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judiciar își rezervă dreptul de a-l renegocia cu creditorii după trecerea celor 6 luni de la deschiderea procedurii de
faliment, sens în care va convoca adunarea creditorilor cu privire la acest aspect.
Nefiind de discutat alte puncte pe ordinea de zi și nefiind obiecțiuni cu privire la cele consemnate se declară închisă
prezenta şedinţă a adunării creditorilor.
Pentru aceste motive s-a procedat la încheierea prezentului Proces-Verbal al adunării creditorilor APASCO SA, într-un
exemplar original, având 4 (patru) pagini.
Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) deţinem calitatea de
operator. Având în vedere faptul că specificul atribuţiilor unui administrator judiciar/lichidator implică şi prelucrarea în
temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă
asiguraţi că orice document pe care ni-l transmiteţi şi orice comunicare se efectuează cu respectarea dispoziţiilor legale
ale Regulamentului, că persoanele vizate şi-au dat acordul şi/sau au cunoştinţă de acest transfer al datelor lor cu caracter
personal şi că ne transmiteţi doar acele documente adecvate, relevante şi limitate la ceea ce e necesar pentru a ne
îndeplini atribuţiile.
Menţionăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei debitoare, într-un mod care
asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, structurate, adaptate sau
modificate, extrase, consultate, utilizate, divulgate prin transmitere, diseminate sau puse la dispoziție în orice alt mod
celorlalţi participanţi ai procedurii în conformitate cu legea, instrucţiunile instanţei şi în măsura necesităţii, şi doar
pentru a ne îndeplini atribuţiile, De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o perioadă de 2 ani
după finalizarea procedurii de insolvență Vă garantăm că toţi angajaţii şi colaboratorii noştri respectă strict
confidenţialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizaţi, inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu
respect de către reprezentanţii noştri, acestea fiind prelucrate de către echipa de caz care gestionează debitoarea în
cauză. Pentru mai multe informaţii cu privire la politica noastră internă de protecţie a datelor cu caracter personal
precum şi detalii în ceea ce priveşte drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau ștergerea
acestora ori restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, sau
orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă de e-mail: protectia.datelor@citr.ro.
Lichidator judiciar al Apasco SA
CITR Filiala Galați SPRL
Senior Partner
Aurel Podariu
Județul Sibiu
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea EURO TRUCKING LOGISTICS SRL, cod unic de înregistrare: 36327462
Tabel preliminar al creanţelor la data de 06.12.2018
înregistrate în dosar nr.2214/85/2018 privind debitorul Euro Trucking Logistics SRL
(J32/948/2016, CUI RO36327462)
Termen limită de înregistrare a creanţelor: 26.11.2018.
Nr.
Creditor
Creanţă
Creanţă
Observaţii
crt.
solicitată
acceptată
1. A.J.F.P. Sibiu
Sibiu, Calea Dumbrăvii nr.17, jud. Sibiu
53.365,00
53.365,00
Art.161, pct.5 din Lg
e-mail: adriana.ispasoiu.sb@anaf.ro
85/2014
Total creanţe bugetare

53.365,00

53.365,00

*

Creanțe salariale

57.959,00

57.959,00

Total creanțe salariale:

57.959,00

57.959,00

Art.161, pct.3 din Lg
85/2014
*

50.879,14

50.879,14

26.874,89

26.874,89

2.

3.

4.

AP Trans LTD (EOOD)
Pleven, str. Kratovo nr.10, ap.6, Bulgaria
e-mail: aptrans@abv.bg

Adriatik Layns LTD (EOOD)
Sliven, str Stoyan Zaimov nr.50, intrarea
A, ap.1, Bulgaria, e-mail:
andonis608@gmail.com

Art.161, pct.8 din Lg
85/2014
(c/v a 10.900,96 euro la
cursul de
4,6674 lei/euro)
Art.161, pct.8 din Lg
85/2014
(c/v a 5.758 euro la
cursul de
4,6674 lei/euro)
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Nr.
crt.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Creditor
Bili LTD
Krimchim, str. Hristo Botev nr.12,
Bulgaria
e-mail: bilieood@abv.bg
Bulevard Group LTD (EOOD)
Sofia, str. Hristo Smirnenski bl.39,
intrarea A, ap.24, Bulgaria, prin
Cab.Av.Tudor George Laurențiu,
București, str. Ștefan Mihăileanu nr.7,
Corp A,
sector 2, e-mail: gltudor@gmail.com
Dani Trans 86 LTD (OOD)
Burgas, str. Obhodna nr.14, Bulgaria,
prin Cab.Av.Tudor George Laurențiu,
București, str. Ștefan Mihăileanu nr.7,
Corp A,
sector 2, e-mail: gltudor@gmail.com
Dimar V ELTD (EOOD)
Burgas, Cartier Bratya Miladinovi, bl.28,
sc.G, et.1, ap.2, Bulgaria, e-mail:
dimarv@abv.bg
Ermiryan LTD (EOOD)
Boichinovci, str. Gavril Genov nr.3,
Bulgaria
e-mail:emirian_eood@mail.bg
ET(PFA) Karos – Tsetan Kanev
Gabrovo, str. Ravna Gora nr.3, et.2, ap.4,
Bulgaria, prin Cab.Av.Tudor George
Laurențiu, București, str. Ștefan
Mihăileanu nr.7, Corp A,
sector 2, e-mail: gltudor@gmail.com
Formula KN LTD (EOOD)
Petrich, str. Knyaz Boris I nr.12,
Bulgaria, prin Cab.Av.Tudor George
Laurențiu, București, str. Ștefan
Mihăileanu nr.7, Corp A,
sector 2, e-mail: gltudor@gmail.com
Him BG LTD (OOD)
Petrich, str. Ivan Zlatarov nr.18, Bulgaria
e-mail:dimitrivhristo@ymail.com

