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Creditor

Categoria

Valoarea
creantei
47,554.96
406,266.66

%
creante
11.71%

Prezenta

DECODANA SRL
chirografare
NU
Total creante
Votul la punctul 1
Creditori prezenti sau care si-au exprimat votul, sunt:
1. Directia Generala a Finantelor Publice Brasov, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Brasov, creanta
bugetara, reprezentand 100% din categoria creantelor bugetare şi 26,46 % din masa credala, punct de vedere transmis:
“Subscrisa AJFP Brasov acorda vot negativ ordinii de zi respectiv raportului de activitate intocmit pe trimestrul 9 al
planului de reorganizare, avand în vedere adresa nr 6789/2018 a Serviciului de Colectare şi Executare Silita perrsoane
juridice prin care se comunica serviciului juridic urmatoarele aspecte:
- La data deschiderii procedurii insolvenţei creditoarea AJFP Brasov a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de
6242 lei
- Ulterior în data de 09.03.2016 a fost confirmat planul de reorganizare
- Prin modificarea planului de reorganizare confirmata prin sentinta civila nr 1575 / 14.12.2016 este inclusa în masa
credala şi suma de 107.511 lei – obligatii suplimentare
- La data prezentei societatea debitoare datoreaza bugetului de statsuma de 79.125 lei din care 29.923 lei reprezinta
rate scadente din planul de reorganizare, suma de 17.000 lei reprezinta rata cu scadenta viitoare şi suma de 32.202 lei
reprezentand debite curente (…)
- Precizam ca la data de 23.02.2018 subscrisa AJFP Brasov a formulat cerere de deschidere a falimentului în temeiul
dispozitiilor legii 85/2014 coroborate cu dispozitiile Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.
- Ulterior pentru termenul de judecata acordat la 17.10.2018 am formulat o precizare a cererii de dschidere a
procedurii falimentului
2. Banca Transilvania, creanta chirografara, reprezentand 76,88% din categoria creantelor chirografare şi 56,54% din
masa credala, punct de vedere transmis:
“Banca Transilvania aproba raportul de activitate pentru trimestrul 9 al planului de reorganizare.”
Hotarare adoptata
In urma exprimarii votului creditorilor care au transmis votul prin corespondenta, Adunarea Creditorilor, cu 56,54% din
masa credala, a aprobat raportul de activitate pentru trimestrul 8 al planului de reorganizare.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal în 2 (doua) exemplare originale, astazi, 12.10.2018, unul pentru
administratorul judiciar şi unul pentru instanta.
CREDITORI
Directia Generala a Finantelor Publice Brasov, Administratia Finantelor Publice Brasov – Vot prin corespondenta
BANCA TRANSILVANIA – Vot prin corespondenta
Administrator judiciar Casa de Insolventa Matei Si Paulus S.P.R.L., prin practician în insolventa:Matei Cristina
Județul Brăila
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DANY & VIO COM PROD SRL, cod unic de înregistrare: 6873993
Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvență
Nr.1; data emiterii: 16.10.2018
1.Date privind dosarul: nr. dosar 2026/113/2018,Tribunal Brăila - Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și
Fiscal, Judecător sindic: Corina Gabriela Iconaru.
2.Arhiva instanței: Brăila, Calea Călărașilor 47, număr de tel:0239613975, programul arhivei instanței 1000-1200.
3.Debitor: SC Dany &Vio Com Prod SRL, cu sediul în Brăila, str. Roșiorilor nr.329, cod unic de identificare fiscală
6873993 și număr de ordine în Registrul Comerțului J09/1745/1994.
5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Lăzărescu Cătălin Adrian, cu sediul social în Municipiul
Brăila, str. 1 Decembrie 1918, nr.133, bloc B34, mezanin, jud. Brăila cod de identificare fiscală RO20975050, atestat
UNIPIR înregistrat în RFO cu nr. I-0330, tel:, 0724207909, fax 0239629029, e-mail: office@lichidarifirme.ro.
6.Subsemnatul Lăzărescu Cătălin Adrian, în calitate de Administrator judiciar al SC Dany &Vio Com Prod SRL,
conform Încheierii nr.107 pronunțată în Ședința Camerei de consiliu din data de 10.10.2018, de către Tribunalul Brăila Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art.99 si art.100 alin.1 din Legea nr.85/2014,
notifică:
7.Dispune deschiderea procedurii generale de insolvență a debitorului SC Dany &Vio Com Prod SRL, prin Încheierea
nr.107 pronunțată în Ședința Camerei de consiliu din data de 10.10.2018, de către Tribunalul Brăila - Secția a II-a Civilă
de Contencios Administrativ și Fiscal.
7.1.Debitorul SC Dany &Vio Com Prod SRL are obligația ca în termen de 5 zile de la deschiderea procedurii să depună
la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.67 alin.1 din Legea nr.85/2014.
7.2.Creditorii debitorului SC Dany &Vio Com Prod SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia
prin depunerea cererii de admitere a creanței în condițiile următoare:
7.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanței: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere
a creanțelor asupra averii debitorului este 16.11.2018; creanța înregistrată pentru a fi considerată valabilă trebuie să
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

