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Județul Ialomiţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea TERRA TOURISM SRL, cod unic de înregistrare: 16126618
România
Tribunalul Călăraşi
Secţia Civilă
str. Bucureşti, nr.106
Dosar 1037/98/2018
Comunicare încheiere din 27.11.2018
emisă la: ziua 29 luna 11, anul 2018
Către,
Oficiul Registrului Comerţului De Pe Lângă Tribunalul Călăraşi
Sediul social municipiul Călăraşi, str. Prel. Bucureşti, nr.7, bl.C20, et.1, jud. Călăraşi.
Se comunică, alăturat, copia Încheierii din data de 27.11.2018, pronunţată în dosarul nr. 1037/98/2018 de Tribunalul
Călăraşi, Secţia Civilă, privind pe debitoarea SC Terra Tourism SRL, cu sediul în Slobozia, b-dul. Matei Basarab, bl. Z,
sc. A, ap. 2, judeţul Ialomiţa, înregistrată la O.R.C. Ialomiţa, sub nr. J21/41/2004, având C.U.I. RO 16126618
Parafa. Preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
România
Tribunalul Călăraşi
Secţia Civilă
Înregistrat în evidenţa A.N.S.D.P.C.P. sub nr. 2292
Dosar nr. 1037/98/2018 (Număr în format vechi 51/F/2018)
Încheiere
Şedinţa camerei de consiliu de la 27 Noiembrie 2018
Completul compus din:
Judecător Sindic Vasile-Bogdan Marin
Grefier Tonia Fanache
Pe rol, în cadrul procedurii insolvenţei debitoarei SC Terra Tourism SRL, soluţionarea cererii de majorare termene
formulată de lichidatorul judiciar A&A Consultans SPRL.
Fără citare.
La apelul nominal, părţile nu au răspuns.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:
Judecătorul sindic, ia act de cererea de majorare termene formulată de către lichidatorul judiciar provizoriu al debitoare
A&A Consultans SPRL şi reţine cauza în pronunţare.
Judecătorul sindic,
Asupra cauzei de faţă:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Călăraşi la data de 15.11.2018, în dosarul nr.1037/98/2018, A&A
Consultants SPRL, în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitoarei Terra Tourism SRL, a solicitat majorarea
termenelor prevăzute la art.100 din Legea nr.85/2014 cu termenul maxim de 30 de zile prevăzut de legiuitor, precum şi
majorarea termenului prevăzut la art.97, alin.1 cu perioada maximă - 40 de zile, prevăzută de acelaşi text legal.
În motivarea în fapt, lichidatorul judiciar arată că nu a putut intra în posesia niciunui document sau informaţie din
evidenţa contabilă a debitoarei, situaţie care face dificilă îndeplinirea obligaţiilor conform dispoziţiilor încheierii
Camerei de Consiliu din data de 22.10.2018, fiind totodată de natură a afecta drepturile creditorilor Terra Tourism SRL
Se mai arată că potrivit susţinerilor debitoarei, confirmate în mare măsură de cele ale Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice Ialomiţa prin intermediul procesului - verbal din data de 06.11.2018, parte din arhiva contabilă a
Terra Tourism SRL a fost ridicată de organele de cercetare penală, astfel că a intrat în posesia numărului dosarului
penal la data de 13.11.2018 de la reprezentanţii AJFP Ialomiţa şi a transmis către Direcţia de Investigare a Criminalităţii
Economice Bucureşti adresa nr.2979/13.11.2018, prin care a solicitat comunicarea situaţiei actuale a arhivei juridicocontabile a debitoarei.
Se mai precizează că din corespondenţa purtată cu reprezentanţii AJFP Ialomiţa rezultă că şi aceştia întâmpină
dificultăţi în efectuarea inspecţiei fiscale prevăzute de art.102, alin.1 din Legea nr. 85/2014, dificultăţi generate tot de
situaţia mai sus prezentată, astfel încât prin majorarea termenelor s-ar conferi şi creditorului bugetar posibilitatea de a
formula o declaraţie de creanţă bazată pe efectuarea unui control prealabil.
Suplimentar faţă de aspectele mai sus prezentate, precizează că a fost contactat în mod direct de mai multe persoane
fizice, foste beneficiare ale pachetelor de vacanţă anulate, care au fost notificate succesiv, pe măsura comunicării de
către acestea a adresei de domiciliu, neexistând însă certitudinea că toţi potenţialii creditori de această natură au aflat
despre data deschiderii procedurii falimentului şi în special despre termenele fixate prin încheierea din data de
22.10.2018.
De asemenea, se arată că administratorul statutar al debitoarei a declarat că nu deţine o bază de informaţii cu privire la
adresele de domiciliu ale clienţilor, corespondenţele fiind purtate electronic, prin e-mail, iar până la data redactării
prezentei cereri nu a fost pusă la dispoziţia lichidatorului judiciar lista adreselor de email ale clienţilor. Ulterior
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

