BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 20290/26.10.2018
Județul Constanţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ETA GROUP SRL, cod unic de înregistrare: 11960727
România
Tribunalul Constanţa
Secţia a II-a civilă
Str. Traian nr.31
Dosar 6081/118/2018
Comunicare
încheiere nr. 672
emisă la: ziua 24, luna 10, anul 2018
Către,
(lista anexă)
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr. 672 din data de 24.10.2018, pronunţată în dosarul nr. 6081/118/2018, de
Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a civilă, privind debitorul SC ETA GROUP SRL, cu sediul în Constanța, Portul
Constanța, Zona Dana 44, jud. Constanta, număr de ordine în registrul comerțului J13/1440/1999, CUI 11960727 în
cererea având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei reglementată de Legea 85/2014.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Debitor
SC ETA GROUP SRL, cu sediul în Constanța, Portul Constanța, Zona Dana 44, jud. Constanta, număr de ordine în
registrul comerțului J13/1440/1999, CUI 11960727 prin lichidator judiciar MMM Insolvency IPURL, cu sediul în
Mogoșoaia, şos.Bucureşti-Târgovişte nr.12A, corp A, et.3, birou 1, jud.Ilfov
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cu sediul în Constanţa, bd. Tomis nr.476
*
România
Tribunalul Constanţa
Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 6081/118/2018
Încheiere nr. 672
Cameră de Consiliu
Şedinţa de la 24 Octombrie 2018
Completul compus din:
Judecător sindic Iulia Casian
Grefier Mădălina Bădulescu
S-a luat în examinare cererea de preschimbare a termenului de judecată formulată de debitoarea SC ETA GROUP SRL,
cu sediul în Constanța, Portul Constanța, Zona Dana 44, jud. Constanta, număr de ordine în registrul comerțului
J13/1440/1999, CUI 11960727, în cererea având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei reglementată de Legea
85/2014.
La apelul nominal făcut în ședința din cameră de consiliu se constată lipsa debitoarei.
Prezenta cerere se judecă în cameră de consiliu fără citarea părților.
S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de ședință, după care:
Judecătorul sindic constată întemeiată cererea de preschimbare a termenului de judecată apreciind că motivele invocate
în cadrul cererii, respectiv executarea silită a bunurilor debitoarei de către Consiliul Local Topraisar, se circumscriu
dispozițiilor art.230 Cod procedură civilă urmând a o încuviința şi a dispune preschimbarea termenului de judecată
acordat la data de 05.11.2018 la data de 24.10.2018 şi rămâne în pronunțare asupra cererii de deschidere a procedurii
simplificate.
Judecătorul sindic,
Constatând că :
- debitoarea SC ETA GROUP SRL este în insolvenţă în accepţiunea art.5 pct 29 lit a) din Legea nr 85/2014, întrucât,
după 60 de zile de la scadenţă, nu a achitat creanţele faţă de creditori ale căror valoare este de 6.928.464,60 lei, astfel
cum rezultă din declaraţia administratorului şi din balanţa de verificare din luna septembrie 2018;
- cererea debitoarei este însoţită de toate înscrisurile enumerate de art.67 alin 1 din Legea nr 85/2014;
- debitoarea şi-a declarat intenţia de intrare în procedura simplificată,
judecătorul-sindic apreciază că sunt îndeplinite cerinţele art.66, astfel că, în temeiul art.71 alin 1, va admite cererea
debitoarei şi va dispune deschiderea procedurii simplificate.
În condiţiile art.73 rap la art.45 lit d) din Legea nr 85/2014, judecătorul-sindic va desemna în provizoriu în calitate de
lichidator judiciar pe practicianul solicitat de debitoare, respectiv pe MMM Insolvency IPURL care va efectua
notificările prevăzute la art.100 şi va îndeplini celelalte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulata de debitoarea SC ETA GROUP SRL.
In temeiul art. 65 alin. 1coroborat cu art. 38 alin. 2 lit. e, art. 71 si art. 145 alin. 1 lit. A (a) din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;
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Dispune deschiderea procedurii simplificate a insolventei împotriva debitoarei SC ETA GROUP SRL, cu sediul în
Constanța, Portul Constanța, Zona Dana 44, jud. Constanta, înregistrata în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul
Constanta sub nr. J13/1440/1999.
