BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 22273/22.11.2018
radiere, precum şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Aprobă decontul de cheltuieli.
Dispune plata către lichidator CII Cristescu Valeria Georgeta, a sumei de 4.000 de lei plus TVA reprezentând onorariu
şi cheltuieli de procedură din fondul de lichidare.
Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 01.11.2018.
Judecător sindic,
Grefier,
Paula Perijoc
Iuliana Marin
Județul Iaşi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea KADO INDUSTRY SRL, cod unic de înregistrare: 36288150
România, Tribunalul Iași, Secţia II Civilă-Faliment
Strada Elena Doamna nr.1A
Dosar 6576/99/2018 (Număr în format vechi 362/2018)
Termen 13.02.2019
Comunicare
încheiere nr.150/31.10.2018
Către,
Debitor
1. SC Kado Industry SRL - com. Com. Holboca, sat Dancu, str. Daliei, nr.70 cam.1, bl.D3, sc.A, et.3, ap.13, judeţ Iași
Lichidator
2. Expresss Lichidator IPURL Iași, str. Zugravi nr.5, bl.F9-2, et.2, ap.7, judeţ Iaşi
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr.150/31.10.2018, pronunţată în dosarul nr.6576/99/2018 (număr în format vechi
362/2018), de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment, privind debitoarea SC Kado Industry SRL, cu sediul în sat
Dancu, com. Holboca, str. Daliei nr.70, camera 1, bl.D3, sc.A, et.3, ap.13, jud.Iași, nr.de înregistrare la O.R.C.
J22/1574/2016, CUI 36288150.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
România, Tribunalul Iași, Județul Iași, Secţia II Civilă-Faliment
Dosar nr.6576/99/2018 (Număr în format vechi 362/2018)
Încheierea nr.150
Şedinţa din camera de consiliu din data de 31.10.2018
Completul constituit din:
Preşedinte: Oana Pipernea
Grefier: Andra Maria Petrescu
Pe rol fiind soluţionarea cererii formulate de debitoarea SC Kado Industry SRL, având ca obiect “deschiderea
procedurii generale de insolvenţă”. La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu, s-a prezentat pentru
debitoare, avocat Indrelan-Iacob Andreia, care depune împuternicire avocaţială la dosar. Procedura este completă. S-a
făcut referatul cauzei de către grefier, după care, În temeiul art.41 din Legea 85/2014, instanţa constată că este
competentă să judece prezenta cauză. Având cuvântul asupra cererii de deschidere a procedurii insolvenţei,
reprezentantul debitoarei solicită instanţei admiterea cererii şi desemnarea în calitate de lichidator judiciar a
practicianului în insolvenţă Expresss Lichidator IPURL. Instanţa rămâne în pronunţare asupra cererii de deschidere a
procedurii generale de insolvenţă, formulată de debitoare.
Instanţa,
Deliberând, constată că: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 22.10.2018 sub nr.6576/99/2018,
debitoarea SC Kado Industry SRL a formulat cerere de deschidere a procedurii generale a insolventei, solicitând
desemnarea în calitate de administrator judiciar a practicianului în insolvență Expresss Lichidator IPURL. În motivare a
arătat că societatea a fost înființată la 07.07.2016, având ca obiect de activitate lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale. Activitatea desfășurată nu a permis achitarea tuturor datoriilor acumulate către furnizorii
curenți și către bugetul de stat, motiv pentru care administratorul a creditat personal societatea, încercând să susțină
continuarea activității. În ciuda eforturilor depuse, veniturile generate din activitatea economică a societății nu au fost
suficiente pentru acoperirea debitelor restante și a penalităților. În aceste condiții, societatea a intrat în stare de
insolvență din data de 30.09.2018, când a constatat că nu mai poate face față datoriilor existente, în sumă de 2.836.893
lei, nu mai există posibilitatea reeșalonării acestora din lipsa fondurilor. În drept, a invocat disp. 66 alin.6 și 10 din
Legea 85/2014. Cererea a fost legal timbrată. Atașat cererii, debitoarea a depus înscrisurile prevăzute de art.67 alin.1
din Legea 85/2014. Analizând actele și lucrările dosarului, judecătorul-sindic reţine următoarele: Potrivit art.5 pct. 29
lit. a) și b) 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 și exigibile; insolvenţa se prezumă atunci
când debitorul, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă; insolvenţa
este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu
fondurile băneşti disponibile la data scadenţei. Totodată, art.5 pct. 72 al aceluiaşi act normativ stipulează că valoarea