Kavarna Tranzh LTD (EOOD)
Dobrich, sat Obrochishte, st.Tundzha
nr.16, Bulgaria
prin Cab.Av.Tudor George Laurențiu,
București, str. Ștefan Mihăileanu nr.7,
Corp A,
sector 2, e-mail: gltudor@gmail.com

Creanţă
solicitată

Creanţă
acceptată

Observaţii
Art.161, pct.8 din Lg
85/2014
(c/v a 8.599,71 euro la
cursul de
4,6674 lei/euro)

40.138,29

40.138,29

88.059,09

88.059,09

50.192,29

50.192,29

30.207,32

30.207,32

50.796,15

50.796,15

50.156,72

50.156,72

Art.161,pct.8 din Lg
85/2014
(c/v a 10.746,18 euro la
cursul de
4,6674 lei/euro)

119.145,19

119.145,19

Art.161,pct.8 din Lg
85/2014
(c/v a 25.527,10 euro la
cursul de
4,6674 lei/euro)

57.071,75

57.071,75

89.391,77

89.391,77

Art.161,pct.8 din Lg
85/2014
(c/v a 18.866,84 euro la
cursul de
4,6674 lei/euro)

Art.161,pct.8 din Lg
85/2014
(c/v a 10.753,80 euro la
cursul de
4,6674 lei/euro)
Art.161,pct.8 din Lg
85/2014
(c/v a 6.471,98 euro la
cursul de
4,6674 lei/euro)
Art.161,pct.8 din Lg
85/2014
(c/v a 10.883,18 euro la
cursul de
4,6674 lei/euro)

Art.161,pct.8 din Lg
85/2014
(c/v a 12.227,74 euro la
cursul de
4,6674 lei/euro) –
creanță provizorie până
la prezentarea dovezii
de achitare a taxei de
timbru
Art.161,pct.8 din Lg
85/2014
(c/v a 19.152,37 euro la
cursul de
4,6674 lei/euro)
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Nr.
crt.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Creditor
Meridiani SRL
Sibiu, str. Nicolae Iorga nr.35, jud. Sibiu,
România
e-mail:meridiansibiu@gmail.com
M Trans 99 LTD (EOOD)
Razgrad, str. Sava Katrafilov nr.19, etaj
6, ap.12, Bulgaria, prin Cab.Av.Tudor
George Laurențiu, București, str. Ștefan
Mihăileanu nr.7, Corp A,
sector 2, e-mail: gltudor@gmail.com

Creanţă
solicitată

Creanţă
acceptată

Observaţii

14.525,64

14.525,64

Art.161,pct.8 din Lg
85/2014

799.122,64

799.122,64

Art.161,pct.8 din Lg
85/2014
(c/v a 171.213,66 euro
la cursul de
4,6674 lei/euro)

23.160,71

23.160,71

Niv Trans 7 LTD (EOOD)
Pazardzhik, str. Tintyava nr.2, Bulgaria
e-mail: nikolajivanov@abv.bg

51.638,48

51.638,48

Optimalva BVBA
Zaventem, Hof Berglaan nr.304, Belgia
e-mail: geertruisegers@gmail.com

1.001.315,92

1.001.315,92

53.282,48

53.282,48

Art.161,pct.8 din Lg
85/2014
(c/v a 11.415,88 euro la
cursul de
4,6674 lei/euro)

55.344,44

55.344,44

Art.161,pct.8 din Lg
85/2014
(c/v a 11.857,66 euro la
cursul de
4,6674 lei/euro)

21.399,52

21.399,52

265.921,69

265.921,69

71.267,70

71.267,70

Nicky Boy Trans LTD (EOOD)
Plovdiv, str. Gen.Radko Dimitriev nr.51,
et.7, ap.21, Bulgaria, email:nikiboytrans@gmail.com

