BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 20808/02.11.2018
De asemenea, cu adresa nr. 9026/04.10.2018, lichidatorul judiciar a solicitat A.J.F.P. Hunedoara comunicarea ultimului
raport de inspecție fiscală cât și cererea de admitere a creanței formulată în vederea înscrierii la masa credală, însă până în
prezent nu s-a primit niciun răspuns.
Se precizează de asemenea, că la data de 25.10.2018 a fost convocată adunarea asociaților debitorului, în vederea
desemnării administratorului special, însă nicio persoană nu a fost prezentă și nu s-a primit niciun punct de vedere în acest
sens.
Având în vedere că debitorul nu a pus la dispoziția lichidatorului judiciar actele și informațiile prevăzute de lege, a fost
necesară obținerea de informații de la organele abilitate.
Din informațiile obținute de pe portalul ONRC au rezultat următoarele:
Debitorul a fost înființat, organizat și a funcționat ca societate comercială cu răspundere limitată, în baza Legii nr.
31/1990R. Capitalul social subscris și vărsat, în cuantum de 200 lei, a fost integral autohton, deținut în părți egale de către
cei doi asociați, respectiv Tălmaciu Monica Nicoleta și Chiru Rodica Isabela, cu datele de identificare aflate la dosarul
cauzei. Funcția de administrator societar a fost deținută de către asociatul Chiru Rodica Isabela. În prezent, mandatul
administratorului societar este în curs.
Obiectul de activitate al debitorului l-a constituit „ comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate al altor produse
n.c.a.”, cod CAEN 5248. Debitorul a avut un punct de lucru în municipiul Hunedoara, Bdul. Corvin, nr. 8, ap. 1,
jud. Hunedoara, cu contract de comodat, în prezent expirat.
Din consultarea portalului Ministerului de Finanțe, s-a constatat că debitorul a depus la sediul organului fiscal documentele
contabile obligatorii până în anul 2013, inclusiv. După anul 2013 nu s-au mai regăsit pe portalul Ministerului de Finanțe
alte situații financiare.
Se apreciază astfel, că începând cu anul 2014 debitorul nu a mai întocmit și depus la sediul organului fiscal teritorial,
situațiile financiare obligatorii.
Din bilanțul contabil aferent anului 2013 s-a observat că debitorul deținea la cea dată active imobilizate în valoare de
42.892 lei și stocuri de materii prime și marfă în valoare de 21.965 lei. De asemenea, sumele de bani aflate în averea
debitorului erau în cuantum de 1.799 lei.
Datele cu privire la activele imobilizate, stocuri și disponibilități bănești, sunt cu titlu informativ, având în vedere că la
acest moment, față de perioada analizată nu mai pot fi promovate acțiuni privind anularea unor eventuale transferuri
patrimoniale .
Debitorul a înregistrat la sfârșitul anului 2013 o cifră de afaceri de 30.664 lei, și cheltuieli în valoare de 54.841 lei,
înregistrând o pierdere anuală de 24.177 lei, și o pierdere cumulată de 25.003 lei.
Din cele menționate mai sus se reține în principal că debitorul nu a pus la dispoziția organelor care aplică procedura actele
și informațiile prevăzute de lege, iar începând cu anul 2014, nu a mai întocmit situațiile financiare obligatorii, aspect care
denotă faptul că debitorul nu a ținut o contabilitate în conformitate cu legea.
Chiar în condițiile în care debitorul ar fi încheiat un contract de servicii contabile cu o persoană specializată, culpa pentru
neținerea contabilității în conformitate cu Legea 82/1991 R, revine administratorului societar.
De asemenea, chiar dacă bunurile debitorului nu pot fi identificate sau regăsite la acest moment ( active imobilizate,
stocuri, disponibilități bănești ), modul de conducere a activității debitorului reflectă conduita acestuia în raport cu
atribuțiile care îi reveneau administratorului societar.
Se observă astfel că există indicii temeinice cu privire la săvârșirea de fapte neconforme cu legea, de către administratorul
societar, fapte care au condus debitorul la starea actuală de insolvență.
Se precizează faptul că lichidatorul judiciar va formula cerere de antrenare a răspunderii persomnale a administratorului
societar, după întocmirea tabelului definitiv al creanțelor.
Având în vedere că nu au fost identificate faptic bunuri în averea debitorului, lichidatorul judiciar s-a aflat în
imposibilitatea întocmirii procesului verbal de inventariere în conformitate cu art. 101 alin. 1 din Legea 85/2014, la
termenul stabilit de către judecătorul sindic, urmând ca, în măsura în care ulterior vor fi identificate bunuri în averea
debitorului, să se procedeze la inventarierea acestora.
Solicităm un nou termen de judecată, în vederea continuării procedurii.
Lichidator judiciar Visal Consulting SPRL prin asociat coordonator Ilie Laurențiu Constantin
Județul Maramureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ELECTRO DISTRIBUTION SRL, cod unic de înregistrare: 16823860
Tabel preliminar cuprinzând creanţele împotriva debitorului Eelectro Distribution SRL –
în faliment, în bankruptcy, en faillite
Număr: 891 Data emiterii: 01.11.2018
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1835/100/2018, Tribunalul Maramureş, Secţia a II – a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic: Simona Oltean.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Baia Mare, B-dul Republicii, nr. 2A, judeţul Maramureş. Număr de telefon:
0262-218235. Programul arhivei/registraturii instanţei: Luni - Vineri 08.00-13.00.
3.1. Debitor: Electro Distribution SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite. Cod de identificare fiscală: 16823860.
sediul social: Baia Mare, str. Ferăstrăului, nr. 28-30, judeţul Maramureş. Număr de ordine în registrul comerţului:
J24/1536/2004.
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3.2. Administrator special: nu a fost desemnat.
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Moldovan Renata. sediul social: Baia Mare, str. George Coşbuc,
nr. 32/19, judeţul Maramureş. RFO I-2136. Cod fiscal: RO 25010760. Tel/Fax: 0362-808832. Nume şi prenume
reprezentant lichidator judiciar: Moldovan Renata.
5. Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Moldovan Renata, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Electro
Distribution SRL – în faliment, în bankruptcy, en procedure faillite, conform încheierii civile nr. 1323/05.09.2018,
pronunţată de Tribunalul Maramureş, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul
1835/100/2018, în temeiul art. 42 raportat la art. 110, alin. (3) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă comunică: Tabel preliminar nr. 890/01.11.2018 cuprinzând creanţele împotriva debitorului
Electro Distribution SRL – în faliment, în bankruptcy, en procedure faillite, întocmit la 01.11.2018 (anexă).
Anexă:
Tabel preliminar cuprinzând creanţele împotriva debitorului Electro Distribution SRL
– în faliment, în bankruptcy, en procedure faillite
Nr. 890/01.11.2018
Nr.
crt

