BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 20107/24.10.2018
Prin adresa nr. 292495/02.10.2018 Primaria Arad a solicitat informatii cu privire la bunurile societatii, respectiv daca
acestea au fost sau nu instrainate. Astfel prin adresa din data de 08.10.2018 am formulat un raspuns cu privire la
informatiile solicitate.
Avand in vedere faptul ca prin Sentinta civila nr. 623/26.09.2018 a fost aprobata oferta de preluare a arhivei depusa de
catre FEATURES SRL, am incheiat un contract cu aceasta societatea in vederea preluarii arhivei societatii WEGA NPK
SRL. La data de 16.10.2018 am notificat administratorul special sa ne indice o data si o ora in vederea preluarii arhivei
societatii. La data de 17.10.2018 ne-a fost comunicata o cerere din partea dlui Nadaban Cornel Augustin si a dlui
Precupas Claudius Nicolae, formulata prin av. Laura Mihuta, prin care se solicita sa nu se predea arhiva societatii
WEGA NPK SRL pentru o perioada rezonabila, intrucat in dosarul penal cu nr. 208/P/2016 al Parchetului de pe langa
Tribunlaul Arad, vor avea nevoie in probatiune de inscrisuri originale din arhiva societatii, urmand a solicita efectuarea
unei expertize. Pana la data intocmirii prezentului raport, administratorul special nu a predat arhiva si nici nu ne-a
comunicat o data si o ora in vederea preluarii acesteia.
Avand in vedere prevederile Deciziei de compensare nr. 60535/26.04.2018 pentru debitoarea WEGA NPK SRL, emisa
de ANAF - DGRFP Timisoara pentru suma de 2.033 lei, decizie intocmita si comunicata ulterior depunerii declaratiei
suplimentare de creanta de catre dvs., lichidatorul judiciar a redus din tabelul suplimentar, creanta AJFP Arad cu suma
compensata, respectiv cu 2.033 lei. De asemenea a fost inscris creditorul TUB COM OIL SRL cu suma de 1.700 lei
reprezentand cheltuieli de judecata conform Sentintei nr. 30/20.01.2016 si a Sentintei civile nr. 144/07.03.2018 in
tabelul suplimentar. Astfel, a fost intocmit un tabel suplimentar actualizat cu nr. 1395/18.10.2018, un exemplar a fost
depus la dosar la data de 22.10.2018 iar un exemplar a fost trimis spre publicare la BPI. Atat creditorul AJFP Arad cat si
creditorul TUB COM OIL SRL au fost notificati.
Avand in vedere faptul ca nu a fost mentionata in lista creditorilor de la momentul deschiderii falimentului, am notificat
Primaria Fibis in vederea formularii unei declaratii de creanta privind creantele nascute dupa data deschiderii procedurii
pana la data deschiderii falimentului.
La data de 29.06.2018 a fost formulata o cerere de chemare in judecata impotriva paratei TECMON SRL, aceasta
actiune a facut obiectul dosarului cu nr. 1475/108/2018 aflat pe rolul Tribunalului Arad, sectia a II-a civila. Aceasta
actiune a fost formulata pe baza informatiilor si a documentelor puse la dispozitie de catre administratorul special,
respectiv fara a detine contractul incheiat intre parti. La termenul din data de 11.10.2018 prin hotararea cu nr. 706 a fost
admisa exceptia de necompetenta generala a instantelor romane, actiunea fiind respinsa.
Prin hotararea nr. 408/2018 a fost respinsa contestatia la tabelul suplimentar a debitoarei WEGA NPK formulata de
creditorul ANAF DGRFP Timisoara – AJFP Arad in dosarul cu nr. 2687/108/2015/a10 aflat pe rolul Tribunalului Arad.
La data de 18.07.2018 a fost formulat apel impotriva hotararii mentionate mai sus, apel care a facut obiectul dosarului
cu nr. 2687/108/2015/a10 aflat pe rolul Curtii de Apel Timisoara. La termenul din data de 09.10.2018 prin hotararea nr.
