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că cererea formulată de administratorul judiciar CITR Filiala Bucureşti SPRL, cu privire la confirmarea tranzacţiei 
încheiate la data de 19 noiembrie 2018 între debitoarea Lactag SA, prin administrator special Asan-Mic Adriean, şi 
creditoarea Iveco Capital Services SRL (fostă Iveco Capital Leasing IFN SA, măsură avizată de administratorul judiciar 
CITR Filiala Bucureşti SPRL, este întemeiată, urmând ca, în baza art. 45 alin. 1 lit. r rap. la art. 58 alin. 1 lit. m din 
Legea nr. 85/2014, să fie admisă. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea formulată de administratorul judiciar CITR Filiala Bucureşti SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Gara 
Herăstrău nr. 4, Clădirea A, et. 3, sector 2, cu privire la confirmarea tranzacţiei încheiate la data de 19 noiembrie 2018 
între debitoarea Lactag SA, cu sediul în Costeşti, str. Progresului nr. 24, jud. Argeş, J3/44/1991, CUI 129103, prin 
administrator special Asan-Mic Adriean, şi creditoarea Iveco Capital Services SRL, cu sediul în sat Manolache, com. 
Glina, str. Căminului nr. 54, et. 2, jud. Ilfov (fostă Iveco Capital Leasing IFN SA, măsură avizată de administratorul 
judiciar CITR Filiala Bucureşti SPRL. 
Cu cale de atac apelul în termen de 7 zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul Specializat Argeş.  
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23 ianuarie 2019, la Tribunalul Specializat Argeş. 
Preşedinte – Judecător Sindic,                             Grefier, 
Ungureanu Mihaela                     Galbenu Diana Ionela 
 
Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ESPANIA-ITALIA FRUTTA VERDURA GRUPPO IMPORT EXPORT SRL, cod unic de 
înregistrare: 32908063 
România  
Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a Civilă  
Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei, nr. 319L, clădirea B, cam. E29 
Dosar nr. 5644/3/2017/a2 
Termen 14.03.2019 

Citaţie 
emisă la: ziua 31 luna 01 anul 2019 

RECLAMANT  
1. NR DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA 
ADMINISTRATIEI FISCALE PENTRU CONTRBUABILI MIJLOCII BUCURESTI - sector 2, Bucureşti, 
SPERANTEI, nr. 40  
 Notă: cu mentiunea de a depune actiunea tradusa în limba italiana.  
PÂRÂT  
2. TC D'AMBROSIO MARIO - CASTELLANETA, VIA SAN ROCCO, nr. 26, Italia 
este chemat/sunt chemaţi la această instanţă, camera E29 etaj 1 complet 7 în ziua de 14 luna 03 anul 2019 ora 09.00 în 
calitate de debitor SC ESPANIA-ITALIA FRUTTA VERDURA GRUPPO IMPORT EXPORT SRL-Bucureşti, 
BOTEANU, nr. 3, et. demisol, ap. 1 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 
 
2. Societatea OMNIA TURISM SRL, cod unic de înregistrare: 2620505 
PODOREANU INSOLV I.P.U.R.L. – Servicii legale.Insolventa. 
Bucureşti, sector 2, str,Scoalei, nr. 12, Bl. Corp A, et.1,ap.2 
Nr. de inreg.:RFO II – 0643,CUI: 31154450, Tel/fax:021 319 34 95, 0721 243 037, mail: avocat@luizapopescu.ro 
Tribunalul București, Secția a VII-a Civila 
Complet: C20 
Dosar nr: 40516/3/2017 
Termen: 07.02.2019 
Domnule Președinte, 
Subscrisa, PODOREANU INSOLV IPURL, identificată cu nr. de înregistrare RFO II -0643, CUI 31154450, având 
sediul în Bucureşti, sector 2, str. Şcoalei, nr. 12, Bl. Corp A, et. 1, ap. 2, în calitate de administrator judiciar provizoriu 
al debitoarei SC OMNIA TURISM SRL, conform incheierii pronuntate la data de 19.11.2018 de catre Tribunalul 
Bucureşti în dosarul nr. 40516/3/2017, prin prezenta aduc la cunostinta creditorilor 

Raportul nr. 2  
privind situația debitoarei SC OMNIA TURISM SRL 
– în insolventa, in insolvency, en procedure collective- 