Denumirea /
Sediul creditorului

Creanţă declarată

Ordinea de
prioritate
Creanţă
conform art. 159
acceptată
şi art. 161 din
Legea 85/2014

Grupa I: Creanţe garantate conform art. 159, alin. (1)
First Bank SA (fostă Piraeus
Bank Romania SA),
1.
20.262.825,2620.262.825,26
Bucureşti, Şos. Nicolae
Titulescu, nr. 29-31, sector 1
UniCredit Bank SA,
1.730.176,17 EURO
2. Bucureşti, Bd. Expoziţiei, nr.
+ 283,84 lei + 8.023.137,72
1F, sector 1
200 lei
1.730.176,17 EURO +
Total grupă I:
28.285.962,98
20.263.309,10 lei
Grupa II: Creanţe bugetare conform art. 161, alin. (1)
ANAF – Direcţia Generală
de Administrare a Marilor
3. Contribuabili, Bucureşti, str.
125.439
125.439
Lucreţiu Pătrăşcanu, nr. 10,
corp A, sector 3
Total grupă II:
125.439
125.439
Grupa III: Creanţe chirografare conform art. 161
Autohaus Schrön GmbH, cu
4. sediul ales în Baia Mare, Bd.
84.290 EURO 390.844,30
Traian, nr. 24/75, Maramureş
Celly S.p.A., direzione e
coordinamento di Esprinet
S.p.A., cu sediul ales la
5. SCA. Popa, Marin şi
120.772,51 EURO 560.010,05
asociaţii", Braşov, str. M.
Kogălniceanu, nr. 20/23, bl.
1K, sc. D, jud. Braşov
Certus Mercatus RO SRL, cu
sediul ales la S.P.A.R.L.
6. Konečná & Zacha,
222.649,60 222.647,60
Bucureşti, Aleea Dealul
Mitropoliei, nr. 15, sector 4
Depanero SRL, cu sediul ales
7. în Bucureşti, Şos. Orhideelor,
170.015,63 170.015,53
nr. 27-29, sector 1
Dexxon Groupe Holding SA,
cu sediul ales la SCA
Simion, Nere & Iordache –
8. av. Armand Gâriuţă,
1.850,60 EURO
8.581,04
Bucureşti, str. D.I.
Mendeleev, nr. 41/3, etaj 1,
sector 1
Iluţ Boutiq GmbH, cu
sedsiul ales la SCPA Adrian
9. Pop, Avram, Marozsan şi
13.104.000 EURO60.761.937,60
Asociaţii, Baia Mare, Bd.
Bucureşti, nr. 25, Maramureş