603 a fost respins ca nefondat apelul declarat de DGRFP Timisoara – AJFP Arad. Cu deosebita stima,
EXPERT SPRL – lichidator judiciar Dolha Adriana
Județul Argeş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GRAINS & MEALS MNMI DISTRIBUTION SRL, cod unic de înregistrare: 35018370
România Tribunalul Specializat Argeş
B-dul I. C. Brătianu, Nr.7, Piteşti, judeţul Argeş
Dosar nr.352/1259/2018
Comunicare hotărârea încheiere din data de 18.10.2018
emisă la: 22.10.2018
Către, Debitoarea: Grains & Meals Mnmi Distribution SRL, cu sediul în sat Ţigăneşti, oraş Topoloveni, nr.83, Judeţ
Argeş, Număr de ordine în Registrul Comerţului J3/1245/2015 şi Cod Unic de Înregistrare 35018370;
Administrator judiciar:
Edge Business Restructuring Advisors SPRL, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle nr.13, et.3, sector 1;
Creditori : Margesal SRL - Brăila, str. Ancorei, nr. 17, ap. Biroul 2, Judeţ Brăila
Prutul SA - Galaţi, str. Ana Ipătescu nr.12, Judeţ Galaţi;
Se comunică, alăturat, copia Hotărârii Încheiere din data de 18.10.2018, pronunţată în dosarul nr.352/1259/2018 de
Tribunalul Specializat Argeş, privind debitoarea Grains & Meals Mnmi Distribution SRL, cu sediul în sat Ţigăneşti,
oraş Topoloveni, nr.83, Judeţ Argeş, Număr de ordine în Registrul Comerţului J3/1245/2015 şi Cod Unic de Înregistrare
35018370.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
România, Tribunalul Specializat Argeş
Dosar nr. 352/1259/2018
Încheiere
Şedinţa camerei de consiliu de la 18.10.2018
Completul compus din:
Preşedinte: Mihaela Popaiacu, judecător sindic
Grefier: Dună-Cristian Cristinel
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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Pe rol pronunţarea cauzei Faliment privind debitoarea Grains & Meals Mnmi Distribution SRL, cu sediul în sat
Ţigăneşti, oraş Topoloveni, nr.83, Judeţ Argeş, Număr de ordine în registrul comerţului J3/1245/2015 şi Cod Unic de
Înregistrare 35018370, având ca obiect cerere privind deschiderea procedurii reorganizării judiciare, conform Legii
nr.85/2014.
Dezbaterile asupra cauzei au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 11.10.2018, când a fost amânată
pronunţarea pentru data de 18.10.2018, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Judecătorul sindic
Deliberând asupra cererii debitorului, în procedură necontencioasă, constată următoarele: La data de 28.09.2018, Grains
& Meals Mnmi Distribution SRL a formulat cerere de deschidere a procedurii generale de insolvenţă motivată de
instalarea stării de insolvenţă prin aceea că are datorii certe, lichide şi exigibile, în sumă totală de peste 7.656.726,72 lei
şi nu dispune de disponibilităţile băneşti necesare în acoperirea lor. Debitorul arată că nu a mai fost supus procedurii de
insolvenţă în cei 5 ani anteriori formulării prezentei cereri. Debitorul propune desemnarea în cauză în calitate de
administrator judiciar a unui practician în insolvenţă . Cererea a fost legal timbrată.
În dovedire au fost depuse la dosar ultima situaţie financiară anuală, balanţa de verificare pe ultima lună, lista bunurilor
din averea sa, a conturilor şi băncilor prin care debitorul îşi rulează fondurile, lista cu numele şi adresele creditorilor,
declaraţia privind lipsa transferurilor patrimoniale, contul de profit şi pierdere pe anul anterior, declaraţia debitorului
prin care îşi arată intenţia de intrare în reorganizare, conform unui plan, declaraţia prin care arată debitorul că nu a mai
fost supus procedurii de reorganizare judiciară în intervalul de 5 ani anterior formulării cererii introductive, precum şi
celelalte declaraţii prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.
La dosar a fost depusă în data de 04.10.2018, în conformitate cu disp.art. 142 alin.3 din R.O.I. şi art.70 alin.4 din Legea
nr.85/2014, cerere de deschidere a procedurii din partea Margesal SRL. De asemenea, la data de 08.10.2018 societatea
Prutul SA a formulat cerere de intervenţie principală. Cererea a primit termen de judecată în camera de consiliu,
conform art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014.