I. PREZENTAREA SOCIETATII DEBITOARE OMNIA TURISM SRL 
Societatea OMNIA TURISM SRL a fost infiintata în anul 1991, avand în prezent urmatoarele date de identificare: 

Denumire OMNIA TURISM SRL 
Numar de inregistrare la ONRC J40/6792/1991 

Cod unic de inregistrare 2620505 
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Adresa  Bucureşti, sector 5, Bd.Regina Elisabeta, nr.37 
Obiect principal de activitate 7912- activitati ale tur-operatorilor  
Capital social subscris şi varsat 2000 lei 

Date generale privind deschiderea procedurii: 
Prin incheierea pronuntata în data de 16.07.2018 de Tribunalul Bucureşti, Sectia a VII-a Civila, în dosarul nr. 
40516/3/2017 s-a deschis procedura generala de insolventa prevazuta de Legea nr. 85/2014 impotriva debitoarei 
OMNIA TURISM SRL cu sediul în Bucureşti, sector 5, Bd.Regina Elisabeta, nr.37, avand nr. de ordine la ORC 
Bucureşti J40/6792/1991, CUI 2620505, fiind numit administrator judiciar ACSIS SOLV IPURL. Ulterior a fost numit 
AA TOTAL INSOLVENCY IPURL. Ambii practicieni în insolventa si-au manifestat dorinta de a renunta în a-si mai 
indeplini atributiile şi prin incheierea de sedinta pronuntata în data de 19.11.2018 a fost numit administrator judiciar 
provizoriu al debitoarei PODOREANU INSOLV IPURL, cu atributiile prevazute de art. 58 din Lege. 
II. Mentiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atributiile sale conform 
prevederilor legale. 
 Administratorul judiciar a procedat la aducerea la indeplinire atat a obligatiilor stabilite prin Legea 85/2014, cat şi a 
celor puse în vedere de Judecatorul-sindic. Astfel, intr-o prima etapa administratorul judiciar a notificat societatea 
debitoare cu privire la obligatia de a prezenta documentele contabile şi alte informatii cu privire la activitatea şi averea 
sa.  
III. Demenersuri intreprinse de catre admnistratorul judiciar de la data numirii provizorii: 
Intr-o a doua etapa administratorul judiciar, în conformitate cu dispozitiile art. 99 şi urmatoarele din Legea nr. 85/2014, 
privind procedura insolventei, a redactat şi transmis urmatoarele: 
30.11.2018- apare publicat intr-un ziar de larga circulatie, EVENIMENTUL ZILEI, desemnarea noului administrator 
judiciar, PODOREANU INSOLV IPURL, al debitoarei SC OMNIA TURISM SRL, cu indicarea datelor de contact ale 
acestuia. 
10.12.2018-am publicat în BPI Convocarea Adunarii Creditorilor ce se va desfasura în data de 14.01.2019, avand pe 
ordinea de zi confirmarea administratorului judiciar PODOREANU INSOLV IPURL şi stabilirea Comitetului 
Creditorilor. 
In indeplinirea atributiilor sale, administratorul judiciar a notificat şi urmatoarele institutii:  
• DIRECTIA GENERALA DE TAXE SI IMPOZITE SECTOR 1- notificata în data de 11.12.2018, institutie care nu 
a raspuns solicitarii administratorului judiciar pana la data redactarii prezentului raport de activitate; 
• DIRECTIA GENERALA DE TAXE SI IMPOZITE SECTOR 2- notificata în data de 12.12.2018, raspunzand ca 
societatea nu figureaza în evidentele lor fiscale; 
• DIRECTIA GENERALA DE TAXE SI IMPOZITE SECTOR 3- notificata în data de 11.12.2018, raspunzand în 
data de 13.12.2018 ca societatea nu figureaza cu bunuri sau debite în evidentele fiscale ale DGITL sector 3; 
• DIRECTIA GENERALA DE TAXE SI IMPOZITE SECTOR 4- notificata în data de 11.12.2018, raspunzand în 
data de 13.12.2018 ca societatea nu figureaza cu bunuri sau debite în evidentele fiscale ale DGITL sector 4; 
• DIRECTIA GENERALA DE TAXE SI IMPOZITE SECTOR 5- notificata în data de 12.12.2018, institutie care nu 
a raspuns pana la data redactarii prezentului raport de activitate; 
• DIRECTIA GENERALA DE TAXE SI IMPOZITE SECTOR 6- notificata în data de 12.12.2018, institutie care nu 
a raspuns pana la data redactarii prezentului raport de activitate; 
• DGRFP BUCURESTI- notificata în data de 17.12.2018, institutie care nu a raspuns solicitarii administratorului 
judiciar pana la data redactarii prezentului raport; 
• TREZORERIA SECTOR 5- notificata în data de 17.12.2018, institutie care ne-a comunicat în data de 18.12.2018 ca 
societatea nu figureaza cu bunuri sau debite; 
• In acelasi timp, administratorul judiciar a notificat şi Directia Regim Permise de Conducere şi Inmatriculare a 
Vehiculelor şi Administratia Finantelor Publice sector 5, institutii care ne-a raspus mentionand faptul ca sunt 
inmatrivulate doua autoturisme.  