Situaţia
creanţei

Procent %
din
Observaţii
grupă

total

3

Garantată
scadentă

71,64

Conform
20,69 notei nr. 1
la tabel.

3

Garantată
scadentă

28,36

Conform
8,19 notei nr. 2
la tabel.

-

-

100

28,88

5

Bugetară

100

0,13

-

-

100

0,13

8

Chirografară

0,56

Conform
0,40 notei nr. 3
la tabel.

8

Chirografară
0,81

8

Chirografară

8

Chirografară

8

Chirografară

8

Chirografară 87,39

0,32

0,24

0,012

Conform
notei nr. 3
0,57 la tabel.

Conform
notei nr. 4
0,23
la tabel.
Conform
notei nr. 5
0,17
la tabel.

Conform
notei nr. 3
0,01
la tabel.

Conform
62,04 notei nr. 6
la tabel.
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Nr.
crt

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Denumirea /
Sediul creditorului
Kronoz LLC, cu sediul ales
la av. Alexandra RomanHerţa, Bucureşti, Calea
Moşilor, nr. 51, etaj 1, sector
3
Moldivars IND SRL, cu
sediul ales la av. Topan
Tudor, Baia Mare, str.
Hollósy Simon, nr. 5,
Maramureş
Network One Distribution
SRL, Bucureşti, str. Marcel
Iancu, nr. 3-5, sector 2
Orange Romania SA,
Bucureşti, Bd. Lascăr
Catargiu, nr. 47-53, sector 1
Trevi Spa, cu sediul ales la
SCA Simion, Nere &
Iordache – av. Armand
Gâriuţă, Bucureşti, str. D.I.
Mendeleev, nr. 41/3, etaj 1,
sector 1
UAB Mikrovisata, cu sediul
ales la SCA. Popa, Marin şi
asociaţii", Braşov, str. M.
Kogălniceanu, nr. 20/23, bl.
1K, sc. D, jud. Braşov
Vital SA, cu sediul în Baia
Mare, Gh. Şincai, nr. 21,
Maramureș
Țiboc Angela și Țiboc Tudor
Iulian

Total grupă III:
TOTAL CREANŢE:

Creanţă declarată

22.350 EURO
(103.634,71 lei) +
200 lei

Ordinea de
prioritate
Creanţă
conform art. 159
acceptată
şi art. 161 din
Legea 85/2014

103.834,71

76.118,27

0

3.260,08

3.260,08

246.014,67

246.014,67

18.871,71 EURO

87.506,23

115.076,50 Euro

533.598,22

872,14

872,14

6.436.571,23 6.436.571,23
13.444.861,32 EURO +
7.259.336,33 lei69.525.693,40
15.175.037,49 EURO +
27.648.084,43 lei97.937.095,38

Situaţia
creanţei

8

Chirografară

8

Chirografară

8

Chirografară

8

Chirografară

8

Chirografară

8

Chirografară

8

Chirografară

10 (a)

Subordonată

-

-

Procent %
din
Observaţii
grupă

0,15

-

total

0,11

Conform
notei nr. 7
la tabel.

0,006

0,003

0,35

0,25

0,13

0,77

Conform
notei nr. 3
0,09
la tabel.

Conform
notei nr. 3
0,55
la tabel.

