BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 23637/11.12.2018
Sam Car Service 2008 SRL - Ştefăneşti, sat Enculeşti, str. Valea Mare-Enculeşti, nr. 60B, Judeţ Argeş
Mol România Petroleum Products, cu sediul în Cluj Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77, jud. Cluj, şi cu sediul
procesual ales la Cabinet de Avocat Andrei Marian în Cluj Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 1, ap. 8, jud. Cluj
DGRFP Ploieşti-AJFP Argeş, cu sediul în Piteşti, Bd. Republicii nr. 118, jud. Argeş
BC Intesa Sanpaolo România SA, cu sediul în Bucureşti, str. N. Caramfil nr. 85A, et. 4, sector 1
Porsche Leasing Romania Ifn SA - Bucureşti, cu sediul ales la Cabinetul de Avocat Macarescu Criana din Bucureşti,
str. Prof. Dr. Victor Babeş, nr. 3, sector 5
Intimat Porsche Broker de Asigurare SRL - Bucureşti, cu sediul ales la Cabinetul de Avocat Macarescu Criana din
Bucureşti, str. Prof. Dr. Victor Babeş, nr. 3, sector 5
Creditori BC Ing. Bank N.V. - sector 1, Bucureşti, Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 48, parter - etaj 12
Rompetrol Downstream - Bucureşti, str. Piaţa Presei Libere, City Gate Northern Tower, nr. 3-5, et. 2
Alson Com Trading SRL - com. Bujoreni, sat Olteni nr. 133, Judeţ Vâlcea
Marcuş Ioan, cu domiciliul în Budeasa nr. 281bis, jud. Argeş
Sunt chemaţi această instanţă, sala 4, completul C2-fond, în ziua de 13.02.2019, ora 10.00, pentru soluţionarea
contestaţiei împotriva tabelului preliminar al creanţelor privind pe debitorul Transbit SRL, cu sediul în Piteşti, Bd. Fraţii
Goleşti nr. 48, ap. 1, jud. Argeş, J3/365/2007, CUI 12524130.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Județul Bacău
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GENERAL INTERMED SRL, cod unic de înregistrare: 16404706
Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei
Număr: 3519, data emiterii: 10.12.2018
1. Număr dosar 3078/110/2018, Tribunalul Bacău - Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal, CF3.
2. Arhiva/registratura instanţei: mun. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr. 4, jud. Bacău, tel. 0234/514419, fax 0234/541910.
3. Debitor: General Intermed SRL, cu sediul social în mun. Bacău, str. Serbănești, nr.30, judeţ Bacău, număr de ordine
în registrul comerţului J04/852/2004, cod unic de înregistrare C.U.I. 16404706.
4. Administrator judiciar: Lichidator Instant Expert SPRL, RFO II-0137, CIF 20569524, cu sediul social în mun. Bacău,
str. Trandafirilor, nr. 1/D/1-2, jud. Bacău, tel./fax: 0234/581515, mail: juridic@lichidatorinstantexpert.ro;
5. Subscrisa Lichidator Instant Expert SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei General Intermed SRL, în
temeiul art. 99 - 100 din Legea nr. 85/2014, notifică:
6. Prin Încheierea nr. 726/2018 din data de 06.12.2018 pronunţată în dosarul nr. 3078/110/2018 aflat pe rolul
Tribunalului Bacău, instanţa a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei societăţii General Intermed SRL și
păstrarea dreptului de administrare sub supravegherea administratorului judiciar, având în vedere intenția de
reorganizare a debitoarei.
7. Conform art. 82 din lege, debitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar toate informaţiile şi
documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, și de a deschide un cont de avere în termen de 2
zile de la primirea notificării în temeiul art. 39 din legea 85/2014 din care vor fi suportate cheltuielile aferente
procedurii; toate plățile vor fi supuse spre aprobare administratorului judiciar în virtutea exercitării obligației de
supraveghere a activității, sub sancțiunea nulității; debitorul trebuie să se prezinte la adunarea asociaților convocată de
administratorul judiciar pentru desemnarea unui administrator special, sub sancțiunea ridicării dreptului de administrare,
și să asiste la inventar.
8. Creditorii debitorului General Intermed SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
9. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului: 20.01.2019. Conform
art. 114 alin. (1) din lege, titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a
creanţelor până la expirarea termenului prevăzut va fi decăzut, cât priveşte creanţele respective, din dreptul de a fi
înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedură. Termenul de
verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar: 09.02.2019. Contestaţiile la tabelul
preliminar trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar. Termenul de
definitivare a tabelului creanţelor: 06.03.2019.
10. Cerinţe pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă: În vederea înscrierii la masa credală este necesar
să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar”, cu respectarea
dispoziţiilor art. 104 din Legea nr. 85/2014, în cadrul termenului limită stabilit de instanţă: 20.01.2019. Cererea va
cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum şi menţiuni cu
privire la eventualele cauze de preferinţă. La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de
constituire de cauze de preferinţă, cel mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanţei.
