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imobile deţinute de aceasta sau eventuala existenţă în patrimoniul societăţii a unor astfel de active în ultimii 3 ani. Din
răspunsurile comunicate de DITL sector 3,4,5 şi 6 rezultă că debitoarea nu figurează cu bunuri înregistrate în
patrimoniu, iar din răspunsul DITL sector 1 reiese că societatea figurează înregistrată cu bunul reprezentând Ford
Fiesta, fiind achitate integral obligaţiile fiscale pe anul 2018.
MĂSURI PENTRU DESEMNAREA ADMINISTRATORULUI SPECIAL
Menţionăm că deşi a fost convocată AGA conform art. 5, pct. 4 și art. 53 din Legea nr. 85/2014, asociatul unic Stanciu
Vasilica nu a înţeles să se prezinte la data convocată, astfel că până în prezent nu a fost desemnat un administrator
special.
ÎNDEPLINIREA ALTOR ATRIBUȚII PREVĂZUTE DE LEGE
 În temeiul art. 99, alin. 1 din Lege lichidatorul judiciar a notificat societatea debitoare prin notificarea nr.
3246/05.10.2018 cu privire la deschiderea procedurii simplificate a falimentului, precum și cu privire la drepturile și
obligațiile ce-i revin pe parcursul procedurii. Notificarea a înmânată direct administratorului Stanciu Vasilica.
 În temeiul art.15, lit.f din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, lichidatorul
judiciar a trimis către UNPIR București adresa nr. 3247/05.10.2018 prin care a comunicat desemnarea sa în dosarul nr.
29428/3/2018.
 Prin notificarea nr. 939/16.03.2018 transmisă către ORC Bucureşti, s-a adus la cunoștința acestei instituţii
deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului, solicitându-se efectuarea menţiunii în registrul
comerţului a reprezentatului societăţii noastre.
 În temeiul art. 97 din Lege, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea raportului asupra cauzelor și împrejurărilor
care au dus la apariția falimentului debitorului, raport care a fost comunicat şi administratorului special prin intermediul
e-mail-ului, în data de 12.11.2018. Concluziile raportului întocmit în temeiul art.97 din Legea 85.2014 au fost
următoarele:
„În perioada analizată, debitoarea VISTA IMPEX SRL s-a aflat într-o stare evidentă de insolvență nedeclarată, scadența
datoriilor fiind cu mult trecută peste 90 de zile, fiind total lipsită de lichidități.
Societatea pe toată perioada analizată nu și-a desfășurat obiectul de activitatea declarat respectiv - Fabricarea altor
articole de îmbrăcăminte, fiind lipsită de venituri aşa cum reiese din informaţiile primite, ceea ce a determinat asociatul
unic să ceară deschiderea procedurii simplificate a societății.”
CERERI ADRESATE ADUNĂRII CREDITORILOR:
1. aprobarea măsurilor întreprinse de lichidatorul judiciar și a rapoartelor prezentate;
2. confirmarea lichidatorului judiciar şi aprobarea onorariului acestuia, conform ofertei financiare;
Expert Insolvenţă SPRL Filiala București
Asociat coordonator Alina Costinaș
9. Societatea PROTAN SA, cod unic de înregistrare: 368356
Tribunalul Bucuresti
Sectia a VII-a Civila
Dosar nr. 28360/3/2018
Proces verbal al adunării creditorilor
Protan SA
din data de 12.11.2018
Azi, 12.11.2018, ora 15:00, la adresa din Bucureşti, str. Tabacarilor nr. 6-10, sector 4, au fost convocati creditorii
debitoarei PROTAN SA, în faliment, în bankruptcy, en faillite, sediul social: Bucureşti, str. Tabacarilor nr. 6-10, sector
4, Cod unic de inregistrare: 368356; număr de ordine în registrul comertului: J40/2367/1991.