In temeiul art. 73 si 45 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 57 alin. 1 din Legea nr. 85/2014,
Desemnează, în mod provizoriu, în calitate de lichidator judiciar pe practicianul în insolventa MMM Insolvency
IPURL, cu sediul în Mogoșoaia, şos.Bucureşti-Târgovişte nr.12A, corp A, et.3, birou 1, jud.Ilfov, cu un onorariu de
4.000 lei+ TVA (componenta fixa) si de 10% din fondurile obţinute din lichidarea bunurilor ce compun patrimoniul
debitoarei si recuperarea creanţelor debitoarei (cota variabila), care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege.
In temeiul art.145 alin 2, dispune dizolvarea debitoarei, iar în conformitate cu art. 85 alin. 4 din Legea nr. 85/2014,
constata ca dreptul de administrare al debitorului a încetat de drept .
In temeiul art. 71 alin 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să efectueze notificările prevăzute la
art.100 din lege, iar în condiţiile art.76, va comunica încheierea de deschidere a procedurii simplificate a insolventei
către toate băncile unde debitorul are deschise conturi.
Termenul de depunere de către creditori a opoziţiilor la hotărârea de intrare în faliment în procedura simplificata este de
10 zile de la notificare.
Fixează termenul limita pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de
23.11.2018.
Stabileşte termenul de verificare a creanţelor, de întocmire si publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la
03.12.2018, termenul de definitivare a tabelului creanţelor fiind la 21.12.2018.
Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 07.12.2018 ora 1000, la sediul lichidatorului judiciar si
dispune convocarea creditorilor.
In condiţiile art. 101 coroborat cu art.151 şi urm din Legea nr 85/2014:
Lichidatorul judiciar va efectua procedura de inventariere a bunurilor din averea debitorului si va lua toate măsurile
necesare în vederea efectuării operaţiunilor de lichidare.
În conformitate cu art.76 din Legea nr 85/2014, dispune comunicarea prezentei hotărâri către instanţele judecătoreşti din
circumscripţia Tribunalului Constanţa, în a căror jurisdicţie se afla sediul debitorului declarat la ORC Constanta, iar
potrivit art.99 lichidatorul judiciar va notificã: deschiderea procedurii creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanta în vederea efectuării menţiunii.
In temeiul art. 86 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, dispune tuturor băncilor la care debitorul are deschise conturi sa nu
dispună de sume fara un ordin al lichidatorului judiciar.
Dispune ca lichidatorul judiciar sa comunice de urgenta băncilor la care debitorul are deschise conturi, instituirea
acestei interdicţii.
Conform art.71 alin 1 din Legea nr 85/2014, prezenta minută privind deschiderea procedurii insolvenţei se va comunica
deîndată lichidatorului judiciar.
Fixează termen de judecata la data de 21.01.2018 orele 1100.
Executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicare în BPI, apelul urmând a fi
depus la Tribunalul Constanta.
Data în Camera de Consiliu, azi 24.10.2018.
Judecător sindic,
Grefier,
Iulia Casian
Mădălina Bădulescu
Județul Gorj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MAGIC SRL, cod unic de înregistrare: 2156210
Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedură generală a falimentului
1. Date privind dosarul: număr dosar 41/95/2010, Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic: Gheorghiţa
Eftenoiu.
Arhiva/registratura instanţei: strada Tudor Vladimirescu, numărul 34, Târgu Jiu, judeţul Gorj; Programul
arhivei/registraturii instanţei: 0900-1230.
2. Debitor: SC Magic SRL, cod de identificare fiscală 2156210, sediul social: Târgu Jiu, strada 22 Decembrie 1989,
numărul 23, judeţul Gorj, număr de ordine în registrul comerţului: J18/683/1991.
3. Lichidator judiciar: Consulting Company IPURL, Cod de identificare fiscală RO 20570294, sediul social: Târgu Jiu,
strada Tudor Vladimirescu, numărul 15, judeţul Gorj, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 2A0149,
tel./fax 0253/223744, E-mail consultingcompany@rdslink.ro, Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar,
persoană juridică: Ciobanu Emanoil.
4. Subscrisa: Consulting Company IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Magic SRL, conform
sentinţei numărul 475/2012 din data de 27.03.2012, pronunţată de Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă, în dosarul
numărul 41/95/2010, comunică creditorilor şi debitorului: Raportul de activitate depus la dosarul cauzei, în anexă, în
număr de 1 file.
5.Număr de exemplare depuse: depunem prezenta în 1 exemplar, pentru a putea fi publicat în Buletinul Procedurilor de
insolvenţă.
Lichidator judiciar: Consulting Company IPURL, prin asociat Ciobanu Emanoil
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