• In data de de 30.01.2019 administratorul judiciar a dispus notificarea Politie Rutiere în vedere identificarii şi opririi 
în trafic a acestor vehicule.  
• In data de 28.12.2018 administratorul judiciar a formulat adresa de inaintare adresata Administratiei sector 3 prin 
DGRFP Bucureşti prin care a raspuns cererii de solictare de informatii. 
• De asemenea, în data de 28.12.2018 am formulat o cerere de control inspectie fiscala prin intermediul adresata 
DGRFP Bucureşti pentru Administratia sector 3, raspunzandu-ne faptul ca nu sunt intrunite conditiile pentru demararea 
unei astfel de proceduri. 
• 11.12.2018- am publicat în BPI notificare privind desemnarea noului administrator judiciar PODOREANU 
INSOLV IPURL. 
• 11.12.2018- Am trimis prin posta motificare privind predarea documentelor şi inscrisurilor contabile catre SC 
OMNIA TURISM SRL. 
• 12.12.2018- Am publicat în BPI Notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei şi stabilirea termenelor 
prevazute de art. 100 alin 2 din Legea 85/2014, BPI se identifica cu nr. 23729. 
• 19.12.2018- am transmis adrese de inaintare catre ITM prin care am solicitat lista cu contractele de munca aflate în 
derulare precum şi cele care au incetat şi catre ANCPI prin care am solicitat lista cu bunuri imobile cu care debitoarea 
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apare în evidentele institutiei. 
• 20.12.2018- am transmis spre publicare intr-un ziar de larga circulatie, EVENIMENTUL ZILEI, desemnarea noului 
administrator judiciar, PODOREANU INSOLV IPURL, al debitoarei SC OMNIA TURISM SRL.  
• 20.12.2018- s-a redactat şi depus adresa catre INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIE ROMANE, 
DIRECTIA DE INVESTIGARE A CRIMINALITATII ECONOMICE prin care solicitam institutiei ajutorul în vederea 
obtinerii informatiilor necesare ce fac referire la documentele contabile ale debitoarei; 
• 21.12.2018- Am trimis solicitare catre MINISTERUL TURISMULUI în vederea comunicarii situatiei 
licentei/brevetului de turism pe care il detine debitoarea. 
• 21.12.2018- Am trimis notificare catre OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA prin care am solicitat 
comunicarea celor trei polite de Asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de 
catre turist, în cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei”, societatea de asigurari transmitandu-ne copii ale celor trei 
polite solicitate, astfel: 
• Polita de asigurare seria 1, nr. 43980 
• Polita de asigurare seria 1, nr. 48155 
• Polita de asigurare seria 1, nr. 50162 
• 21.12.2018- formulat şi depus în fata DGRFP Bucureşti adresa referitore la arhiva societatii debitoare; 
• In data de 10.12.2018 a fost publicat în BPI nr. 23525, convocatorul adunarii creditorilor, avand ca puncte pe 
ordinea de zi:  
1. Confirmarea administratorului judiciar PODOREANU INSOLV IPURL şi stabilirea onorariului acestuia. 
2. Stabilirea comitetului Creditorilor. 
• In data de 01.11.2018 a fost publicat în BPI nr. 580 tabelul preliminar al creantelor; 
• In data de 18.01.2019 a fost publicat în BPI nr. 1128 procesul verbal al sedintei adunarii creditorilor, prezentand 
urmatoarele hotarari:  
1. Se confirma adminsitratorul judiciar desemnat prin Incheierea pronuntata în data de 15.11.2018 de, cu un total de 
50.87 % din totalul creantelor inscrise. 
2. Se stabileste onorariul administratorului judiciar la nivelul sumei în cuantum de 3000 de lei.  
3. Cu privire la stabilirea comitetului creditorilor, administratorul judiciar constanta ca din voturile exprimate s-a 
propus formarea unor comitete diferite, comitetul cel mai votat fiind propus de 39,48% din numarul total de creditori.  
• In data de 21.01.2019 a fost publicat în BPI nr. 1274 convocatorul adunarii creditorilor, avand ca puncte pe ordinea 
de zi:  
1. Stabilirea comitetului creditorilor. 
• In data de 30.01.2019 a fost publicat în BPI nr. 1912 procesul verbal al adunarii creditorilor, prezentand urmatoarele 
hotarari: 
1. Administratorul judiciar constata ca nu se poate adopta o hotarare privind stabilirea Comitetului creditorilor OMNIA 
TURISM SRL . 
IV. Dosarele de dauna 
1. In dosarul 4279/221/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Deva am trimis prin fax şi email intampinare impotriva cererii 
de chemare în judecata formulata de reclamantul TUHUT-COLTA CONSTANTIN IOAN şi intampinare impotriva 
cererii de chemare în garantie formulata de asigurator OMNIASIG.  