Adunarea creditorilor a fost convocata şi prezidata de catre DTA Insolvency I.P.U.R.L., societate de practicieni în
insolventa inregistrata în Registrul formelor de organizare cu nr. RFO II-0903, avand numar matricol 2A0903, cu adresa
de corespondenta în Bucureşti, sector 1, str. Pictor Theodor Aman nr.3, parter, Camera 1, în calitate de lichidator
judiciar al debitoarei PROTAN SA
Ordinea de zi potrivit Convocatorului (Anexa 1):
1. Prezentarea situatiei debitoarei şi a raportului asupra cauzelor şi imprejurarilor care au dus la aparitia insolvenţei
debitoarei;
2. Confirmarea lichidatorului judiciar desemnat provizoriu;
3. Stabilirea onorariului lichidatorului judiciar. Lichidatorul propune un onorariu lunar în valoare de 10.000 Euro la
care se aduga un procent de 6,5% din sumele distribuite creditorilor. La onorariul lichidatorului judiciar se va adauga
TVA în cota prevazuta de lege;
4. Desemnarea lichidatorului judiciar al Protan SA şi stabilirea onorariului acestuia [in cazul în care creditorii nu
confirma lichidatorul judiciar provizoriu].
La adunare s-au prezentat urmatorii creditori (Anexa 2), astfel:
1. Euro Fuel SRL prin administrator Mihaescu Ionut conform extras ONRC;
2. Cazacioc & Co SRL prin avocat Silviu Faier conform imputernicire avocatiala nr. 4409783/07.11.2018;
3. Atev Feherjefeldolgozo Zrt. prin avocat Diana Musliu şi avocat Vlad Epure conform mandat şi imputernicire
avocatiala nr. 3936784/12.11.2018;
4. Szikszo – Viz Kft. prin avocat Diana Musliu şi avocat Vlad Epure conform mandat şi imputernicire avocatiala nr.
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3936785/12.11.2018;
5. Helios 4 Energy Consulting SRL prin Radu Sorin Ioan conform imputernicire.
Urmatorii creditori au transmis vot în scris (Anexa 3):
6. TAISS S.R.L
7. PRIMARIA CUMUNA CUCERDEA
8. NAHORUS RV PRODCOM S.R.L
9. JUDETUL PRAHOVA MUN. PLOIESTI SERVICIUL PUBLIC AL FINANTELOR LOCALE
10. VASROM S.R.L
11. CAZACIOC & CO S.R.L
12. PRO LOGIC TRADING
13. DOCTH DOMINUS S.R.L
14. DIMITRIU MARIAN
15. S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI
16. MIKYTRANS01 S.R.L
17. TI-TO TRANS KFT
18. PROGAMMA SRL
19. ROSTAR BATI S.R.L
20. AGRICOLA INTERNATIONAL SA
21. CSA AVICOLA S.R.L
22. MUNICIPIUL CODLEA
23. SC MACH 1 TRADE SRL
24. AVICOD SA
25. S.C. MUNTRANS SRL
26. TIGERS COM SRL
27. S.C. ZADA SA
28. B.A.D.I S.R.L
29. PEM PREST CAR SERVICE SRL
30. MC TRANS SRL
31. S.C. ELECTRICA FURNIZARE SA – BRASOV
32. COMUNA N. BALCESCU
33. NOVA POWER &GAS SRL
34. MARKETING STRATEGIC SRL
35. TSJ TRUCK SERVICE SRL
36. ALPHA WEST SYSTEMS SRL
37. SOCIETATEA COMERCIALA AVICOLA SLOBOZIA SA
38. CIS GAZ SA
39. VODAFONE ROMANIA SA
40. GEORALEX SRL
41. COMUNA SUPLACU DE BARCAU
42. ELECTROTERM PRODSERV SRL
43. PYTHON SYSTEMS COM SRL
44. ROSAL GRUP SA
45. CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL
46. NEXT POWER SRL
47. ECO NEUTRALIZARE GRINDASI SRL
Lichidatorul judiciar constata ca s-a intrunit cvorumul de prezenta impus de lege, respectiv 93,761% din total creante.