0,002

0,001

9,26

6,57

100

70,99

-

Notă: 1. a). Conform contractului de credit nr. 400/12.05.2017, modificat şi completat prin actele adiţionale nr.
1/21.06.2017, nr. 2/27.04.2018 și nr. 3/16.05.2018 - ipotecă imobiliară de prim rang asupra imobilului situat în Baia
Mare, Bd. București, nr. 118, Maramureș; ipotecă mobiliară de prim rang asupra stocurilor conform contractului de
ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 402/12.05.2017 și a anexelor nr. 1 din 12.05.2017 și din 16.05.2018; ipotecă
mobiliară de prim rang asupra unor contracte comerciale conform contractului de ipotecă mobiliară asupra
universalității de creanțe nr. 401/12.05.2017, a anexelor nr. 1/12.05.2017, nr. 2/12.05.2017, nr. 1/06.03.2018 și nr.
3/06.03.2018, precum și a actului adițional nr. 1/16.05.2018; ipotecă mobiliară asupra conturilor curente ale debitorului
deschise la First Bank SA (Piraeus Bank Romania SA). b). Conform contractului de credit nr. 804/15.05.2018 - ipotecă
imobiliară de prim rang asupra imobilului situat în Baia Mare, Bd. București, nr. 118, Maramureș; ipotecă mobiliară de
prim rang asupra stocurilor conform contractului de ipotecă mobiliară asupra stocurilor nr. 808/15.05.2018 și a anexei
nr. 1 din 15.05.2018; ipotecă mobiliară de prim rang asupra unor contracte comerciale conform contractului de ipotecă
mobiliară asupra universalității de creanțe nr. 805/15.05.2018, a anexelor nr. 1/15.05.2018 și nr. 2/15.05.2018; ipotecă
mobiliară asupra conturilor curente ale debitorului deschise la First Bank SA (Piraeus Bank Romania SA). In
conformitate cu prevederile art. 103 din Legea 85/2014, creanţa garantată va fi înscrisă în tabelul definitiv prin
determinarea valorii garanţiei, în condiţiile legii. 2. Conform contractului de factoring nr.1.048/9.10.2015 şi a actelor
adiţionale la acesta nr. 1/11.08.2016, nr. 2/17.02.2017, nr. 3/18.05.2017 şi nr. 4/29.05.2017 - ipotecă mobiliară asupra
conturilor curente ale debitorului deschise la UniCredit Bank SA; ipotecă mobiliară de prim rang asupra unor contracte
comerciale conform condițiilor speciale nr. 1 ale contractului de factoring nr.1.048/9.10.2015 și a actelor adiţionale la
acesta nr. 1/11.08.2016, nr. 2/17.02.2017, nr. 3/18.05.2017 şi nr. 4/29.05.2017. In conformitate cu prevederile art. 103
din Legea 85/2014, creanţa garantată va fi înscrisă în tabelul definitiv prin determinarea valorii garanţiei, în condiţiile
legii. In conformitate cu prevederile art. 107, alin. (2) din Legea 85/2014, creanţa exprimată sau consolidată în valută
aparţinând au fost convertită în lei la cursul B.N.R. de la data deschiderii procedurii falimentului, respectiv de la data de
05.09.2018 (1 Euro = 4,6369 lei). 3. In conformitate cu prevederile art. 107, alin. (2) din Legea 85/2014, creanţa
exprimată sau consolidată în valută aparţinând au fost convertită în lei la cursul B.N.R. de la data deschiderii procedurii
falimentului, respectiv de la data de 05.09.2018 (1 Euro = 4,6369 lei). 4. Creanţă acceptată parţial prin raportare la
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documentele justificative care stau la baza declaraţiei de creantă, rezultând o creanţă în sumă totală de 222.647,60 lei
faţă de averea debitoarei falite. 5. Creanţă acceptată parţial prin raportare la documentele justificative care stau la baza
declaraţiei de creanță, rezultând o creanţă în sumă totală de 170.015,53 lei faţă de averea debitoarei falite. 6. Creditorul
va face dovada achitării taxei judiciare de timbru cel târziu până la data de 26.11.2018, sub sancţiunea radierii creanţei
din tabel. In conformitate cu prevederile art. 107, alin. (2) din Legea 85/2014, creanţa exprimată sau consolidată în
valută aparţinând au fost convertită în lei la cursul B.N.R. de la data deschiderii procedurii falimentului, respectiv de la
data de 05.09.2018 (1 Euro = 4,6369 lei). 7. In conformitate cu prevederile art. 106, alin. (2) din Legea 85/2014,
lichidatorul judiciar constată intervenirea prescripției extinctive în ceea ce privește exercitarea drepturilor de
valorificare a creanţei având la bază factura fiscală nr. 15-0001 din 02.02.2015, scadentă la data de 10.02.2015, în sumă
