BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6194/26.03.2019
Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ACMS CONSTRUCŢII CIVILE SRL, cod unic de înregistrare: 31312967
Societatea ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL
Cod Unic de Înregistrare: 31312967
Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă
Nr.: 316, data emiterii: 25.03.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 6784/3/2019, Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Splaiul Independenţei nr. 319L; Clădirea B - Sema Parc, sector 6, București;
telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior – 8629 - registratura; telefon (centrala): 021.408.36.00;
021.408.37.00, interior – 8631 – arhiva; Fax: 021.313.28.02; e-mail: trb-insolventa@just.ro, Registratură - et.1, camera
022. Program cu publicul: Zilnic – orele 09:30 - 14:00; Arhivă - parter, camera 06. Program cu publicul: Zilnic – orele
09:30 - 14:00.
3.1 Debitor: Societatea ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Șos.
Pipera nr. 4, Biroul nr. 1, Etaj 6, București, sector 1, având Codul unic de înregistrare 31312967, Numărul de ordine în
registrul comerţului: J40/2787/2013.
3.2 Administrator special: Nu a fost desemnat până la momentul prezentei.
4. Administrator judiciar provizoriu: EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L. societate civilă
profesională de practicieni în insolvenţă, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei al U.N.P.I.R. sub
nr. RFO II 0484, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle nr. 13, etaj 3, sector 1, cod fiscal 27236802, Tel.:
021.320.50.36, Fax 021.320.50.06, e-mail office@edgeadvisors.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar
persoană juridică: Corneliu Botnariuc.
5. Subscrisa/Subsemnatul(a): EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL, în calitate de administrator
judiciar provizoriu al debitorului ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL, conform hotărârii din data de 20.03.2019,
pronunţată de Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, în dosarul 6784/3/2019, în temeiul art. 99 și art. 100 din
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, notifică
6. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL prin
hotărârea din data de 20.03.2019, pronunţată de Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, în dosarul 6784/3/2019, în
temeiul temeiul art. 71 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
Se menține debitorului dreptul de administrare.
6.1. Creditorii Debitorului ACMS CONSTRUCȚII CIVILE SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a
acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.1.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este (ziua/luna/anul)
06/05/2019.
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat
atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care creditorul le deţine împotriva debitorului.
6.1.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii este de 15 zile de
la notificare, precum și termenul de soluționare a opozițiilor, care nu va depăși 10 zile de la data expirării termenului de
depunere a acestora.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea și publicarea tabelului preliminar al creanţelor este
(ziua/luna/anul) 27/05/2019.
Termenul pentru formularea eventualelor contestații este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de
Insolvență a tabelului preliminar, conform art. 111 alin. (2) din Legea 85/2014.
Termenul de definitivare a tabelului creanțelor este (ziua/luna/anul) 21/06/2019.
7. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima ședință a Adunării creditorilor va avea loc la sediul
administratorului judiciar EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL din Piaţa Charles de Gaulle nr.
13, etaj 3, sector 1, Bucureşti, la data de (ziua/luna/anul) 03/06/2019, ora 12:00, având ca ordine de zi:
Prezentarea situaţiei debitorului;
Desemnarea membrilor Comitetului creditorilor;
Confirmarea administratorului judiciar;
Stabilirea onorariului administratorului judiciar.
8. Comitetul creditorilor: Nu a fost desemnat.
9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București şi
altor registre pentru efectuarea menţiunii, instanțelor judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul debitorului și
tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi.
Informaţii suplimentare:
o 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 alin. (1) și (2) din Legea 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
o Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi ale
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
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actelor de constituire de cauze de preferință.
o 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 administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la
dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă
sau fax.
o 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, sub sancțiunea anulării..
Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) din
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.
