizuirii, cu atribuţiile prevăzute de lege.
Respinge cererea formulată de creditorul AJFP Giurgiu privind desemnarea lichidatorului judiciar conform selecţiei de
oferte din 16.12.2016.
Obligă debitorul prin fostul administrator să predea lichidatorului judiciar gestiunea averii în 10 zile de la primirea
prezentei.
Stabileşte termen pentru declararea creanţelor suplimentare la 10 mai 2017.
Dispune notificarea prezentei, inventarul şi evaluarea averii debitorului, întocmirea raportului cu propuneri de lichidare.
Termen în şedinţă publică la 13.09.2017.
Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Aprilie 2017
Președinte,
Grefier,
Mariana Magdalena Burtavel
Nicoleta Ionela Baciu
Județul Maramureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea EURODOZER - GM SRL, cod unic de înregistrare: 25234090
Raport privind procedura de faliment a debitorului SC Eurodozer-GM SRL
Nr.379Data:04.04.2018
1.Date privind dosarul: nr. dosar: 421/100/2015, Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic: Husar Elena.
2.Arhiva/registratura instanţei: Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 2A, jud. Maramureş, număr de telefon: 0262218235,
programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri 08,00-12,00.
3. Debitor: SC EURODOZER-GM SRL, C.U.I. 25234090 cu sediul în Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 25, bl. R2/70, ap.
33, judeţul Maramureş, Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J24/266/2009.
4. Lichidator judiciar: Pareto Grup IPURL, RO 21101377, cu sediul în Baia Mare, Bd. Bucureşti, nr. 25, etaj 1, jud.
Maramureş, nr. înregistrare în RFO II-0135, tel. 0362802750, fax 0262275856, e-mail:paretogrup@yahoo.com.,
reprezentată prin Iancu Liana Gabriela.
5. Subscrisa Pareto Grup IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC EURODOZER-GM SRL, conform
Sentinţei civile nr.1239/30.05.2016 pronunţată de Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 421/100/2015, în temeiul art. 42 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
Raport privind procedura de faliment a debitorului SC Eurodozer-GM SRL
Prin sentința civilă nr.2653/21.05.2015 pronunţată de Tribunalul Maramureş în dosarul nr.421/100/2015 s-a dispus
deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC EURODOZER-GM SRL, cu sediul în
Municipiul Baia Mare, Bd. Republicii, nr.25, bloc R2/70, ap.33, județul Maramureș, J24/266/2009, CUI 25234090,
fiind admisă cererea creditorului Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca – Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Maramureș.
Prin sentința civilă nr.1239/30.05.2016 pronunțată de Tribunalul Maramureş în dosarul nr.421/100/2015 a fost aprobat
raportul întocmit de administratorul judiciar Pareto Grup IPURL și s-a dispus intrarea în faliment în procedură
simplificată a debitorului SC EURODOZER-GM SRL Prin aceeași sentință a fost confirmat în calitate de lichidator
judiciar Pareto Grup IPURL. Raportul nr.34/10.01.2018 privind procedura de faliment a debitorului a fost depus la
dosarul cauzei în data de 11.01.2018 și s-a publicat în Buletinul procedurilor de insolvență nr.4129/26.02.2018.
Conform mențiunilor din raportul anterior, administratorul special a lămurit situația clienților neîncasați. Astfel, sumele
neîncasate de la clenți reprezintă cherestea de fag livrată către o societate din China care nu și-a respectat obligațiile de
plată, iar la data deschiderii procedurii, creanța față de această societate era prescrisă.
Administratorul special al debitorului Costin Gabriel a solicitat prin adresa nr.1/04.04.2018 comunicată
administratorului judiciar, acceptarea restituirii sumei de 9.512,25 lei, reprezentând disponibilități bănești, în 3 (trei)
tranșe egale până la data de 31.05.2018, 31.07.2018 și 30.09.2018.
Având în vedere că până la data prezentului raport nu s-a finalizat evaluarea elementelor de activ identificate faptic în
patrimoniul debitorului, solicităm acordarea unui termen pentru continuarea procedurii.
Anexăm prezentului raport, în copie:
-Extras din Buletinul procedurilor de insolvență nr.4129/26.02.2018;
-Adresa nr.1/04.04.2018 înregistrată la administratorul judiciar sub nr.252/04.04.2018.
Lichidator judiciar Pareto Grup IPURL, Iancu Liana Gabriela
2. Societatea SACRIDAVA SRL, cod unic de înregistrare: 14531932
Convocator adunarea creditorilor
Nr. 1051/05.09.2018
1. Date privind dosarul: nr. 1512/100/2018, Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi
Fiscal Judecător sindic: Nela Borcutean 2. Arhiva/registratura instanţei: Mun. Baia Mare, Palatul Justiţiei, Bd.
Republicii nr. 2A, jud. Maramureş, număr de telefon: 0262-218235 – 40, interioare 203, 230, programul
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri 08,00-12,00. 3.1. Debitor: SC SACRIDAVA SRL - în insolvență, in
insolvency, en procedure collective, cu sediul ȋn în Vișeu de Sus, Str. 22 Decembrie, Bloc T19, scara E, Ap. 12, jud.