În fapt, debitoarea considerându-se în stare de insolvenţă, a formulat prezenta cerere de deschidere a procedurii generale
de insolvenţă, invocând existenţa unor creanţe certe, lichide şi exigibile, mai vechi de 60 de zile de la data scadenţei şi
într-un cuantum superior valorii-prag de 40.000 lei, pe care nu le poate achita din lipsă de disponibilităţi băneşti.
Potrivit art.5 pct.29 din Legea nr.85/2014 „insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează
prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile.”
Potrivit art. 66 alin. 1 din aceeaşi lege: „Debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să se adreseze tribunalului cu
o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maxim 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă.”
Cererea trebuie formulată şi semnată în condiţiile art. 65 alin. 5 de persoana care, potrivit actelor constitutive sau
statutelor, are calitatea de a reprezenta debitorul, fără a fi necesară, dacă se solicită aplicarea procedurii generale, o
hotărâre a asociaţilor. Potrivit 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.(...)”.
Judecătorul sindic, constatând îndeplinite în cauză condiţiile prevăzute la art.66 din lege, în temeiul art.71 alin.1 teza I
din Legea nr.85/2014, va admite cererea debitorului şi va deschide procedura generală de insolvenţă împotriva sa.
Va desemna un administrator judiciar provizoriu.
Se va menţine debitorului dreptul de administrare. Administratorul judiciar va efectua, conform art.101 din Legea
nr.85/2014, inventarierea bunurilor debitorului.
Administratorul judiciar va întocmi un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată fie continuarea
perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale. Administratorul judiciar provizoriu va notifică: deschiderea
procedurii generale de insolvenţă respectând termenele procedurale stabilite prin prezenta încheiere.
În temeiul art.59 alin.3 din Legea nr.85/2014, se va stabili termen administrativ de control, în vederea analizării
stadiului continuării procedurii. De asemenea, va califica cererea de intervenţie principală formulată de Prutul SA
precum şi cererea de deschidere a procedurii formulată de Margesal SRL ca fiind declaraţii de creanţă.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune
Califică cererea de intervenţie principală formulată de Prutul SA precum şi cererea de deschidere a procedurii formulată
de Margesal SRL ca fiind declaraţii de creanţă.
În temeiul art.71 alin. 1 teza a I-a din legea nr. 85/2014: Deschide procedura generală de insolvenţă împotriva debitoarei
Grains & Meals Mnmi Distribution SRL.
În temeiul art.73 cu referire la art.45 alin.1 lit.d şi art.57 alin.1 din lege, desemnează în calitate de administrator judiciar
provizoriu pe Edge Business Restructuring Advisors SPRL, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle nr.13, et.3,
sector 1, cu un onorariu lunar de 1.000 lei, fără TVA, plătit din averea debitorului.
În lipsa disponibilităţilor în contul debitorului se va utiliza fondul de lichidare, plăţile urmând a fi făcute în conformitate
cu prevederile art.37 alin.4 din OUG nr.86/2006, pe baza unui buget previzionat.
Menţine debitorului dreptul de administrare.
În temeiul art.902 alin.2 pct.16 Cod civil : Dispune notarea în cartea funciară a deschiderii procedurii de insolvenţă.
În temeiul art.76 din Legea nr.85/2014, dispune comunicarea prezentei sentinţe către instanţele judecătoreşti în a căror
jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul corespunzător şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise
conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75. Pune în vedere debitorului prevederile art. 82 şi art. 84 din lege: Pune
în vedere debitorului şi administratorului judiciar provizoriu prevederile art. 83. Administratorul judiciar provizoriu va
efectua, conform art.101 din Legea nr.85/2014, inventarierea bunurilor debitorului.
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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Pune în vedere administratorului judiciar provizoriu prevederile art. 101 alin. 2 din lege.
Administratorul judiciar provizoriu va întocmi, până la data de 15.11.2018, un raport prin care să propună fie intrarea în
procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală, conform art.92 alin.1 din lege.