2. In dosarul nr. 14793/299/2018 aflat pe rolul Judecatoriei sector 1 Bucureşti am trimis prin fax/email o cerere prin 
intermediul careia am solicitat comunciarea actelor de procedura dispuse în prezentul dosar şi în subsidiar suspendarea 
cauzei în temeiul art. 75. 
3. In dosarul nr. 21669/193/2017 aflat pe rolul Tribunalului Braila am trimis prin fax/email o cerere prin intermediul 
careia am solicitat comunciarea actelor de procedura dispuse în prezentul dosar şi în subsidiar suspendarea cauzei în 
temeiul art. 75. 
4. In dosarul nr. 1526/287/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Ramnicu Sarat am trimis cu posata intampinarea formulata 
impotriva cererii de chemare în garantie şi o cerere reconventionala impotriva cererii de chemare în judecata. 
5. In dosarul nr. 3620/215/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Craiova, am trimis cu posta intampinarea formulata 
impotriva cererii de cheamre în garantie. 
6. In dosarul nr. 11128/233/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Galati, am trimis cu posta raspunsul la adresa formulata de 
catre Judecatoria Galati din data de 18.01.2018. 
7. In dosarul nr. 7792/281/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Ploiesti, am trimis prin fax/ email, o cerere prin intermediul 
careia am solicitat comunciarea actelor de procedura dispuse în prezentul dosar şi în subsidiar suspendarea cauzei în 
temeiul art. 75. 
8. In dosarul nr. 24505/299/2018 aflat pe rolul Judecatoriei sector 1 Bucureşti, am trimis prin fax / email o cerere prin 
itnermediul careia am solicitat comunciarea actelor de procedura dispuse în prezentul dosar şi în subsidiar suspendarea 
cauzei în temeiul art. 75.  
9. In dosarul nr. 23856/196/2017 aflat pe rolul Judecatoriei Braila, am trimis prin fax / email o cerere prin intermediul 
careia am solicitat comunciarea actelor de procedura dispuse în prezentul dosar şi în subsidiar suspendarea cauzei în 
temeiul art. 75.  
10. In dosarul nr. 1755/215/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Craiova, am trimis prin fax / email o cerere prin intermediul 
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careia am solicitat comunciarea actelor de procedura dispuse în prezentul dosar şi în subsidiar suspendarea cauzei în 
temeiul art. 75.  
11. In dosarul nr. 3896/215/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Craiova, am trimis prin fax / email o cerere prin intermediul 
careia am solicitat comunciarea actelor de procedura dispuse în prezentul dosar şi în subsidiar suspendarea cauzei în 
temeiul art. 75.  
12. In dosarul nr. 2183/176/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Alba-Iulia, am trimis prin fax / email o cerere prin 
intermediul careia am solicitat comunciarea actelor de procedura dispuse în prezentul dosar şi în subsidiar suspendarea 
cauzei în temeiul art. 75.  
13. In dosarul nr. 12232/281/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Ploiesti, am trimis prin fax / email o cerere prin intermediul 
careia am solicitat comunciarea actelor de procedura dispuse în prezentul dosar şi în subsidiar suspendarea cauzei în 
temeiul art. 75.  
14. In dosarul nr. 35739/299/2018 aflat pe rolul Judecatoriei sector 1 Bucureşti, am trimis prin fax / email o cerere prin 
intermediul careia am solicitat comunciarea actelor de procedura dispuse în prezentul dosar şi în subsidiar suspendarea 
cauzei în temeiul art. 75.  
15. In dosarul nr. 1664/233/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Galati am trimis prin fax / email o cerere prin intermediul 
careia am solicitat comunciarea actelor de procedura dispuse în prezentul dosar şi în subsidiar suspendarea cauzei în 
temeiul art. 75. 
V. CONCLUZIILE ADMINISTRATORULUI JUDICIAR: 
Avand în vedere aspectele de fapt şi de drept invocate în prezentul raport solicitam acordarea unui nou termen în 
vederea continuarii procedurii, identificarii de noi bunuri mobile sau imobile. 
In acealsi timp solicitam, în temeiul dispozitiilor art. 47 din LG 85/2014, concursul judecatorului sindic în vederea 
desemnarii unui comitet al creditorilor. Trebuie sa se aiba în vedere faptul ca, pana în prezent au fost convocate doua 
adunari de creditori insa în niciuna dintre ele, creditorii nu au ajuns la un punct de vedere comun, iar pentru o mai buna 
gestionare a intregului dosar este imperios necesar stabilirea urgenta a unui comitet de creditori.  
Anexam prezentei toate inscrisurile justificative; 
Cu deosebita consideratie, 