Maramureș, J24/152/2002, CUI 14531932. 4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență ANDRIȘAN
ADRIAN, RO 29499740, cu sediul în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 25A, et. IV, ap. 38, jud. Maramureş, nr. de
înregistrare în RFO I 3517 al U.N.P.I.R., tel/fax 0362-809921, gmail: insolventaandrisan@gmail.com
5. Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Andrișan Adrian în calitate de administrator judiciar provizoriu al
debitorului SC SACRIDAVA SRL, conform sentinței civile nr. 1263 din data de 17.07.2018, pronunţată de Tribunalul
Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1512/100/2018, în temeiul art. 47
si urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei modificată prin prezenta: Convoacă adunarea creditorilor
la biroul administratorului judiciar din Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 25A, et. IV, ap. 38, jud. Maramureș, în data
de 25.09.2018, ora 14.00. Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți cu procură specială autentică
sau în cazul creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.
Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în
format electronic, căruia i s-a raportat, atașat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil,
poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la administratorul judiciar până în ziua fixată pentru exprimarea
votului. Ordinea de zi: 1. Alegerea comitetului creditorilor; 2. Confirmarea administratorului judiciar CII Andrișan
Adrian; 3. Aprobarea remunerației administratorului judiciar în cuantum de 2.000 lei retribuție lunară și 10% comision
din sumele încasate în conturi inclusiv din vânzarea de bunuri și darea în plată; INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Informațiile suplimentare se pot obține la biroul administratorului judiciar provizoriu din Baia Mare, str. George
Coşbuc, nr. 25A, et. IV, ap. 38, jud. Maramureș, la tel. 0749 803 941.
Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Andrișan Adrian
Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CLAUDIU AMALIA CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 33230642
Depunere raport de activitate întocmit de lichidatorul judiciar în procedură
Nr.: 164 Data emiterii: 07.09.2018
1. Date privind dosarul: nr. dosar 226/1371 Anul 2018 Tribunalul Specializat Mureş, Judecător sindic: Ioan Eugen
Maier.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Tg-Mureș, str. Justiţiei nr. 1, jud. Mureş Programul luni-vineri 8-12
3.Debitor: CLAUDIU AMALIA CONSTRUCT SRL Cod de identificare fiscală 33230642, sediul social în Sînpaul,
Nr.180/1/V, jud. Mureş, Număr de ordine în Registrul Comerţului: J26/534/2014.
3.1. Creditori: D.G.R.F.P. Brașov prin A.J.F.P. Mureș cu sediul în Tg-Mureș, str. Gh. Doja Nr.1-3, jud. Mureș.
4. Lichidator judiciar: MASTER INSOLV S.P.R.L Cod de identificare fiscală RO 31186540 cu sediul în Tg-Mureş, Bdul 1 Dec.1918 nr.206, ap.5, jud.Mureș, înregistrată în registrul societăților profesionale sub nr. RFO II 0650, tel./fax
0265-255 759, 0745-750 872, 0744 358 658, e-mail: office@masterinsolv.ro, www.masterinsolv.ro. Nume şi prenume
reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Alexandru CHERTES
5. Subscrisa: MASTER INSOLV S.P.R.L, în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitoarei CLAUDIU
AMALIA CONSTRUCT SRL, conform Sentinței nr.288 din data de 21.06.2018 pronunţată de Tribunalul Specializat
Mureş, în dosarul 226/1371/2018, în temeiul art.59 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență depune următorul
Raport de activitate
Privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile art.159
alin.(1) și art.161 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă pentru
debitoarea Claudiu Amalia Constructs.R.L.
I.Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
1. Notificare privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului:
În conformitate cu dispozițiile date prin Sentința nr.288 din 21.06.2018, lichidatorul judiciar desemnat a procedat la
îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art.147 raportat la art.100 din Legea nr.85/2014 a transmis notificarea privind
deschiderea procedurii simplificate a falimentului:
- debitoarei CLAUDIU AMALIA CONSTRUCT SRL la sediului social din localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul,
nr.180/1/V, jud. Mureş, corespondența trimisă fiind returnată pe motivul lipsă domiciliu.
- creditorilor cunoscuți D.G.R.F.P. Mureș prin A.J.F.P. Mureș, Primăria Sânpaul, Oficiului Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul Mureș și principalilor furnizori de utilităţi, instituţiilor bancare şi executorilor judecătoreşti de pe
raza județului Mureș.
- în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.12799 din 25.06.2018
Pâna la data prezentă administratorul statutar al debitoarei dl. Vint Claudiu nu a predat documentele prevăzute de art.67
din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
2. Alegerea administratorului special:
Lichidatorul judiciar a transmis convocatorul cu privire la adunarea generală a asociaților debitoarei CLAUDIU
AMALIA CONSTRUCT SRL, având ca ordine de zi - desemnarea administratorului special.
Având în vedere faptul că unicul asociat și administrator dl. Vint Claudiu nu s-a prezentat nu a fost posibilă desemnarea
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