5

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 19425/16.10.2018
îndeplinească cerințele îndeplinită de lege. În temeiul art.100 alin.(1) din Legea nr.85/2014, nedepunerea cererii de
admitere a creanței până la termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind creanța/creanțele pe care le dețineți
împotriva debitorului.
7.2.2.Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor este
23.11.2018.Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestații la tabelul preliminar 25.11.2018. Termenul
pentru soluționarea eventualelor contestații formulate împotriva tabelului preliminar al creanțelor este 30.11.2018.
Termenul pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv al creanțelor este 30.11.2018.
8.Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar
din Brăila, str. 1 Decembrie 1918, nr.133, la data de 21.11.2018, ora 1000, având ca ordine de zi: 1.Prezentarea situației
debitorului; 2.Desemnarea Comitetului creditorilor; 3.Confirmarea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar și
stabilirea retribuției; 4. Prezentarea și analizarea raportului prevăzut de art.58, oportunitatea continuării procedurii
generale de insolvență sau intrarea în procedură de faliment; 5.Prezentarea și analizarea raportului prevăzut de art.97
alin.1 din Legea nr.85/2014. Adunarea creditorilor se va desfășura în conformitate cu prevederile art.47, 48, 49 și 50 din
Legea nr.85/2014.
Deschiderea procedurii generale de insolvență se notifică Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Brăila.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a
creanței în tabelul preliminar” cu respectarea dispozițiilor din Legea nr.85/2014.
 Cererea de înscrierea creanței în tabelul preliminar va fi însoțită de documentele justificative ale creanței și actele
care atestă constituirea de garanții, în copii certificate.
 Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin posta pe
adresa instanței, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar și unul pentru a rămâne la
dosar, cu mențiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin posta.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoțită de dovada plății taxei judiciare de timbru în sumă de 200,00 lei.
Restricții pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 alin.1 din Legea privind procedura insolvenței).
Începând cu această comunicare, toate actele și documentele procedurale emise de administratorul judiciar, se notifică
în Buletinul procedurilor de insolvență, prin accesarea www.bpi.ro.
Administrator judiciar CII Lăzărescu Cătălin Adrian, prin ec. ing. Lăzărescu Cătălin Adrian

Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CREAZIONI FIORENTI SRL, cod unic de înregistrare: 33061330
România, Tribunalul București, Secţia a VII a Civilă
Spaiul Independenţei, nr. 319L, Clădirea B, Sector 6
Dosar nr. 21571/3/2015*
Termen 07.12.2018 C18
Citaţie
emis: ziua 09 luna 10 anul 2018
CREAZIONI FIORENTI SRL - Bucureşti, STR. VLADISLAV VOIEVOD, nr.20-22, camera 3, clădirea nouă, sector 2.
CREAZIONI FIORENTI SRL - Bucureşti, sediul ales la SCA Mihalache & Asociaţii, str. Emanoil Porumbaru nr.39A,
sector 1
C.I.I. STRETENIE MARIANA LUMINIŢA cu sediul în Bucureşti , str. Caporal Mişca Petre nr. 6, bl. M 15, sc. 1, ap. 8
Enache Elena - Bucureşti, sector 3, Str.Baba Novac, nr. 8, bl. T1, sc. D, et. 2, ap. 72
3. SC EUROINVEST INTERMED SRL - cu sediul ales - Bucureşti, sector 4, B-dul Metalurgiei, Centru Com. Grand
Arena Berceni, nr. 12-18
4. DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI, IN REPREZENTAREA
ADMINISTRATIEI SECTOR 2 A FINANTELOR PUBLICE - Bucureşti, sector 2, str.Sperantei, nr. 40
5. LUDICOM ART SRL - Bucureşti, sector 2, SOS.COLENTINA, nr. 24, bl. 10, sc. A, et. 3, ap. 16
6. SC ESVIC COMPROD SRL - Bucureşti, sector 3, BD.CORNELIU COPOSU, nr. 53, et. 2, ap. 6
7. ENACHE ELENA - Bucureşti, sector 3, STR.BABA NOVAC, nr. 8, bl. T1, sc. D, et. 2, ap. 72
8. VELICU PELINARU REMUS LAURENTIU - Bucureşti, sector 1, STR.DR.IACOB FELIX, nr. 66, et. 2, ap. 3
9. FLOREASCA CITY CENTER SRL - Bucureşti, sector 2, Str. Barbu Vacarescu, nr. 301-311, et. 3, ap. birou 43
Sunt chemaţi la această instanţă, camera E29 etaj 1 C18 în data de 07.12.2018 ora 09.00 în calitate de
creditor/participant/intimat/intervenient/petent în proces cu debitoarea CREAZIONI FIORENTI SRL - Bucureşti, str.
Vladislav Voievod, nr.20-22, camera 3, Clădirea Nouă, sector 2, CUI 33061330 şi nr ONRC J40/4594/2014 şi cu
sediul ales la SCA Mihalache & Asociaţii - str. Emanoil Porumbaru nr.39A, sector 1, Bucureşti.
Cu menţiunea discutării eventualei cererii de intrare a debitorului în procedura falimentului
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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