de 76.118,27 lei.
Cabinet Individual de Insolvenţă Moldovan Renata
Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea BERCO PPS IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 3102277
Raport lunar octombrie 2018
Nr.1030, data emiterii:31.10.2018
1.Date privind dosarul:număr dosar:628/1371/2014,Tribunalul Specializat Mureş
Judecator sindic: Flavius Gheorghe Mureşan
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Justiţiei, nr.1, Târgu-Mureș, judeţul Mureş. Număr telefon 0265262010.
Program arhivă:8,00-12,00.
3.1.Debitor:SC Berco PPS Impex SRL. Cod de identificare fiscală:Ro-3102277, Tg.Mureş, str. Verii, nr.28, judeţul
Mureş, Număr de ordine în registrul comerţului J/26/229/1993.
3.2Administrator special:
4.1Creditor:
5.Lichidator judiciar:CII Botos Iacob Dorinel. Cod de identificare fiscală 19852097, sediul-str. Principală, nr.67/F, sc.1,
ap.10, localitatea Ungheni, judeţul Mureş, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă
1B1478.Telefon:0740207742, 0722646459, fax 0265233389.
6.Subsemnatul CII Botos Iacob Dorinel, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Berco PPS Impex SRL,
conform încheierii comerciale nr.551/C din 23.06.2014, pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş, în dosar
nr.628/1371/2014, în temeiul art.21 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei notificǎ raport lunar:În
perioada scursă de la termenul anterior am continuat demersurile în procedură privind valorificarea bunurilor din averea
debitoarei. Astfel am stabilit noi termene de licitaţie, la preţul redus cu 50% conform hotărârii adunării creditorilor din
data de 13.04.2017, la datele din 10.09.2018, 24.09.2018, 15.10.2018 şi 29.10.2018, dar la aceste termene de licitaţie nu
am avut nici un cumpărător. Vom continua aceste demersuri, astfel că în perioada următoare vom stabili noi şedinţe de
licitaţie. De asemenea am efectuat publicitate în presă cu privire la valorificarea bunurilor societăţii. Menţionez faptul
că nu avem sume disponibile în contul colector. În procedură am efectuat cheltuieli în sumă de 888 lei, din care 67 lei
aferente perioadei de la termenul anterior.
Botos Iacob Dorinel
Județul Satu Mare
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea RENDEASCA SRL, cod unic de înregistrare: 28542753
Convocare adunarea creditorilor
Nr.: 3447 data emiterii: 02.11.2018.
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1668/83/2018, Tribunal: Satu Mare, Secția a II-a Civilă de Contencios
Administrativ și Fiscal, Complet: C4fond - Falimente.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Tribunalul Satu Mare, Satu Mare, str. Mihai Viteazul, Nr.8, județul Satu Mare.
3.Debitor: RENDEASCA SRL cu sediul social în Sat Bixad, Comuna Bixad, str. Bixad, nr. 710, județul Satu Mare,
CUI: 28542753, număr de ordine în registrul comerţului J30/494/2011.
4. Administrator judiciar: Dogaru, Oană și Asociații SPRL, cu sediul în București, bulevardul Pache Protopopescu,
numărul 24, etajul 3, apartamentul 8, sector 2, membră UNPIR – Filiala București, RFO II – 0916/2017, Tel:
0761.496.649 / 0751.103.017, reprezentată de Dogaru George-Cristian și Oană Aurora-Ioana.
5. Subscrisa: Dogaru, Oană și Asociații SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului RENDEASCA SRL în
dosarul 1668/83/2018 pe rolul Tribunalului Satu Mare, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în
temeiul art. 48 alin. 1 din Legea 85/2014, convoacă Adunarea Creditorilor debitorului: RENDEASCA SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la adresa administrator judiciar din București, b-dul Pache Protopopescu, nr. 24, et. 3,
ap. 8, sector 2, la data de 21.12.2018 ora 12:00.
Creditorii pot fi reprezentați în adunare prin împuterniciți cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor
bugetari și al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.
Dacă legea nu interzice în mod expres, creditorii vor putea vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care își exprimă
votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnatura
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