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prag, ce reprezintă cuantumul minim al creanţei necesar pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii
insolvenţei, este de 40.000 lei atât pentru creditori, cât și pentru debitor, inclusiv pentru cererile formulate de
lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr.31/1990, republicată, pentru creanţe de altă natură
decât cele salariale, iar pentru salariaţi este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat. Când cererea de deschidere a
procedurii de insolvență este introdusă de debitor, cuantumul creanțelor bugetare trebuie să fie mai mic de 50% din
totalul declarat al creanțelor debitorului. Potrivit art.5 pct. 20 din Legea nr.85/2014, creditor îndreptăţit să solicite
deschiderea procedurii insolvenţei este creditorul a cărui creanţă asupra patrimoniului debitorului este certă, lichidă și
exigibilă de mai mult de 60 de zile. Prin creanţă certă, în sensul prezentei legi, se înţelege acea creanţă a cărei existenţă
rezultă din însuşi actul de creanţă sau și din alte acte, chiar neautentice, emanate de la creditor sau recunoscute de
dânsul. Creditorii vor putea solicita deschiderea procedurii insolvenţei doar în cazul în care, după compensarea
datoriilor reciproce, de orice natură, suma datorată acestora va depăşi suma prevăzută la pct. 72. Se constată, faţă de
înscrisurile de la dosar, depuse conform art.67 din Legea nr.85/2014 că debitoarea înregistrează datorii de peste 60 de
zile, pentru plata cărora nu există fonduri băneşti suficiente. De asemenea, cuantumul creanţelor invocate de debitoare
depăşeşte valoarea-prag impusă de lege, de 40.000 lei, creanțele bugetare fiind în cuantum mai mic de 50% din datorii.
Aceste creanţe sunt certe, lichide și exigibile. Ca atare, faţă de cele expuse mai sus, şi având în vedere disp. 38 alin.1
din Legea nr.85/2014, judecătorul-sindic va admite cererea debitoarei şi va dispune deschiderea procedurii generale de
insolvenţă împotriva debitoarei, cu toate consecinţele care decurg de aici. În temeiul art.73 rap.la art.45 din Legea
85/2006, va fi desemnat în calitate de administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvență Expresss Lichidator
IPURL, având în vedere solicitarea debitoarei. în lipsa unei convenții încheiate cu creditorii, administratorul judiciar va
fi remunerat pe baza deconturilor aprobate de judecătorul-sindic, iar la prima adunare a creditorilor se va pune în
discuție confirmarea administratorului judiciar și a onorariului acestuia. Prin urmare, se vor dispune măsurile imediate
stipulate de lege, respectiv efectuarea notificărilor prevăzute de art.99 din Legea nr.85/2014, stabilirea termenelor
conform art.100 din acelaşi act legislativ şi impunerea unor interdicţii şi obligaţii prevăzute expres de lege.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de către debitoarea SC Kado Industry SRL, cu sediul în sat Dancu, com. Holboca, str. Daliei
nr.70, camera 1, bl.D3, sc.A, et.3, ap.13, jud.Iași, nr.de înregistrare la O.R.C. J22/1574/2016, CUI 36288150, având ca
obiect „deschiderea procedurii generale a insolvenţei”. În temeiul art.71 rap.la art.38 alin.1 din Legea nr.85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă, Deschide procedura generală de insolvenţă împotriva
debitoarei SC Kado Industry SRL, cu sediul în sat Dancu, com.Holboca, str. Daliei nr.70, camera 1, bl.D3, sc.A, et.3,
ap.13, jud.Iași, nr.de înregistrare la O.R.C. J22/1574/2016, CUI 36288150. În temeiul art.73 rap.la art.45 din Legea
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă, Desemnează administrator judiciar provizoriu
practicianul în insolvenţă Expresss Lichidator IPURL, cu sediul în Iași, str. Zugravi nr.5, bl.F9-2, et.2, ap.7, jud.Iași,
care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din lege. În lipsa unei convenții încheiate cu creditorii, administratorul
judiciar va fi remunerat pe baza deconturilor aprobate de judecătorul-sindic. În lipsa disponibilităților în contul
debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plățile urmând a fi făcute potrivit prevederilor OUG 86/2006 privind
organizarea activității practicienilor în insolvență, decontul de cheltuieli al lichidatorului judiciar urmând a fi suspus
aprobării în conformitate cu disp.art.39 alin.4 din Legea 85/2014, respectiv a art.116 alin.2 din Statutul UNPIR.
Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele și informaţiile prevăzute de art.67 alin.1
din Legea nr.85/2014, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a
pune la dispoziţia administratorului judiciar toate documentele informaţiile cerute cu privire la activitatea și averea
debitoarei, precum și lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi
transferurilor patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. În temeiul art.101 alin.1 din Legea
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă, Dispune ca administratorul judiciar să
efectueze, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, inventarierea bunurilor din averea debitoarei, luând
măsuri pentru îndeplinirea, acolo unde este cazul, a formalităților de publicitate prevăzute de art.101 alin.2 din Legea
nr.85/2014. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi
împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi
imputabilă, până la data de 10.12.2018. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un
raport prin care să propună fie intrarea debitoarei în faliment în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de
observaţie din procedura generală, până la data de 20.11.2018. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la
14.12.2018. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi publicarea tabelului preliminar
al creanţelor la 03.01.2019. Fixează termenul pentru definitivarea tabelului de creanţe la 28.01.2019. Fixează şedinţa
adunării creditorilor la data de 08.01.2019, ora 10:00, la sediul administratorului judiciar, prilej cu care se va pune în
discuţie confirmarea desemnării acestuia şi onorariul provizoriu. Dispune trimiterea, de îndată si, în orice caz, cu cel
puțin 10 zile înainte de împlinirea termenului limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor, a
notificărilor arătate mai sus către toţi creditorii, de către administratorul judiciar numit în prezenta cauză. În temeiul
art.76 din Legea nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă, Dispune comunicarea
sentinţei de deschidere a procedurii către judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul debitorului
declarat la registrul comerţului, precum și tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. În temeiul art.99 din
Legea nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă, Dispune trimiterea de către
administratorul judiciar, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, a notificării deschiderii procedurii către
debitor, asociaţi, acţionari, creditori şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iași în vederea efectuării
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menţiunii corespunzătoare, precum și publicarea acesteia în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă și într-un ziar de largă
circulație. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art.252 din Legea nr.31/1990 republicată și dispune
menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai lichidatorului judiciar. Dispune indisponibilizarea
părţilor sociale în registrul special de evidenţă. În temeiul art.39 din Legea nr.85/2014, privind procedurile de prevenire
a insolvenţei și de insolvenţă, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate
cheltuielile aferente procedurii, în termen de două zile de la Notificare privind deschiderea procedurii. În caz de
neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi
păstrate într-un cont special de depozit bancar. În temeiul art.59 alin.1 din Legea nr.85/2014, privind procedurile de
prevenire a insolvenţei și de insolvenţă, Dispune, în sarcina administratorului judiciar, obligaţia de a depune rapoarte
privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu indicarea, dacă este cazul, a stadiului efectuării inventarierii, cu
justificarea cheltuielilor, cu arătarea onorariului încasat și a modalității de calcul al acestuia, la fiecare termen de
continuare a procedurii. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 13.02.2019, ora 9:00 CS2 fal. Executorie. Cu
drept de opoziţie pentru creditorii debitorului în termen de 10 zile de la notificarea acestora de către administratorul
judiciar. Cu apel în 7 zile de la comunicare, cale de atac care se depune la Tribunalul Iași.
Pronunţată în şedinţă publică azi, 31.10.2018.
