BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 19679/18.10.2018
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la
dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
 In cazul în care se solicită înscrierea în Tabelul preliminar a dobânzilor, penalităţilor sau a altor accesorii se va
depune anexat cererii modalitatea de calcul a acestora, cu mentiunea ca nu vor putea fi incluse în tabelul preliminar
accesorii calculate după data de 26.04.2018, fiind aplicabile dispozitiile art. 80 din Legea 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţa.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. Informatii cu privire la achitarea
taxei de timbru se pot gasi pe portalul instantei la sectiunea Informatii de interes public”.
Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor
asupra debitorului sau bunurilor sale, cu exceptiile prevazute de lege (art.75 din Legea 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţa).
9. Lichidator judiciar GENERAL GROUP EXPERT SPRL - Tel/fax: 021-2505898; tel: 0730-098654
LICHIDATOR JUDICIAR GENERAL GROUP EXPERT SPRL
Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Civilă
Dosar nr.11301/3/2018
Lista creditori
Societate debitoare: Modares FoOD SRL
Adresa: Bucureşti, B-dul Basarabia, nr.256, hala 2030, sector 3
C.U.I. 6647074, J40/26765/1994
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6

Denumire creditor

Sediu creditor

CREANȚE SALARIALE
DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI Bucureşti, sector 3, str. Sf.
3, MUNICIPIUL BUCURESTI, CIF 4420465
Vineri nr.32
A.N.A.F. - D.G.R.F.P. BUCURESTI în reprezentarea Administratiei sector 3 a Bucureşti, sector 2, str.
Finantelor Publice
Sperantei, nr. 40
MODARES ADEL
MODARES NASERADIN
MOTEVASSEL HELEN, MODARES DANIAL, MODARES MELINA
Lichidator judiciar, General Group Expert S.P.R.L