16

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 22999/03.12.2018
recepţionării acesteia, urmează procedura de confirmare a identităţii potenţialilor creditori şi transmiterea notificărilor
privind deschiderea procedurii falimentului către aceştia, demersuri care implică o perioadă mai lungă de timp.
Cu privire la solicitarea de prelungire a termenului de întocmire a raportului prevăzut de art.97 din Legea nr.85/2014,
atâta vreme cât lichidatorul judiciar nu a intrat în posesia niciunui document contabil este dificil a se pronunţa cu privire
la cauzele care au determinat starea de insolvenţă şi cu privire la eventualele persoane cărora le-ar fi imputabilă.
Totodată, informaţiile cu privire la cercetările penale care se efectuează de către Direcţia de Investigare a Criminalităţii
Economice Bucureşti, sunt elemente care trebuie avute în vedere de către practicianul în insolvenţă, motiv pentru care
este benefică aşteptarea recepţionării prealabile a acestora.
Pentru toate motivele prezentate, solicită admiterea cererii aşa cum a fost ea formulată.
În susţinerea cererii a depus înscrisuri în copie.
Analizând materialul probator administrat, instanţa reţine următoarele:
Conform înscrisurilor de la dosar, lichidatorul judiciar, deşi a efectuat demersurile necesare, nu a putut intra în
posesia niciunui document sau informaţie din evidenţa contabilă a debitoarei, situaţie care face dificilă îndeplinirea
obligaţiilor conform dispoziţiilor încheierii Camerei de Consiliu din data de 22.10.2018, fiind totodată de natură a afecta
drepturile creditorilor Terra Tourism SRL.
Faţă de aceste aspecte, instanţa va admite cererea formulată de lichidatorul judiciar provizoriu A&A Consultants
S.P.R.L., privind pe debitoarea Terra Tourism SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite.
În temeiul art.97, alin.1, ultima frază, din Legea nr.85/2014 va dispune prelungirea termenului acordat prin încheierea
din data de 22 octombrie 2018, urmând ca raportul prevăzut de art.97, alin.1 din Legea nr.85/2014 să fie depus până la
data de 7 ianuarie 2019.
În temeiul art.100, alin.2, din Legea nr.85/2014, va dispune prelungirea termenului acordat prin încheierea din data de
22 octombrie 2018, urmând ca termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă să fie în data de 7 ianuarie
2019, termenul de verificare a creanţelor, întocmire şi publicare în B.P.I. a tabelului preliminar să fie în data de 14
ianuarie 2019, termenul de definitivare a tabelului creanţelor să fie în data de 8 februarie 2019, iar termenul pentru
şedinţa creditorilor să fie în data de 17 ianuarie 2019, ora 11, la sediul lichidatorului judiciar provizoriu.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar provizoriu A&A Consultants S.P.R.L., privind pe debitoarea Terra
Tourism SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite.
În temeiul art.97, alin.1, ultima frază, din Legea nr.85/2014 dispune prelungirea termenului acordat prin încheierea din
data de 22 octombrie 2018, urmând ca raportul prevăzut de art.97, alin.1 din Legea nr.85/2014 să fie depus până la data
de 7 ianuarie 2019.
În temeiul art.100, alin.2, din Legea nr.85/2014 dispune prelungirea termenului acordat prin încheierea din data de 22
octombrie 2018, urmând ca termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă să fie în data de 7 ianuarie 2019,
termenul de verificare a creanţelor, întocmire şi publicare în B.P.I. a tabelului preliminar să fie în data de 14 ianuarie
2019, termenul de definitivare a tabelului creanţelor să fie în data de 8 februarie 2019, iar termenul pentru şedinţa
creditorilor să fie în data de 17 ianuarie 2019, ora 11, la sediul lichidatorului judiciar provizoriu.
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii, realizată prin publicare în B.P.I..
Dată în camera de consiliu.
Pronunţată în şedinţa publică de la 27 noiembrie 2018.
Judecator sindic,
Grefier,
Vasile Bogdan Marin
Tonia Fanache
*

*

*
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