SC OMNIA TURISM SRL, 
Prin adm. jud. PODOREANU INSOLV IPURL 

 
3. Societatea PERFECT TOUR SRL, cod unic de înregistrare: 14241637 
România  
Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civilă 
Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 319 L, clădirea B, sector 6  
Dosar 3549/3/2018 

Comunicare sentinţă civilă nr. 6334  
emisă la: ziua 28 luna 01 anul 2019 

Către, 
FINECO INSOLVENCY SPRL - Bucureşti, BUCURESTI, STR.LANARIEI NR.147, AP.5-7, SECTOR 4 
(INTRAREA DIN STR.G-RAL CANDIANO POPESCU) 
PÂRÂT 
PERFECT TOUR SRL - Bucureşti, BUCURESTI, STR.ANIVERSARII NR.41, MODUL 108-107 DEMISOL, 501 SI 
502, ET.3, SECTOR 3 
PERFECT TOUR SRL PRIN CORINA PACURARU - Bucureşti, BUCURESTI, CALEA GRIVITEI NR.26A, 
SECTOR 1 
PERFECT RESOURCING SRL - Bucureşti, BUCURESTI, STR.ANIVERSARII NR.41, CĂMIN MUNCITORESC, 
PARTER, MODUL 201-202, SECTOR 3 
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile / sentinţei civile / deciziei civile nr. 6334 din data de 06.11.2018 
pronunţată în dosarul nr. 3549/3/2018 de Tribunalul Bucuresti Secţia a VII-a Civilă privind debitorul PERFECT TOUR 
SRL sector 1, Bucureşti, STR.THEODOR AMAN, nr.11 cu sediul procesual ales în Bucureşti, str. Bahluiului nr. 27-29, 
sector 1 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

* 
Dosar nr. 3549/3/2018 
Romania 
Tribunalul Bucureşti –Secţia a VII a –Civilă 

Încheiere 
Şedinţa publică de la 23.10.2018 

Tribunalul constituit din : 
Preşedinte-Judecător Sindic: Alexandra-Simona Mănescu  

Grefier: Georgiana Iuliana Cristea 
Pe rol se află soluţionarea cauzei civile având ca obiect acţiune în anularea operaţiunii care a format obiectul 
Contractului de master franciză încheiat la data de 23.11.2016 întemeiată pe dispoziţiile Legii 85/2014 privind 
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