BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21388/12.11.2018
- Societati Bancare.
Directia Impozite şi Taxe Locale Sector 2, 3, 4 şi 5 au comunicat lichidatorului judiciar faptul ca debitoarea nu
figureaza în evidentele acestora cu bunuri mobile sau imobile impozabile.
Institutiile bancare, conform adreselor atasate, au comunicat faptul ca SC CROSS MEDIA PARTNERS SRL – în
faliment, în bankruptcy, en faillite, nu figureaza cu conturi bancare.
Potrivit art. 97 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, lichidatorul judiciar
judiciar a intocmit şi depus la dosarul cauzei raportul nr. 3997/06.08.2018 privind cauzele care au condus la aparitia
starii de insolventa, act publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 15397 din data de 14.08.2018.
Lichidatorul judiciar a procedat la verificarea creantelor şi intocmirea tabelului preliminar. Tabelul preliminar al
creantelor nr. 4007 din data de 20.08.2018 a fost depus la registratura Tribunalului Bucureşti – Sectia a VII a Civila şi
publicat în B.P.I. nr. 15695 din data de 22.08.2018.
La data de 14.09.2018, lichidatorul judiciar a intocmit tabelul definitiv al creantelor nr. 4079, act depus la dosarul
cauzei şi publicat în BPI sub nr. 17186 din data de 17.09.2018.
Lichidatorul judiciar nu a primit de la debitor sau de la autoritatiile statului informatii privind eventualele bunuri
patrimoniale ale debitorului, motiv pentru care nu a intocmit un inventar.
Prin notificarea nr. 3942/04.07.2018, lichidatorul judiciar a solicitat, fara raspuns, asociatului unic/administratorului
statutar Stea Giacomo predarea tuturor documentelor financiar contabile, precum şi a celor prevazute de art. 67 alin. 1
din Legea 85/2014.
Adunarea creditorilor a fost convocata pentru data de 20.11.2018, ora 13,00, cu urmatoarea ordine de zi :
1. prezentarea raportului lichidatorului judiciar privind cauzele şi imprejurarile care au dus la aparitia starii de
insolventa a debitorului, intocmit în conformitate cu prevederile art. 97 din Legea nr. 85/2014;
2. confirmarea lichidatorului judiciar Bora Insolvency IPURL şi a remuneratiei acestuia în cuantum de 4000 lei;
3. oportunitatea formularii cererii de atragere a raspunderii patrimoniale personale a organelor de conducere ale
debitoarei, conform art. 169 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa.
Pe rolul Judecatoriei sector 2 Bucureşti a fost inregistrat dosarul nr. 15909/299/2018, cauza în care debitoarea Cross
Media Partners SRL – în faliment are calitate de parat, iar pronuntarea a fost amanata pentru data de 20.11.2018.
Cheltuielile efectuate de catre lichidatorul judiciar sunt în cuantum de 94 lei, conform actelor atasate prezentului raport.
Document/ numar
Natura cheltuielii
Suma
Factura DIV00007177/03.07.2018
Taxe postale
7.52 lei
Chitanta nr. 10946/03.07.2018
Factura DIV00007179/03.07.2018
Taxe postale
7.52 lei
Chitanta nr. 10948/03.07.2018
Factura DIV000010950/03.07.2018
Taxe postale
7.52 lei
Citanta nr. 10950/03.07.2018
Factura DIV00007302/06.07.2018
Taxe postale
27.20 lei
Chitanta 11129/06.07.2018
Factura DIV00007303/06.07.2018
Taxe postale
7.52 lei
Chitanta 11130/06.07.2018
Factura PBL 4417/05.07.2018
Anunt mica publicitate
23.99 lei
Factura –chitanta RB18A303127/24.08.2018
Copii xerox
4.40 lei
Total 85.67 lei
CONCLUZII
- aprobarea raportului de activitate, asa cum a fost intocmit şi depus la dosarul cauzei de catre lichidatorul judiciar;
 acordarea unui nou termen de judecata pentru continuarea procedurii (receptionare raspunsuri de la D.G.I.T.L.
sector 1 şi 6).
Anexam documente justificative la care am facut referire în prezentul raport.