În temeiul art.73 cu referire la art.99 din lege:Dispune administratorului judiciar provizoriu să notifice deschiderea
procedurii generale de insolvenţă.În temeiul art.100 din lege notificarea va cuprinde:-termenul limită de depunere de
către creditori a opoziţiilor la deschiderea procedurii – 10 zile de la primirea notificării;
-termenul limită de înregistrare a declaraţiilor de creanţă: - 03.01.2019; declaraţiile de creanţe se vor timbra cu 200 lei,
sub sancţiunea anulării;
-termenul limită de verificare a creanţelor şi întocmire a tabelului preliminar de creanţe: 24.01.2018; Tabelul preliminar
va fi publicat în B.P.I.;
-termenul de contestare a creanţelor este de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar în B.P.I.;
-termenul de soluţionare a contestaţiilor – 31.01.2019 şi de întocmire a tabelului definitiv de creanţe - 14.02.2019.
Prima şedinţă a adunării generale a creditorilor va avea loc la data de 29.01.2019.
Administratorul judiciar provizoriu va întocmi până la data de 27.12.2018 raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor
ajungerii debitorului în stare de insolvenţă, conform art.97 alin.1 din lege.
Stabileşte termen de judecată la data de 22.11.2018 .Executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea realizată
prin publicarea în B.P.I..Pronunţată în şedinţa publică de la 08.08.2018, la Tribunalul Specializat Argeş.
Preşedinte,
Grefier,
Mihaela Popaiacu
Dună-Cristian Cristinel
Județul Bihor
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DIODA-D SRL, cod unic de înregistrare: 71044
Convocarea adunării creditorilor SC Dioda-D SRL
Nr.18/23.10.2018
1.Număr dosar: 2596/111/2018, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a, civila.
2.Debitor: SC Dioda-D SRL cu sediul social în loc. Municipiul Oradea, str. Independenţei, nr. 11-13, Județ Bihor,
număr de ordine în Registrul Comerţului: J5/1045/1991, atribuit în data de 12.07.1991, Cod unic de înregistrare: 71044.
3.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă și Expertiză Contabilă Gaja Gheorghe, cod identificare fiscală
34752628, Tel: 0724277310, E-mail: gajagheorghe@yahoo.com, cu sediul în Oradea, str. General Eremia Grigorescu,
nr.16, jud. Bihor nr. Tabel UNPIR 1B4529.
4.Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă și Expertiză contabilă Gaja Gheorghe în calitate de lichidator judiciar al
debitorului SC Dioda-D SRL, notifică: Convocator al Adunării Creditorilor debitorului SC Dioda-D SRL cu următorul
conținut: Subscrisa Cabinet Individual de Insolvență şi Expertiză Contabilă Gaja Gheorghe, în calitate de lichidator
judiciar al debitorului SC Dioda-D SRL, în Încheierea nr. 398/F/2018 pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a
Civila în dosarul 2596/111/2018, în temeiul art. 160 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, am procedat la
convocarea adunării creditorilor debitorului SC Dioda-D SRL care va avea loc în data de 05.11.2018, ora 10.00 la
sediul Cabinetului individual de insolventa şi expertiza contabila Gaja Gheorghe din Oradea, str. General Eremia
Grigorescu, nr. 16, jud. Bihor cu următoarea ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar, discutarea și aprobarea
Raportului de evaluare și a onorariului evaluatorului autorizat, analizarea și aprobarea Regulamentului de vânzare.
Cabinet Individual de Insolvenţă și Expertiza Contabilă Gaja Gheorghe
2. Societatea DORAGI CONSULTING SRL (FOSTA DORAGI IMPEX SRL), cod unic de înregistrare: 7400969
România, Tribunalul Bihor - Oradea, Secţia a II-a Civilă
Oradea, Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor.
Dosar nr. 373/111/2018
Comunicare sentinţa nr. 976/F/2018
pronunţată la data 12.10.2018
Intimata - Oficiul Registrului Comerţului Bihor.
Se comunică, alăturat, copia Sentinţei nr. 976/F/2018, pronunţată la data de 12.10.2018, în dosarul cu nr. de mai sus, de
Tribunalul Bihor, Secţia a II-a civilă, privind pe debitorul Doragi Consulting SRL, cu sediul în Oradea, str. Lotrului, nr.
9, cam. 3, jud. Bihor, CUI 7400969, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J05/2738/1994.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
România, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 373/111/2018
Sentinţa nr. 976/F/2018
Şedinţa publică din 12 Octombrie 2018
Completul compus din:
Preşedinte: Raluca Cuc
Grefier: Adriana Milian
Pe rol fiind pentru azi derularea procedurii de insolvenţă privind pe debitorul Doragi Consulting SRL, cu sediul în
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