5. Societatea OMNIA TURISM SRL, cod unic de înregistrare: 2620505
România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă
Splaiul Independenţei, nr. 319L,
sector 6, Bucureşti
Dosar nr. 40516/3/2017
Comunicare încheiere civilă
emisă la: ziua 08 luna 10 anul 2018
Către,
SC OMNIA TURISM SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR AA TOTAL INSOLVENCY SPRL - Bucureşti, str.
GRIGORE ALEXANDRESCU nr.81-83 et.1 ap.2 sector 1
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr.
din 18.09.2018 pronunţată în dosarul nr. 40516/3/2017 de Tribunalul
Bucureşti Secţia a VII-a Civilă privind debitorul SC OMNIA TURISM SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR AA
TOTAL INSOLVENCY SPRL - Bucureşti, str. GRIGORE ALEXANDRESCU nr.81-83 et.1 ap.2 sector 1
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
România, Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă
Dosar nr.40516/3/2017
Încheiere
Şedinţa din Camera de Consiliu de la data de 18.09.2018
Tribunalul constituit din:
Președinte – Judecător sindic: Măcsinoiu Alexandru
Grefier: Coman Valentina
Pe rol se află soluţionarea cererii formulate de către creditoarea SC TRANSPOMAR INTERNAŢIONAL TURISM
SRL,în contradictoriu cu debitoarea SC OMNIA TURISM SRL.
La apelul nominal făcut în camera de consiliu au lipsit părţile.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care arată următoarele:
- cauza are ca obiect: procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată - cerere de renunţare la mandat formulată
de către administratorul judiciar AA TOTAL INSOLVENCY IPURL.
- stadiul procesual: primă instanţă
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- cererea se soluţionează fără citarea părţilor
- la data de 14.08.2018 s-a depus de către administratorul judiciar cerere de renunţare la mandat (fila.54- vol 6).
Instanţa reţine cauza în pronunţare pe cererea de renunţare la mandat formulată de către administratorul judiciar.
Tribunalul,
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti în dosarul nr. 40516/3/2017 administratorul judiciar provizoriu
AA Total Insolvency IPURL a solicitat instanţei să ia act de refuzul de numire în această calitate şi să dispună numirea
unui alt practician în insolvenţă.
În drept a invocat dispoziţiile art. 60 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:
Prin sentința civila nr. 4562 din data de 16.07.2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă în dosarul
nr. 40516/3/2017 s-a admis cererea debitorului SC Omnia Turism SRL de deschidere a procedurii generale a
insolvenţei, fiind desemnat administrator judiciar provizoriu Acsis Solv IPURL, propus de creditorul SC
TRANSPOMAR INTERNAŢIONAL TURISM SRL.
La data de 20.07.2018 administratorul judiciar provizoriu Acsis Solv IPURL, astfel desemnat la propunerea creditorului
a solicitat instanţei să ia act de refuzul de numire în această calitate, în temeiul art. 60 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 şi să
dispună numirea unui alt practician în insolvenţă.
Prin încheierea de ședința din data de 26.07.2018, judecatorul sindic a luat act de refuzul practicianului în insolvenţă
Acsis Solv IPURL si a desemnat ca administrator judiciar provizoriu al debitorului SC Omnia Turism SRL, pana la
prima adunare a creditorilor, pe AA TOTAL INSOLVENCY IPURL.
Administratorul judiciar provizoriu al debitorului AA TOTAL INSOLVENCY IPURL a formulat la randul sau
judecatorului sindic sa ia act de refuzul de numire în această calitate, în temeiul art. 60 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.
Cererea urmeaza a fi respinsa.
Astfel, se retine faptul ca administratorul judiciar desemnat provizoriu a depus la dosar oferta sa de preluare a
mandatului de 44 de ori, ultima oferta fiind depusa la data de 17.07.2018, după pronunțarea sentinței civile nr. 4562 din
data de 16.07.2018.
Așadar, în mod constant, la intervale regulate de timp, prin intermediul a 44 de oferte (din care ultima formulata la
17.07.2018) administratorul judiciar a solicitat preluarea acestui mandat, care la 9 zile după depunerea ultimei oferte i-a
si fost încredințat prin încheierea din data de 26.07.2018.
Totuși, ulterior desemnării, contrar propriei sale manifestării de voința exprimata ferm si neîndoielnic, prin intermediul
celor 44 de oferte, administratorul judiciar desemnat, fara a invoca vreun motiv temeinic a formulat prezenta cerere prin
care se solicita sa se ia act de refuzul sau de numire în calitate de administrator judiciar al debitoarei, împrejurare care
imbraca forma abuzului de drept.
Potrivit art. 12 alin.1 cprciv Drepturile procesuale trebuie exercitate cu bună-credinţă, potrivit scopului în vederea
căruia au fost recunoscute de lege şi fără a se încălca drepturile procesuale ale altei părţi.
Procedura insolventei este guvernata de mai multe principii, unul dintre aceste fiind principiul celeritatii, prevederile
art. 4 pct. 3. stipulând faptul ca procedura trebuie sa se desfășoare într-un timp util şi rezonabil, în acest sens Legea
85/2014 stabilind si mai multe termene limita pentru îndeplinirea anumitor acte de procedura.
Concluzionând se constata faptul ca solicitarea administratorului, pe de o parte, în raport de situația de fapt rezultata
reprezintă un abuz de drept, pe de alta parte, reținându-se si faptul ca prin sentința de deschidere a procedurii, potrivit
legii, s-au stabilit si mai multe termene limita, context, în care o eventuala înlocuire a administratorului judiciar, la acest
moment, si în condițiile date, nu ar fi în interesul procedurii, fiind de natura sa conducă la tergiversarea nejustificata a
cauzei si deci la incalcarea principiului celerității prevăzut de art. 4 pct. 3 din lege.
Așadar, solicitarea administratorului judiciar nu poate fi primita din niciun punct de vedere, motiv pentru care va fi
respinsa.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Respinge, ca neintemeiata, solicitarea administratorului judiciar AA TOTAL INSOLVENCY IPURL.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 18.09.2018.
Preşedinte,
Grefier,
6. Societatea ORNAMENTUL PRODCOM SRL, cod unic de înregistrare: 7525016
Regulament privind valorificarea autoutilitara
proprietatea SC Ornamentul Prodcom SRL (in faliment)
ION ŞI ASOCIAŢII SPRL, în calitate de lichidator judiciar al societaţii în lichidare SC ORNAMENTUL PRODCOM
SRL, în faliment, cu sediul în Bucureşti, str. Maria Tanase, nr.2, bl.29, sc.2, et.7, ap.61,sector4, numar de ordine în
Registrul Comerţului J40/8277/1992, CUI 7525016. pronunţată de către Tribunalul București Secţia VII-a Civilă î n
dosarul nr. 19711/3/2014, în baza art.154 şi urmatoarele din Legea 85/2014 prezentăm urmatorul regulament de
vanzare a autoturismului proprietatea debitoarei, respectiv a:
- Autoutilitara Dacia PICK UP, disel, nr. inmatriculare B- 97- SCO; an fabricatie 2003;
Pretul de pornire a licitatiei, a fost stabilit conform Raportului de evaluare realizat de dl BUSE MIHAI, membru
ANEVAR şi este de 2392lei. Valorile nu includ T.V.A ;
Raportul a fost depus la dosarul cauzei, sinteza evaluarii fiind publicata în BPI, raportul putand fi consultat şi la sediul
lichidatorului judiciar.
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