Lichidator judiciar, Bora Insolvency IPURL
prin practician în insolventa Bora Virgil
2. Societatea EURO BOX PROMOTION SRL, cod unic de înregistrare: 17071839
Dosarul: 34875/3/2018
Debitoare: EURO BOX PROMOTION SRL - în insolventa, in insolvency, en procedure collective
Tribunalul Bucureşti, Sectia a VII a Civila
Termen de judecata: 21.02.2019
În atenția creditorilor
Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolventei
Nr.1684/07.11.2018
Dosarul: 34875/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Sectia a VII a Civila;
Arhiva instantei: Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr.319L, cladirea B - Sema Parc, sector 6
Debitoarea: EURO BOX PROMOTION SRL - în insolventa, în insolvency, en procedure collective, cu sediul social în
str. Bratului, nr. 8-10, Demisol, ap. 1, Bucureşti, sector 2, avand numar de ordine în registrul comerţului
J40/21703/2004, CUI 17071839;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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Administratorul special: nedesemnat;
Administratorul judiciar: CIUREA INSOLV EXPERT IPURL prin reprezentant legal, practician în insolventa Ciurea
Liliana Andreea, inregistrat în tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO II – 0575, cu sediul în Bucureşti, str. Dr.Staicovici, nr.3335, Camera 3, sector 5, fax 031/816.31.38, desemnat în conformitate cu dispozitiile incheierii din data de 05.11.2018,
pronuntata de Tribunalul Bucureşti - Sectia a VII a Civila, în dosarul nr. 34875/3/2018,
Administratorul Judiciar Ciurea Insolv Expert IPURL, în temeiul 100 alin. 1 din legea 85/2014, transmite prezenta:
Notificare
privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei impotriva debitoarei
Euro Box Promotion SRL- în insolventa, în insolvency, en procedure collective
Creditorii debitoarei EURO BOX PROMOTION SRL - în insolventa, în insolvency, en procedure collective, pot sa
procedeze la inscrierea la masa credala a acesteia prin depunerea cererii de admitere a creantei în conditiile urmatoare:
termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului 20.12.2018; termenul de
verificare a creantelor, de întocmire, afisare şi comunicare a tabelului preliminar de creante 09.01.2019; termenul de
definitivare a tabelului creantelor 01.02.2019; data primei sedinte a adunarii generale a creditorilor 14.01.2019;
Primul termen de continuare a procedurii este 21.02.2019.
Prima sedinta a adunarii creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din str. Dr.Staicovici, nr.33-35,
camera 3, sect.5, Bucureşti, iar ordinea de zi a acesteia va fi facuta publica creditorilor inscrisi la masa credala prin
publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolventa, precum şi prin orice alt mijloc de comunicare. Creditorii pot sa
formuleze în conformitate cu prevederile art. 76 alin. 1 din legea 85/2014, Opozitie impotriva incheierii de deschidere
în termen de 10 (zece) zile de la data prezentei.
De la deschiderea procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare
silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea 85/2014).
Deschiderea procedurii generale a insolvenţei se notifică: Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Bucureşti pentru efectuarea mentiunii.
Pentru inscrierea la masa credala creditorii vor completa şi transmite la Tribunalul Bucureşti cererea de inscriere a
creantei în tabelul preliminar insotita de documentele justificative ale creantei şi de plata taxei de timbru în valoare de
200 de lei. Acestea vor fi depuse la dosar sau transmise prin posta pe adresa instantei, iar un exemplar se va transmite
administratorului judiciar conform datelor de contact mentionate în antet.
Cu stimă,
Administrator judiciar, Ciurea Insolv Expert IPURL prin reprezentant legal,
practician în insolventa Ciurea Liliana Andreea
3. Societatea FATTORIA TERRANTICA SRL, cod unic de înregistrare: 14585770
Convocarea adunării creditorilor
Fattoria Terrantica SRL
(în faliment, in bankruptcy, en faillite)
Nr. 7768, data: 09.11.2018
1. Date privind dosarul: Număr dosar 40389/3/2013, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII – a Civilă.
2. Debitor: FATTORIA TERRANTICA SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul social în Bucureşti,
sector 4, str. G-ral Candiano Popescu nr. 63C, etaj 1, ap.7, având număr de înregistrare în Registrul Comerţului
J40/7327/2013, atribuit din 10.06.2013 (numar de ordine anterior J13/1063/2002) și CUI 14585770.
3. Lichidator judiciar: CITR Filiala București SPRL, cu sediul social în București str. Gara Herăstrău nr. 4, Green
Court, Clădirea A, et. 3, sector 2, înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RFO
0401/2009, având cod de identificare fiscală RO26171764, tel. 021/326 60 14/15, fax: 021 / 326 60 13.
4. Subscrisa, CITR Filiala București SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei FATTORIA TERRANTICA
SRL, conform Încheierii din data de 06.12.2017 pronunțată de Tribunalul București Secţia a VII – a Civilă în dosarul nr.
40389/3/2013, în conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 85/2006, din oficiu, convoacă Adunarea creditorilor
FATTORIA TERRANTICA SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar situat în București, str. Maior Gheorghe Șonțu
nr. 6, et. 3, sector 1, la data de 15.11.2018, ora 12:00 cu următoarea ORDINE DE ZI:
1. Analiza oportunităţii formulării de către persoanele indicate la art. 138 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, a cererii de antrenare
a fostelor organe de conducere ale SC FATTORIA TERRANTICA SRL, având în vedere faptul că lichidatorul judiciar nu a
identificat până în prezent elemente de atragere a răspunderii și că nu va formula o astfel de cerere;
2. Desemnarea unui creditor în condițiile art. 138 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, care să formuleze cererea de atragere a
răspunderii a fostelor organe de conducere ale debitoarei, în condițiile în care se consideră oportun un astfel de demers.
●●●
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul şedinţei prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în
format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat
valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la lichidatorul judiciar, până cel târziu în data şi ora fixată
pentru exprimarea votului.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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