In aceasta situatie sedinta este legal intrunita, fiind indeplinite cerintele art. 51 alin. (3) şi (4) din Legea 85/2014, astfel
ca lichidatorul judiciar declara deschisa sedinta adunarii creditorilor.
Cu privire la punctele de pe ordinea de zi, se consemneaza faptul ca lichidatorul judiciar a publicat în BPI nr. 20939 din
data de 05.11.2018 Convocarea adunarii creditorilor.
Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi - Creditorii voteaza astfel:
Lichidatorul judiciar prezinta situatia debitoarei şi raportul (Anexa 4) asupra cauzelor şi imprejurarilor care au dus la
aparitia insolvenţei debitoarei.
Creditorii iau act de raportul asupra cauzelor şi imprejurarilor care au dus la aparitia insolvenţei debitoarei.
Referitor la punctul 2 de pe ordinea de zi - Creditorii voteaza astfel:
Creditorii Cazacioc & Co SRL şi Helios 4 Energy Consulting SRL voteaza pentru confirmarea lichidatorului judiciar
DTA Insolvency I.P.U.R.L. şi stabilirea onorariului lunar în valoare de 10.000 Euro la care se aduga un procent de 6,5%
din sumele distribuite creditorilor. La onorariul lichidatorului judiciar se va adauga TVA în cota prevazuta de lege;
Creditorii Atev Feherjefeldolgozo Zrt., Euro Fuel SRL, Szikszo – Viz Kft., TI-TO TRANS KFT, Dimitriu Marian şi Pro
Logic Trading SRL voteaza impotriva confirmarii lichidatorului judiciar DTA Insolvency I.P.U.R.L.. Restul creditorilor
voteaza pentru confirmare.
Cu un procent de 59,116% din masa credala, se respinge propunerea de confirmare a lichidatorului judiciar desemnat
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provizoriu de catre judecatorul sindic.
Referitor la punctul 3 de pe ordinea de zi - Creditorii voteaza astfel:
Avand în vedere votul de la pct. 2, nu va mai fi supus la vot pct. 3.
Referitor la punctul 4 de pe ordinea de zi - Creditorii voteaza astfel:
Creditorii Atev Feherjefeldolgozo Zrt., Euro Fuel SRL, Szikszo – Viz Kft., TI- TO TRANS KFT, Dimitriu Marian şi
Pro Logic Trading SRL voteaza pentru desemnarea lichidatorului judiciar PRO CAPITAL Restructing IPURL,
inregistrata la UNPIR sub nr. RFO II-0863, cu sediul profesional în Bucureşti str. V.V. Stanciu nr. 5, ap. 1, reprezentata
prin dl. Iulian Iosif, cu un onorariu lunar de 5.000 Euro/luna, la care se adauga un procent de maxim 2% din sumele
distribuite creditorilor. La onorariul lichidatorului judiciar se va adauga TVA în cota prevazuta de lege.
Creditorii Cazacioc & Co SRL şi Helios 4 Energy Consulting SRL voteaza impotriva propunerii de desemnare a
lichidatorului judiciar PRO CAPITAL Restructing IPURL.
In procent de 59,116% din masa credala, creditorii voteaza desemnarea lichidatorului judiciar pe PRO CAPITAL
Restructing IPURL cu un onorariu lunar de 5.000 Euro/luna, la care se adauga un procent de maxim 2% din sumele
distribuite creditorilor. La onorariul lichidatorului judiciar se va adauga TVA în cota prevazuta de lege.