Cererea de înscriere a creanţei va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei şi va fi depusă
la registratura instanţei sau transmisă prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă
şi unul pentru administratorul judiciar; exemplarul administratorului judiciar poate fi comunicat direct acestuia.
Conform art. 90 din lege, deschiderea procedurii nu afectează dreptul niciunui creditor de a invoca compensarea
creanţei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci când condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legală
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sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii; compensarea poate fi constatată şi de administratorul judiciar. Potrivit art.
75 alin. (1) din lege, de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau
măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului, cu excepțiile prevăzute la alin. (2) și
(3). La data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii, atât acțiunea judiciară sau extrajudiciară, cât și
executările silite suspendate încetează.
11. Prima şedinţă a adunării creditorilor va avea loc în data de 11.02.2019, ora 12:00, la sediul administratorului judiciar
Lichidator Instant Expert SPRL din mun. Bacău, str. Trandafirilor, nr. 1/D/1-2, jud. Bacău, cu următoarea ordine de zi:
1) Prezentarea rapoartelor întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 92 şi 97 din lege, cu propunerea de
continuare a perioadei de observaţie sau de trecere la faliment;
2) Aprobarea propunerii de intrare în faliment în procedura generală conform art. 97 din lege, în cazul în care prin
raportul întocmit în condițiile art. 97 alin.4 și 5 și art. 98 din legea 85/2014, administratorul judiciar va face o astfel de
propunere; 3) Alegerea unui comitet al creditorilor format din 3 sau 5 creditori în condiţiile art. 50 din lege şi
desemnarea preşedintelui acestuia;
4) desemnarea unui administrator judiciar sau confirmarea administratorului judiciar provizoriu şi stabilirea onorariului
acestuia de 2.500 lei/lună exclusiv TVA şi 5% din sumele distribuite creditorilor în primul an, 4% din sumele distribuite
în anul doi, respectiv 3% din sumele distribuite în anul trei; 5) probleme diverse.
Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor
bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii vor putea vota şi prin
corespondenţă; scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a
încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice
mijloace, până în ziua şi la ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar.
12. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului Bacău pentru efectuarea menţiunii
precum și instanțelor judecătorești de pe raza Tribunalului Bacău și tuturor băncilor unde debitorul are conturi în
vederea aplicării prevederilor art. 75 din 85/2014.
Lichidator Instant Expert SPRL, Asociat coordonator, Galai Violeta
Județul Bihor
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea TRANS DANUBIUS GROUP SRL, cod unic de înregistrare: 18918991
România, Tribunalul Bihor-Oradea, Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 2517/111/2018
Comunicare sentinţa nr. 1212/F/2018
emisă la 03.12.2018
Către, ORC Bihor, cu sediul în Oradea, str. Ştefan Zweig, nr.11, jud. Bihor
Se comunică alăturat copia sentinţei nr. 1212/F/2018 din data de 28.11.2018 dată de Tribunalul Bihor, în dosar nr. de
mai sus - Secţia a II-a Civilă, privind pe debitoarea SC Trans Danubius Group SRL, cu sediul în Oradea, str. Parc Petofi
Sandor, nr.4, jud. Bihor, având CUI 18918991 şi număr de înregistrare la ORC Bihor J05/1604/2006.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Iakab Angelica
*
România, Tribunalul Bihor-Oradea, Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 2517/111/2018
Sentinţa nr. 1212/F/2018
Şedinţa publică din data de 28 noiembrie 2018
Completul de judecată constituit din:
Judecător sindic: Rădocă Nicoleta
Grefier: Iakab Angelica
Pe rol fiind judecarea cererii de aplicare a procedurii insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014, formulată de creditorul
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor, cu
sediul în Oradea, str. D. Cantemir nr. 2-4, jud. Bihor, împotriva debitorului SC Trans Danubius Group SRL, cu sediul în
Oradea, str. Parc Petofi Sandor, nr.4, jud. Bihor, având CUI 18918991 şi număr de înregistrare la ORC Bihor
J05/1604/2006.
La apelul nominal făcut în cauză, nu au răspuns părţile.
Procedura este completă, debitoarea fiind citată de la sediul cu care este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului.
S-a făcut referatul oral al cauzei, după care.
Judecătorul sindic, faţă de prevederile disp. art. 131, din N.C.proc.civilă coroborat cu disp. art. 95, C.proc.civilă
conform cărora Tribunalul Bihor judecă în primă instanţă toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor
instanţe şi văzând disp. art. 120, C.proc.civilă potrivit cărora „cererile în materia insolvenţei sau concordatului preventiv
sunt de competenţa exclusivă a tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are sediul debitorul” stabileşte competenţa de
soluţionare a prezentei cauze în favoarea Tribunalului Bihor.
În baza art. 255 coroborat cu 258 C.pr.civ. instanţa încuviinţează înscrisurile depuse la dosar în probaţiune.
Considerând cauza lămurită, judecătorul sindic, în raport de prevederile art. 394 C. proc.civilă, declară închise
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