BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 23060/04.12.2018
 Cu un vot total de 100% din totalul creanțelor prezente în Adunare, CREDITORII APROBĂ ONORARIUL
ADMINISTRATORULUI JUDICIAR în cuantum de 145 lei exclusiv T.V.A./lună și un onorariu de succes în cuantum
de 0,0000001% din sumele distribuite în cadrul procedurii.
Întrucât nu au fost propuse spre discuţie alte aspecte decât cele de pe ordinea de zi a şedinţei, Lichidatorul judiciar
declară şedinţa încheiată.
Prezentul Proces – Verbal a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, din care unul pentru a fi comunicat Onoratei
Instanțe de Judecată.
Lichidator judiciar: Zenit Management S.P.R.L.,
prin asociat coordonator, Av. Gabriel Pîrcălăbescu
Județul Ialomiţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea TERRA TOURISM SRL, cod unic de înregistrare: 16126618
Notificare privind
deschiderea procedurii simplificate a falimentului
Nr.: 3192
Data emiterii: 28.11.2018
1. Date privind dosarul:
Număr dosar: 1037/98/2018
Tribunalul Calarasi Sectia Civila
2.Arhiva/registratura instanţei:
Adresa: str. Bucureşti nr.106, Călăraşi, judeţul Călăraşi
3.Initiatorul Cererii de deschidere a procedurii simplificate de faliment:
TERRA TOURISM SRL
4. Debitor: TERRA TOURISM SRL
Cod de identificare fiscală: 16126618
Sediul social: Mun. Slobozia, Bulevardul Matei Basarab, Bloc Z, Scara A, etaj P, Ap.2, Jud. Ialomita
Număr de ordine în registrul comerţului: J21/41/2004
5.Lichidator judiciar: A&A CONSULTANTS SPRL
Cod de identificare fiscală: 20877869
Sediul social: Bd. Carol I nr. 12, et. 1, camera 5, sector 3, Bucureşti
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO II-0079 din 31.12.2006
Tel/Fax: 021.317.53.47
E-mail: insolventa@avanastasescu.ro
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Anastasescu Marieta
6.Subscrisa: A&A CONSULTANTS SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului TERRA TOURISM SRL
conform incheierii de sedinta pronunţată de Tribunalul Calarasi Sectia Civila în data de 22.10.2018 în dosarul nr.
1037/98/2018, în temeiul art.. 147 din Legea nr. 85/2014 , notifică
7. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului, în temeiul dispozițiilor art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014,
împotriva debitorului TERRA TOURISM SRL prin incheierea de sedinta din data de 22.10.2018, pronunţată de
Tribunalul Calarasi Sectia Civila în dosarul nr. 1037/98/2018, ridicarea dreptului de administrare a acesteia.
7.1. Conform incheierii de sedinta din data de 27.11.2018 pronuntata în dosarul nr. 1037/98/2018, termenele stabilite în
procedura au fost majorate astfel incat creditorii debitorului TERRA TOURISM SRL trebuie să procedeze la înscrierea
la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în tabelul preliminar, astfel:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul preliminar este: 07.01.2019;
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la
termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.1.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii simplificate falimentului:
Termenul de verificare a creanțelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar al creantelor: 14.01.2019;
Termenul de întocmire a tabelului definitiv al creanțelor: 08.02.2019;
Termen pentru continuarea procedurii este: 13.02.2019;
8. Adunarea Generala a Creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar A&A CONSULTANTS
SPRL:
Adresa: Bd. Carol I nr. 12, et. 1, cam.5, sector 3, Bucureşti;
Data: 17.01.2018
Ora: 11.00
având ca ordine de zi :
1. Prezentarea raportului lichidatorului judiciar intocmit conform prevederilor art.97 din Legea 85/2014;
2. Confirmarea lichidatorului judiciar A&A CONSULTANTS SPRL ;
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3. Aprobarea onorariului A&A CONSULTANTS SPRL pornind de la următoarea ofertă: un onorariu fix de 2.000 lei +
TVA/luna şi un onorariu procentual de 7% ( exclusiv TVA) din valoarea bunurilor valorificate şi a creantelor recuperate
până la închiderea procedurii;
4. Desemnarea comitetului creditorilor şi propunerea presedintelui acestuia.
9. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Ialomița 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 preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 102 din Legea privind procedura insolvenţei.
 Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar 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 de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare
silita pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea privind procedura insolvenţei
85/2014).
A&A Consultants SPRL,
Lichidator judiciar al Terra Tourism SRL
prin Practician în Insolventa Anastasescu Marieta
Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CAZADELA SRL, cod unic de înregistrare: 27016319
Depunere rapoarte întocmite de
administratorul judiciar în procedura falimentului
Nr.:073 Data emiterii :04.12.2018
1.Date privind dosarul: Număr dosar 642/1371/2015 Tribunalul Specializat Mureş.Judecător sindic Florin
Lupașcu.2.Arhiva/registratura instanţei:Tg.Mureş,str. Justitiei nr.1, jud.Mureş, Număr de telefon 0265262010,programul arhivei/registraturii instanţei luni-vineri 8-12. 3.1 Debitor: CAZADELA SRL Cod de identificare
fiscală 27016319, cu sediul social în Loc. Reghin, str. Libertăţiii, nr.14, jud. Mureş. Număr de ordine în registrul
comerţului J26/373/2010. 3.2. Administrator special:Cazan Daniel.4.Creditori conform tabel.5.Lichidator judiciar
CORELI CONSULT IPURL Cod de identificare fiscală RO 12467019 Tg.Mureş, Piaţa Victoriei nr.13 ap.31.Număr de
înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0144 tel./fax 0744-797953,265-261737.6.Subscrisa: CORELI
CONSULT IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC CAZADELA SRL conform Sentinţei nr.231 din
data de 24.03.2016 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş, în dosarul 642/1371/2015,în temeiul art.59 din Legea
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă comunică:
RAPORT LUNAR
Referitor Dosarul Tribunalului Specializat Mureş nr.642/1371/2015 privind SC CAZADELA SRL cu sediul social în
Loc. Reghin, str. Libertăţiii, nr.14, jud.Mureş. Cod de identificare fiscală 27016319 număr de ordine în registrul
comerţului J26/373/2010,pentru care s-a deschis procedura generală a insolvenţei prin Încheierea nr.199/C din data de
14.07.2015 iar prin Sentinţa nr.231 din data de 24.03.2016 pronunţată deTribunalul Specializat Mureş s-a deschis
procedura falimentului ,subscrisa CORELI CONSULT IPURL cu sediul în Tg.Mures ,Piaţa Victoriei nr.13 ap.31, a fost
numită lichidator judiciar am procedat la executarea prevederilor legale și a dispozițiilor judecătorului sindic .
În acest sens s-au valorificat bunuri mobile din patrimoniul debitoarei astfel că din sumele încasate s-a depus la data de
16.10.2018 la grefa Tribunalului Specializat Raportul -rectificat asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea
creanţelor şi Planul de distribuire pentru debitorul CAZADELA SRL.
Raportul -rectificat asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi Planul de distribuire pentru
debitorul CAZADELA SRL au fost prezentate Comitetului creditorilor în ședința din 22.10.2018,iar Procesul verbal al
ședinței Comitetului creditorilor a fost depus la registratura instanței la data de 24.10.2018 și a fost publicat în Buletinul
procedurilor de insolvență nr 20081 din 24.10.2018 fără a se înregistra contestații.
Raportul –rectificat asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi Planul de distribuire pentru
debitorul CAZADELA SRL a fost Notificat tuturor creditorilor prin Buletinul procedurilor de insolvență nr.19483 din
17.10.2018 și nu am înregistrat contestații astfel că vom proceda la distribuirea sumelor astfel cum a fost prvăzute prin
planul de distribuire.
Am constatat că AJFP Mureș la data de 14.07.2017 a depus o Cerere de angajarea răspunderii personale împotriva
numitului Cazan Daniel și a numitei Costea Adela pentru care s-a deschis Dosarul asociat nr.642/1371/2015/a3 .Cererea
a fost suspendată până la soluționarea recursului la Înalta Curte de Casație și Justiție a Dosarului nr.168/43/2016
La data prezentului Raport în contul colector de insolvență deschis la BCR Tg.Mureș este suma de 14.377,29 lei din
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