Avand în vedere voturile creditorilor:
1. Se ia act de prezentarea situatiei debitoarei şi de raportul asupra cauzelor şi imprejurarilor care au dus la aparitia
insolvenţei debitoarei;
2. Se respinge confirmarea lichidatorului judiciar desemnat provizoriu;
3. Confirma lichidatorul judiciar PRO CAPITAL Restructing IPURL, inregistrata la UNPIR sub nr. RFO II-0863, cu
sediul profesional în Bucureşti str. V.V. Stanciu nr. 5, ap. 1, reprezentata prin dl. Iulian Iosif, cu un onorariu lunar de
5.000 Euro/luna, la care se adauga un procent de maxim 2% din sumele distribuite creditorilor. La onorariul
lichidatorului judiciar se va adauga TVA în cota prevazuta de lege.
Voturile exprimate în scris fac parte integranta din prezentul proces – verbal.
In conformitate cu prevederile art. 51 alin. (3) din Legea 85/2014, a fost incheiat prezentul proces verbal.
Lichidatorul judiciar,
Secretar sedinta
DTA Insolvency I.P.U.R.L.
Nicoleta Bizdrigheanu
prin practician coordonator Calin Dobre
Județul Harghita
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CIUCAS SA, cod unic de înregistrare: 12372970
Depunere raport prev. de art. 21 alin. 1 din legea 85/2006
Nr. 61726 IS Data emiterii: 13.11.2018
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 2380/96/2009, Tribunalul Harghita, Judecător sindic: Marcel – Romeo
Antonescu;
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: mun. Miercurea-Ciuc, str. Szasz Endre nr. 6, jud. Harghita, nr. de telefon: 0266371.616, Programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, orele 09.00-13.00;
3.1. Debitor: SC Ciucaş SA, cu sediul în loc. Băile Tuşnad, str. Oltului, nr. 102, jud. Harghita, C.U.I. 12372970, nr. de
înreg. O.R.C. J19/319/1999;
3.2. Administrator special: d-nul. Breazu Vasile;
4. Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., Sediul: mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud.
Iaşi, Număr de înregistrare în registrul societăţilor profesionale: 0120, Tel/Fax: 0232-243.864, 0232-212.231, Nume şi
prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Mititelu Corneliu;
5. Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC
Ciucaş SA, conform Sentinţei civile nr. 201 din data de 23.01.2012, pronunţată de Tribunalul Harghita, în dosarul nr.
2380/96/2009, depune următorul
Raport de activitate întocmit la data de 13.11.2018 în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din legea nr.
85/2006
I.PREZENTAREA MODULUI DE ÎNDEPLINIRE A ATRIBUŢIILOR LICHIDATORULUI JUDICIAR, ÎN
CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 25 DIN LEGEA NR. 85/2006
Demersuri pentru constituirea, prin preluare de la Statul Român, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care au
fost edificate construcţiile care s-au aflat în proprietatea debitorului
Luând în considerare faptul că s-au valorificat prin negociere directă construcţiile Vila nr. 28, Vila nr. 44 şi Vila Deneş,
care sunt amplasate pe terenuri aflate în proprietatea Statului Român potrivit extraselor de carte funciară pentru
informare, ne-am informat cu privire la eventuala modalitate prin care debitorului Ciucaş SA ar putea să îi fie atribuite
titluri de proprietate pe aceste suprafeţe de teren.
Astfel, în temeiul prev. art. 27, alin. 2.3 din Legea nr. 231/2018, am solicitat Primăriei Tuşnad – Băi, prin adresele nr.
61.565 IS, 61.566 IS şi 61.567 IS din data de 23.10.2018, comunicate prin intermediul curierului rapid, să elibereze în
favoarea Ciucaş SA Titlu de proprietate pentru ficare dintre suprafeţele de teren pe care se află amplasate construcţiile
Vila nr. 28, Vila nr. 44 şi Vila Deneş.
Menţionăm că până în prezent nu ne-a fost comunicat un răspuns cu privire la solicitările mai sus menţionate.
În funcţie de răspunsul pe care îl vom primi, dacă acesta va fi unul pozitiv şi dacă va implica costuri legate de
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