BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 19542/17.10.2018
Se comunică, alăturat, copia încheierii din data de 04.10.2018, pronunţată în dosarul nr. 3014/40/2013/a1, de Tribunalul
Botoşani, Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind debitorul Magnific Andree SRL Pădureni,
cu sediul social în sat Pădureni, comuna Coşula, judeţul Botoşani, cod de identificare fiscală 20713530, număr de
ordine în registrul comerţului J07/37/2007.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
Cod ECLI
Operator de date cu caracter personal 8353
aprobare raport final
Tribunalul Botoşani
Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 3014/40/2013/a1
Încheiere:
Şedinţa publică din 04 octombrie 2018
Preşedinte - Axinte Lăcrămioara - judecător-sindic
Grefier - Vătămăniuc Mihaela
Pe rol, judecarea cererii de aprobare raport final, formulată de debitoarea Magnific Andree SRL Pădureni, cu sediul
social în sat Pădureni, comuna Coşula, judeţul Botoşani, cod de identificare fiscală 20713530, număr de ordine în
registrul comerţului J07/37/2007, prin lichidator judiciar Cabinet individual de insolvenţă Rotundu Irina, cu sediul în
Botoşani, Aleea Pinului nr. 2C, sc. B, ap. 2, judeţul Botoşani în contradictoriu cu creditorii Eurobank Ergasias SA, cu
sediul în Bd. Amalias, nr. 20, Atena, Grecia, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Administraţia
Finanţelor Publice Botoşani,cu sediul în Botoşani, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 5, judeţul Botoşani, Inspectoratul Teritorial
de Muncă Botoşani, Calea Naţională, nr 83 A bis, judeţul Botoşani şi Tehnic SRL Botoşani, str. Împărat Traian, nr. 62,
judeţul Botoşani.
La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au lipsit părţile.
Procedura completă.
S-a făcut referatul oral al cauzei, după care, văzând că nu mai sunt alte cereri de formulat, acte de depus, instanţa
constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre deliberare.
După deliberare,
Judecătorul –sindic,
Asupra cererii de faţă:
La data de 27 august 2018, lichidatorul judiciar al debitoarea Magnific Andree SRL Pădureni, cu sediul social în sat
Pădureni, comuna Coşula, judeţul Botoşani, Cabinet individual de insolvenţă Rotundu Irina, a depus raportul final şi
situaţiile financiare finale (filele 2-6), în vederea aprobării.
Constatând că în cadrul procedurii falimentului, deschis prin încheierea nr. 372 din 04.06.2013, împotriva debitoarei
Inter Design SRL Botoşani, a fost depus de către lichidatorul judiciar Cabinet individual de insolvenţă Rotundu Irina,
raportul final şi situaţiile financiare finale, raport afişat la uşa tribunalului, conform art. 129 alin. 1 din Legea nr.
85/2006, la data de 27.08.2018 şi comunicat în copii creditorilor, împotriva căruia nici nu creditor nu a formulat
obiecţii,
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Aprobă Raportul final şi situaţiile financiare finale privind lichidarea debitoarei Magnific Andree SRL Pădureni, cu
sediul social în sat Pădureni, comuna Coşula, judeţul Botoşani, cod de identificare fiscală 20713530, număr de ordine în
registrul comerţului J07/37/2007.
Cu apel în 30 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică din 04 octombrie 2018.
Preşedinte,
Grefier,
Axinte Lăcrămioara
Vătămăniuc Mihaela
Județul Brăila
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DANY & VIO COM PROD SRL, cod unic de înregistrare: 6873993
România, Tribunalul Brăila - Secția a II-a Civilă, Contencios Administrativ și Fiscal
Calea Călărașilor nr.47
Dosar nr.2026/113/2018
Comunicare
Încheierea nr.107
Emisă 10.10.2018
Către,
Dany &Vio Com Prod SRL cu sediul în Brăila, str. Roșiorilor, nr.329, județul Brăila, număr de ordine în registrul
comerțului J09/1745/1994 cod unic de înregistrare 6873993.