Edge Business Restructuring Advisors SPRL
Administrator judiciar al ACMS Construcții Civile SRL, prin Asociat coordonator Corneliu Botnariuc
2. Societatea DIPALMA ELECTRONICS SRL, cod unic de înregistrare: 22417930
Debitor: DIPALMA ELECTRONICS SRL
Cod de identificare fiscală: 22417930
Sediul social: Bucureşti, str. Dr. Staicovici nr.37, bl. demisol, ap.1, sector 5
Numar de ordine în registrul comerţului: J40/17311/2007
Tribunalul Bucureşti Sectia a VIIa Civila
Dosar nr. 11303/3/2018
Completare la Procesul verbal al adunării creditorilor Dipalma Electronics SRL
încheiat în data de 19.03.2019
Sedinta a inceput la ora 15:00 şi s-a desfasurat în Bucureşti, Bd. Burebista, nr.1, bl.D15, sc.2, et.2, ap.40, sector 3.
Convocatorul adunarii a fost publicat în BPI nr. 5184 din data de 12.03.2019, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea situatiei financiare a societatii debitoare.
2. Alegerea comitetului creditorilor.
3. Confirmarea lichidatorului judiciar provizoriu şi stabilirea onorariului acestuia.
4. Prezentarea punctului de vedere al lichidatorului judiciar cu privire la faptul ca nu a identificat elemente care sa
conduca la formularea unei cereri intemeiate pe dispozitiile art.169 din Legea nr.85/2014. Eventuala autorizare a
creditorilor.
5.Supunerea spre aprobarea Adunarii creditorilor a Raportului de activitate, intocmit în conformitate cu prevederile
art.174, din Legea nr.85/2014.
Prezenta adunare a fost prezidata de catre reprezentantul lichidatorului judiciar.
La adunare nu s-a prezentat niciun creditor.
Prin corespondenta nu s-a primit niciun punct de vedere.
Dupa incheierea Procesului verbal al Adunarii creditorilor Dipalma Electronics SRL, s-a primit prin corespondeta vot
din partea unicului creditor, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucureşti în reprezentarea Administratia
Finantelor Publice sector 5, pondere la masa credala 100,00%.
Avand în vedere indeplinirea conditiilor legale de cvorum, s-au consemnat urmatoarele:
1. Prezentarea situatiei financiare a societatii debitoare.
Lichidatorul judiciar face urmatoarea informare:
In vederea identificarii bunurilor din patrimoniul debitoarei, au fost formulate adrese catre Prefectura Mun.Bucureşti şi
DGITL sector 1 – 6.
Din raspunsurile primite pana la aceasta data s-a constatat ca debitoarea nu detine în patrimoniu bunuri de natura celor
impozabile.
In urma demersurilor intreprinse de catre lichidatorul judiciar, s-au constatat urmatoarele aspecte legate de societatea
debitoare :
- la data deschiderii procedurii falimentului debitoarea nu mai desfasura nicio activitate;
- nu sunt contracte de munca în curs de derulare;
- nu detine lichiditati în conturi şi nici bunuri în patrimoniu.
La data de 26.02.2019 a fost intocmit şi depus la dosarul cauzei Tabelul definitiv consolidat al creantelor inregistrate
impotriva DIPALMA ELECTRONICS SRL, fiind afisat la usa instantei şi publicat în BPI nr.4125/26.02.2019.
Cuantumul total al masei credale inregistrata în tabel este în suma de 615.513,00 lei.
Voturi exprimate în scris: Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucureşti în reprezentarea Administratia
Finantelor Publice sector 5, pondere la masa credala 100,00%: … am luat la cunostinta de situatia financiara a societatii
debitoare”.
Hotarare adoptata: Cu unanimitate de voturi s-a luat act de situatia financiara a societatii debitoare.
2. Alegerea comitetului creditorilor.
Avand în vedere componenta Tabelului definitiv consolidat al creantelor cat şi lipsa complexitatii procedurii,
lichidatorul judiciar, propune ca atributiile Comitetului creditorilor, sa fie preluate de catre Adunarea creditorilor.
Voturi exprimate în scris: Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucureşti în reprezentarea Administratia
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
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