Speshtrans LTD (EOOD)
Haskovo, str. Dunav nr.15, sc.B, etaj 3,
Bulgaria, prin Cab.Av.Tudor George
Laurențiu, București, str. Ștefan
Mihăileanu nr.7, Corp A,
sector 2, e-mail: gltudor@gmail.com
TNT Trucking LTD (EOOD)
Karlovo, str. Anghel Kunchev nr.17,
Bulgaria, prin Cab.Av.Tudor George
Laurențiu, București, str. Ștefan
Mihăileanu nr.7, Corp A,
sector 2, e-mail: gltudor@gmail.com
Todori Trans LTD (EOOD)
Pazardznik, str. Georgi Benkovski nr.17,
ap.28, Bulgaria, email:todori.trans@gmail.com
UE Kreativ Prod LTD (EOOD)
Ruse, str. Stefan Karadja nr.10, Bulgaria,
prin Cabinet de Avocat Găitan Dumitru
Ciprian”, Sibiu, str. Banatului nr.9, sc.A,
ap.1,
e-mail: cipigaitan@gmail.com
Uniel Trans LTD (EOOD)
Petrich, str. Yane Sandabski nr.21,
Bulgaria
e-mail: uniel_trans@abv.bg

Art.161,pct.8 din Lg
85/2014
(c/v a 4.962,23 euro la
cursul de
4,6674 lei/euro)
Art.161, pct.8 din Lg
85/2014
(c/v a 11.063,65 euro la
cursul de
4,6674 lei/euro)
Art.161,pct.8 din Lg
85/2014
(c/v a 214.886,01 euro
la cursul de
4,6590 lei/euro) –
creanță provizorie până
la prezentarea dovezii
de achitare a taxei de
timbru

Art.161,pct.8 din Lg
85/2014
(c/v a 4.584,89 euro la
cursul de
4,6674 lei/euro)
Art.161, pct.8 din Lg
85/2014
(c/v a 57.076,99 euro la
cursul de
4,6591 lei/euro)
Art.161, pct.8 din Lg
85/2014
(c/v a 15.269,25 euro la
cursul de
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Nr.
crt.

Creditor

Creanţă
solicitată

Creanţă
acceptată

Observaţii
4,6674 lei/euro)

Total creanţe chirografare

3.009.891,82

3.009.891,82

*

Total creanţe înregistrate la dosar

3.121.215,82

3.121.215,82

*

Lichidator judiciar,
Relco Active SPRL Sibiu
prin, ec. Ţichil Marcel
Județul Suceava
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MARISDAL SRL, cod unic de înregistrare: 11048691
România
Tribunalul Suceava
Dosar nr. 6780/86/2017/a3 din 28.11.2018
Comunicare sentința nr. 414
emisă la: 3.10.2018
Contestator - Direcţia Generala Regionala a Finanțelor Publice Iași, Iași, Anastasie Panu, nr. 26, județ Iași,
Intimat - Marisdal SRL prin Administrator Judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Brădăţeanu Roxana Elena” Rădăuți, Mihail Kogălniceanu, nr. 6, județ Suceava.
Se comunică, alăturat, copia Sentinţei nr. 414 din data de 3.10.2018 pronunțată în dosarul nr. 6780/86/2017/a3 de
Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă.
Parafa președintelui instanţei,
Grefier,
*
România
Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 6780/86/2017/a3
Legea nr. 85/2014
Încheiere
Şedinţa publică din data de 28 septembrie 2018
Instanţa constituită din:
Judecător sindic: Cosovăţ Andrei
Grefier: Tompoş Constantin Alexandru
La ordine, judecarea contestaţiei la tabelul definitiv de creanţe formulată de contestatoarea Direcţia Generală Regională
a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava în contradictoriu cu intimata Marisdal
SRL prin administrator judiciar C.I.I. Brădăţeanu Roxana Elena.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la prima strigare au lipsit părţile, situaţie în care potrivit prevederilor art. 121
alin. 5 din ROI, aprobat prin HCSM nr. 1375/2015, instanţa dispune lăsarea dosarului la sfârşitul şedinţei când, după o
nouă strigare, în ordinea listei, se constată, de asemenea, lipsa acestora.
Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei, grefierul de şedinţă după care:
Judecătorul sindic, în temeiul art. 255 coroborat cu art. 258 Cod procedură civilă, considerând proba cu înscrisuri
pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei, o încuviinţează pentru ambele părţi şi rămâne în pronunţare pe
contestaţie.
Judecătorul sindic,
Din lipsă de timp pentru deliberare,
Dispune:
Amână pronunţarea la data de 03.10.2018.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 28.09.2018
Judecător sindic,
Grefier,
*
ECLI:RO:TBSVA:2018:046.000414
Cod operator date cu caracter personal: 4633
România
Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 6780/86/2017/a3
Legea nr. 85/2014
Sentinţa civilă nr. 414
Şedinţa publică din data de 3 octombrie 2018
Instanţa constituită din:
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