Administrator judiciar Cabinetul Individual Practician în Insolventa Lăzărescu Cătălin Adrian, cu sediul în Brăila, str. 1
Decembrie 1918, nr.133, bl. B34, mezanin, județul Brăila
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Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila – Brăila, bd. Independenței, bl. B6, parter
Judecătoria Brăila
Curtea de Apel Galați
Administrator Tudorache Dumitrica – Brăila, str. roșiorilor nr.329
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr.107 din data de 10.10.2018, pronunțată în dosarul nr.2026/113/2018 de
Tribunalul Brăila - Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, privind deschiderea procedurii generale
de insolvență a debitorului Dany &Vio Com Prod SRL cu sediul în Brăila, str. Roșiorilor, nr.329, județul Brăila, număr
de ordine în registrul comerțului J09/1745/1994 cod unic de înregistrare 6873993.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Popa Maricica
*
România, Tribunalul Brăila - Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
Cod ECLI
Codul operatorului de date personale:4481
Dosar nr.2026/113/2018
Încheierea Nr. 107
Ședința camerei de consiliu de la 10 Octombrie 2018
Completul compus din:
Președinte Corina Gabriela Iconaru
Grefier Maricica Popa
Pe rol, soluționarea cererii formulată de debitoarea Dany &Vio Com Prod SRL cu sediul în Brăila, str. Roșiorilor, nr.
329, județul Brăila, număr de ordine în registrul comerțului J09/1745/1994 cod unic de înregistrare 6873993, având ca
obiect procedura generală de insolvență.
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 actele solicitate de la debitoare, nota de informații emisă de ORC Brăila privind
starea actuală a acesteia și oferte de servicii în vederea desemnării administratorului judiciar; prin cererea introductivă,
debitoarea a solicitat desemnarea în calitate de administrator judiciar a C.I.P.I. Lăzărescu Cătălin Adrian, după care;
Judecătorul – sindic,
Asupra cererii de față,
Constatând că la data de 01.10.2018 debitoarea Dany &Vio Com Prod SRL cu sediul în Brăila, str. Roșiorilor, nr. 329,
județul Brăila, număr de ordine în registrul comerțului J09/1745/1994 cod unic de înregistrare 6873993, a solicitat în
temeiul art.66 alin.1 - art.67 și art.71 alin.1 din Legea nr.85/2014, să fie supus procedurii generale de insolvență,
Se reține că debitoarea se află în stare de insolvență la momentul formulării acțiunii, în condițiile în care în prezent
exista un dezechilibru financiar cauzat de insuficiența disponibilităților bănești, cu consecința imposibilității plății
datoriilor certe, lichide si exigibile 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 2.250.000
lei, suma ce depășește valoarea prag, instanța constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.66-69 coroborate cu
art.5 pct.72 din Legea nr.85/2014, astfel ca, în temeiul art.71 din Legea nr.85/2014, va admite cererea formulată, cu
consecința deschiderii procedurii generale de insolvență împotriva debitoarei Dany &Vio Com Prod SRL.
De asemenea, în temeiul art.73 din Legea nr.85/2014 se va dispune numirea în calitate de administrator judiciar a
practicianului în insolvență Cabinetul Individual Practician în Insolventa Lăzărescu Cătălin Adrian, cu sediul în Brăila,
str. 1 Decembrie 1918, nr. 133, bl. B34, mezanin, 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 Dany &Vio Com Prod SRL cu sediul în Brăila, str. Roșiorilor, nr.329, județul
Brăila, număr de ordine în registrul comerțului J09/1745/1994 cod unic de înregistrare 6873993, pentru deschiderea
procedurii generală de insolvență.
În temeiul art.71 alin.1 din Legea nr.85/2014,
Dispune deschiderea procedurii generală de insolvență împotriva debitoarei Dany &Vio Com Prod SRL cu sediul în
Brăila, str. Roșiorilor, nr.329, județul Brăila, număr de ordine în registrul comerțului J09/1745/1994 cod unic de
înregistrare 6873993.
