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ulterior din preţul obţinut prin vânzarea bunului grevat de o cauză de preferinţă, dacă aceasta este necesară pentru a
împiedica un astfel de creditor să primească mai mult decât ar fi primit dacă bunul grevat de o cauză de preferinţă în
favoarea sa ar fi fost vândut anterior distribuirii.
Se observă că putea fi achitată creanţa contestatoarei din sumele obţinute din vânzarea bunului sechestrat numai în
condiţiile în care contestatoarea ar fi fost beneficiara unei cauze de preferinţă, astfel că în mod corect lichidatorul a dat
eficienţă dreptului de preferinţă al creditoare fiind Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti - AJFP
Dâmboviţa, potrivit art. 159 alin.(19 pct. 3. din Legea 85/52014. Faţă de cele de mai sus, urmează a respinge
contestaţia.
Pentru aceste motive în numele legii hotărăşte
Respinge contestaţia formulată de Municipiul Târgovişte, str. Revoluţiei, nr. 1-3, judeţul Dâmboviţa, împotriva
raportului privind fondurile obţinute din lichidare şi distribuirea lor nr. 256/13.09.2018 şi a planului de distribuire între
creditori, întocmit de lichidatorul judiciar Chindia SPRL cu sediul în Târgovişte, str. Crăiţelor, Bl. G8, sc B, ap.4,
judeţul Dâmboviţa, desemnat pentru debitoarea Liberty Top Consulting SRL, cu sediul în Târgovişte, Bdul
Independenţei, Baia Comunală, Spaţiul nr. 20, et.2, judeţul Dâmboviţa, număr de ordine în Registrul Comerţului
J15/246/2009, Cod unic de înregistrare 25352444, creditoare fiind Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
Ploieşti prin AJFP Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 166. Cu drept de apel în termen de 7
zile de la comunicare, cererea de apel se va depune la Tribunalul Dâmboviţa.
Pronunţată în şedinţa publică din 25 octombrie 2018.
Judecător sindic
Grefier
Florin Eftene
Roxana Marinescu
Județul Vaslui
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea SPEED SRL, cod unic de înregistrare: 6457371
Depunere notificare deschidere procedură faliment
Nr.: 528/SPD/09.11.2018
Date privind dosarul: Număr dosar 4871/89/2010. Tribunalul Vaslui. Secţia civilă. Judecător sindic: Darie Cătălina.
Arhiva/registratura instanţei: Vaslui, str. Stefan cel Mare nr.54, jud. Vaslui. Programul arhivei/registraturii instanţei
09.00- 13.00.
Debitor: SC Speed SRL.Cod de identificare fiscală 6457371. sediul social: Huşi, str. Călăraşi nr.3, jud. Vaslui. Număr
de ordine în registrul comerţului J37/863/1994.
Administrator special: Bunescu Alina.
Creditor: SC Crama Ceptura SRL, Alpha Bank Bucureşti, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui, RI
Eastern Europe Finance BV, Locatellikade1, 1076 AZ Amsterdam, Olanda, Patria bank, Boloca George Robert, Gîtlan
Sorin-Dan, Primăria Huşi, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui, primăria Mărăşeşti, SC Salbac SA Bacău, SC
Sodinal SRL Bucureşti, SC TC Romglass SRL Bucureşti, SC Avirom Pack SRL Bucureşti, SC Locket Trading SRL
Brăila, SC Agrimat SA Matca, jud.Galaţi, SC Sunimprof Import-Export SRL Apahida, SC Grup Sapte SRL Cluj
Napoca, SC Simba Invest SRL Bacău, SC C.L.I.R Media Group SRL Bucureşti, SC Enzymes& Derivates SA Costişa,
jud.Neamţ, SC Promotex SRL Bucureşti, SC IPPU Packaging SRL Iaşi, SC Pacris SRL Vaslui, SC Roniv SRL ClujNapoca, SC KIK Services SRL Bucureşti, SC Vino Bianco SRL Bacău, Bunescu Serghei, SC Gaz Est SA Vaslui, SC
Koket SRL Vaslui, SC Romtelecom SA Bucureşti, SC Filiala de Furnizare a energiei electrice electrica furnizare
Muntenia Nord SA Focşani, SC Rebelle SRL Bacău, SC Martax SRL Braşov, SC Trane România SRL Bucureşti, SC
Nippon Car Center SRKL Constanţa, SC Vinvico SA Constanţa, SC E.ON Energie România Bacău, SC Ecoloc SRL
Huşî, SC Pago Labelling SRL Iaşi, SC Biochem SRL Constanţa, SC Improvement Credit Collection SRL, Banca
Transilvania SA Galaţi, SC Ambro SA Suceava, SC Coriolan Impex SRL.
Lichidator judiciar: Ld Expert Grup IPURL sediul social: Huşi, str. Fundătura Viilor, nr.23, jud.Vaslui. Cod de
identificare fiscală RO20657200, mail ldexpertgrup@yahoo.com. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în
insolvenţă RSP 0150, tel/fax: 0235.470.844. nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Lazar
Dumitru. CII Neamu Corneliu. nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Neamu Corneliu.
Subscrisele: LD Expert Grup IPURL, CII Neamu Corneliu, desemnaţi lichidatori judiciari ai debitoarei prin hotărârile
adunării creditorilor, în temeiul art.108, art.61 alin. (1) şi art. 62 din Lg.85/2006 notifică deschiderea procedurii de
faliment împotriva debitorului SC Speed SRL prin sentinţa civilă nr.164.F/22.05.2018 (dosar nr.4871/89/2010) rămasă
definitivă prin decizia nr.497/06.11.2018 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi, în dosarul 4871/89/2010*.
Debitorul SC Speed SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei
nr.4871/89/2010 pe rolul Tribunalului Vaslui documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Lg.85/2006. Creditorii
debitorului SC Speed SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de
admitere a creanţei în condiţiile următoare: având în vedere că sentinţa civilă nr.164/F/22.05.2018 pronunţată de
judecătorul sindic din cadrul Tribunalului Vaslui în dosarul nr.4871/89/2010 a fost suspendată la solicitarea debitoarei,
iar recursul formulat de aceasta împotriva sentinţei civile în cauză a fost soluţionat la data de 06.11.2018 prin decizia
nr.497/06.11.2018 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în dosarul nr.4871/89/2010*, având în vedere că termenele
stabilite de judecătorul sindic prin sentinţa civilă nr.164.F/22.05.2018 au expirat, având în vedere că cererea
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lichidatorului judiciar de prelungire a termenelor de depunere a declaraţiilor de creanţă încă nu a fost soluţionată de
judecătorul sindic, declaraţiile de creanţă vor fi formulate şi depuse la dosarul cauzei de la Tribunalul Vaslui
nr.4871/89/2010 în cel mai scurt termen posibil, cererile urmând a fi întocmite cu respectarea dispoziţiilor art.65
Lg.85/2006. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul
Vaslui pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal
„Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) Lg.85/2006. Creditorii
care sunt înscrişi în tabelul definitiv şi care au primit sume de bani în cursul procedurii de reorganizare vor comunica
lichidatorului judiciar cuantumul actualizat al creanţei lor la data prezentei notificări. Cererea de înscriere a creanţei în
tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în
copii certificate.
Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa
instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu
menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 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.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Lg.85/2006).
LD Expert Grup IPURL ec. Lazar Dumitru
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