Preşedinte,
Grefier,
Oana Pipernea
Andra Maria Petrescu
Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ATIPRODSERV SRL, cod unic de înregistrare: 4436623
Convocare adunare creditori
Nr. 347 data emiterii: 22.11.2018
1. Date privind dosarul: Număr dosar 266/1371/2018 Tribunalul Specializat Mureş, Judecător sindic Ioan-Eugen Maier
2. Creditori: D.G.R.F.P. Braşov-A.J.F.P. Mureş, AAAS Bucuresti, György László Attila
3.1. Debitor Atiprodserv S.R.L. cod de identificare fiscală, CUI 4436623 cu sediul social în Tîrgu Mureş, str. Rodnei nr.
61, ap. 7, judeţul Mureş, număr de ordine în registrul comerţului J26/1647/1993.
3.2. Administrator special: György László Attila
4. Lichidator judiciar CB Lichidări Consult IPURL, RO13445043, cu sediul în Târgu-Mureş, str. Strâmbă, nr. 31, jud.
Mureş, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 2A0199, Tel/fax 0265-261087, 0722-318386, e-mail
lichidariconsult@yahoo.com, numele şi prenume reprezentant lichidator judiciar Boros Cristian.
5. Subscrisa CB Lichidari Consult IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului ATIPRODSERV S.R.L.,
conform Încheierii nr. 88/C/09.05.2018 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş-Falimente, în dosarul
266/1371/2018, în temeiul art. 49 şi următoarele din din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei
şi de insolvenţă, convoacă adunarea creditorilor debitorului ATIPRODSERV S.R.L.
Adunarea creditorilor va avea loc la Târgu-Mureş, str. Izvorului nr. 7, judeţul Mureş. Data : 29/11/2018, Ora 1030
Creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul
în format electronic, poate fi comunicat lichidatorului judiciar prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea
votului.
Ordine de zi:
1 Analizarea si supunerea spre aprobare a strategiei de vanzare a chioscului pentru activități comerciale, PIF 2004, în
suprafață de 10 mp., situat în Târgu-Mureș, la intersecția străzilor Înfrățirii si Muncii, (fără teren aferent)‚ ținându-se
seama că nu s-a reușit valorificarea acestuia la valoarea evaluată și nici la 75 % si 50 % din valoarea de evaluare.
Observații.La ședința Adunării creditorilor din data de 30.08.2018 Adunarea creditorilor a votat modalitatea de vanzare
respectiv prin licitație publică deschisă cu strigare și organizarea a 3 ședințe avînd prețul de pornire valoarea stabilită în
cadrul Raportului de evaluare aprobat iar în cazul nevalorificării organizarea următoarelor 3 ședințe de licitație de la
valoarea de 75 % din cea stabilită în Raportul de evaluare iar în cazul nevalorificării nici la acest pret organizarea a 3
ședințe de licitații la 50 % din valoarea de evaluare.Deși a fost efectuată publicitatea de vânzare prin 3 publicații in
presa centrală, 8 publicații în presa locală si afișarea unui anunt de vânzare pe chiosc nu s-a reușit valorificarea acestuia
și ca urmare se impune convocarea ședinței Adunării creditorilor pentru stabilirea strategiei de vânzare ce urmează a se
adopta în continuare.
Informaţii suplimentare: Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa:- Lichidatorului judiciar;
Lichidator judiciar CB Lichidari Consult I.P.U.R.L.
prin Boros Cristian
2. Societatea AUTO NOVA GIGI COM SRL, cod unic de înregistrare: 10084602
Proces verbal al adunării creditorilor
Număr: 1018 data emiterii 19.11.2018
1. Date privind dosarul: număr dosar 1362/1371/2012 Tribunalul Specializat Mureş, Judecător sindic: Ionela Buliga.
2. Arhivă/registratură instanţă: Tg. Mureş, str. Justiţiei, nr. 1, jud. Mureş, telefon: 0265-262010, program: luni – vineri
08-12.
3. Debitor: SC Auto Nova Gigi Com SRL, CUI 10084602, Sediul: Luduş, B-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 35/A, jud.
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