În temeiul art.73 din Legea nr.85/2014,
Numește administrator judiciar provizoriu pe practicianul în insolventa Cabinetul Individual Practician în Insolventa
Lăzărescu Cătălin Adrian, cu sediul în Brăila, str. 1 Decembrie 1918, nr.133, bl. B34, mezanin, județul Brăila, cu o
retribuție lunara de 1.500 lei care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art.58 din Legea nr.85/2014.
Dispune ca administratorul judiciar să întocmească și sa prezinte judecătorului - sindic în termen de 20 de zile, raportul
prevăzut de art.58 litera a și art.92 alineat 1 din Legea nr.85/2014, iar în termen de 40 de zile de la desemnarea sa, un
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raport privind cauzele și împrejurările apariției stării de insolvență a debitoarei cu menționarea persoanelor cărora le-ar
fi imputabilă.
În temeiul art.99 din Legea nr.85/2014,
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitoarei, creditorilor și Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Brăila, în vederea efectuării mențiunii, prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvență și potrivit
codului de procedură civilă, precum și tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi,
În temeiul art.100 din Legea nr.85/2014,
Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitorului la 16.11.2018.
Fixează termenul limită de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare în B.P.I. a tabelului preliminar de creanțe la
data de 23.11.2018.
Fixează termenul pentru soluționarea eventualelor contestații și pentru definitivarea tabelului de creanțe la 30.11.2015.
Fixează data ședinței adunării creditorilor la data de 21.11.2018, la sediul administratorului judiciar și convoacă
creditorii debitoarei.
În temeiul art.100 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 comunicarea notificărilor către toți creditorii de către administratorul judiciar.
În temeiul art.39 din Legea nr.85/2014, dispune deschiderea de către administratorul 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 10.12.2018, orele 12, la sediul Tribunalului Brăila.
Executorie.
Cu drept de opoziție pentru creditori în termen de 10 zile de la notificarea deschiderii 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, 10.10.2018.
Preşedinte – Judecător Sindic,
Grefier,
Corina Gabriela Iconaru
Maricica Popa
Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ADRIELS GROUP SRL, cod unic de înregistrare: 11218370
Anunţ privind raportul de evaluare a bunului imobil
din averea debitorului
Număr: 261, Data emiterii: 17.10.2018
1. Date privind dosarul:Număr dosar 43489/3/2016, Tribunal Bucureşti, Secţia a VII-a Civila
Complet 18
2. Debitor: ADRIELS GROUP SRL
Cod de identificare fiscală: RO11218370
Sediul social: str. C-tin D. Stahi nr. 11, sector 1, Bucureşti
Număr de ordine în registrul comerţului: J40/14576/2012
3. Administrator judiciar: GEORGESCU, DĂNĂILĂ ȘI ASOCIAȚII S.P.R.L.
Cod de identificare fiscală RO31383682
Sediul social str. Tudor Arghezi nr. 26, sc. A, ap. 24, sector 2, București
Tel: 021.313.57.91, fax 021.313.57.90, e-mail office@gda-insolventa.ro
Subscrisa GEORGESCU, DĂNĂILĂ ȘI ASOCIAȚII S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului
ADRIELS GROUP SRL, numita prin Incheierea de sedinta din data de 09.12.2016, pronunţată de Tribunalul Bucureşti,
Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr. 43489/3/2016, în temeiul art. 155 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
Anunţă
 Depunerea la Tribunalul Bucureşti, Sectia a VII-a Civila, a Raportului de evaluare a proprietatii imobiliare teren
extravilan arabil în loc. Melinesti, jud. Dolj, aflata în patrimoniului debitorului ADRIELS GROUP SRL
Informații suplimentare:
 Consultarea raportului de evaluare se va putea face şi la sediul administratorului judiciar din str. Tudor Arghezi nr.
26, sc. A, ap. 24, sector 2, București, pe cheltuiala solicitantului.
 Pentru alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa administratorului judiciar.
GEORGESCU, DĂNĂILĂ ȘI ASOCIAȚII S.P.R.L.,
prin practician în insolventa Remus Danaila
*
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