BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6335/27.03.2019
Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ARTMAT DISTRIBUTION EXIM S.R.L., cod unic de înregistrare: 26093089
Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvență față de Artmat Distribution Exim SRL
Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII a Civila
Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6, Bucureşti
Număr dosar: 4343/3/2019
Debitor: ARTMAT DISTRIBUTION EXIM SRL
Cod de identificare fiscală: 26093089
Număr de ordine în registrul comerţului: J40/8455/2018
Sediul social: Bucureşti, Sectorul 5, Calea 13 Septembrie, nr. 221-225-, 227, Complexul Comercial Prosper, Spatiul
Comercial nr. 4.1B, Biroul B, Et.4
Initiator cerere deschidere procedura: ARTMAT DISTRIBUTION EXIM SRL
Creditori :
Nr.crt
Denumire
Sediu social
Directia Generala de Impozite şi Taxe
1.
Bucureşti, str. Sebastian nr.23A, sector 5
Locale – sector 5
Direcţia Generală Regionala a Finanţelor
2.
Publice Bucureşti în reprezentarea Bucureşti, str. Sperantei nr.40, sector 2
Administraţiei Finanţelor Publice sector 5
Directia Generala de Impozite şi Taxe
3.
Bucureşti, str. Campia Libertatii nr.36, sector 3
Locale – sector 3
Direcţia Generală Regionala a Finanţelor
4.
Publice Bucureşti în reprezentarea Bucureşti, str. Sperantei nr.40, sector 2
Administraţiei Finanţelor Publice sector 3
5.
Primaria Chitila
Chitila, str. Ion Olteanu, nr. 6, Jud. Ilfov
Direcţia Generală Regională a Finanţelor
6.
Publice Bucureşti - Administraţia
Bucureşti, str. Sperantei nr.40, sector 2
Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov
Bucureşti, Splaiul Independentei nr,294, CORP A, sector
7.
Administratia Fondului pentru Mediu
6
Autoritatea Pentru Valorificarea Activelor
8.
Bucureşti, str. Alexandru Serbanescu, nr.50, sector 1
Statului
Bucureşti, Piata Presei Libere nr. 3-5, cladirea City Gate,
9.
Telekom Romania Communications SA
Turn Nord, sector 1
10.
GDF Suez Energy Romania SA
Bucureşti, B-dul Marasesti Nr.4-6, sector 4
11.
Enel Energie Muntenia SA
Bucureşti, bulevardul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1
12.
Vodafone Romania SRL
Bucureşti, Str.Charles De Gaulle nr. 15, sector 1
Bucureşti, str. Doctor Staicovici, Nr 75, Forum 2000
13.
RCS & RDS SA
Building, Faza I, Etaj 2, sector 5
14.
Orange Romania SA
Bucureşti, Bd. Lascar Catargiu, nr. 51-53, sector 1
Administrator judiciar: TURMAC INSOLVENCY IPURL, cod de identificare fiscală: 35100975, sediu ales:Bucureşti,
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, Tel: 0722.47.27.33, Fax: 031/805.21.25, nume şi prenume reprezentant
administrator judiciar persoană juridică: Turmac Mihaela
Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul profesional în Bucureşti, Bd. Unirii, Nr.78, Bl.J2, sc.2, et.3,
ap.39, sector 3, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela în calitate de administrator judiciar al debitorului
ARTMAT DISTRIBUTION EXIM SRL, cu sediul în Bucureşti, Sectorul 5, Calea 13 Septembrie, nr. 221-225-, 227,
Complexul Comercial Prosper, Spatiul Comercial nr. 4.1B, Biroul B, Et.4, avand CUI 26093089, nr. de ordine în
registrul comertului J40/8455/2018, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 19.03.2019, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civila, în dosarul nr.4343/3/2019, în temeiul art.99 şi art.100 din Legea nr.
85/2014 privind procedura insolvenţei, notifică:
Deschiderea procedurii de insolventa împotriva debitorului ARTMAT DISTRIBUTION EXIM SRL prin incheierea de
sedinta din data de 19.03.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civila, în dosarul nr.4343/3/2019,
cu drept de opozitie potrivit disp. art. 71 alin.(2) din Legea 85/2014, în termen de 10 zile de la primirea notificarii.
Debitorul are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele
prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei.
Creditorii debitorului ARTMAT DISTRIBUTION EXIM SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a
acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei :
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este la data de 03.05.2019.
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la
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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termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa pe care o deţineţi împotriva debitorului.
Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolventa a
tabelului preliminar al creanţelor este la data de 23.05.2019.
Termenul de definitivare a tabelului creantelor este la data de 17.06.2019.
Termenul pentru Adunarea Generala a Asociatilor ARTMAT DISTRIBUTION EXIM SRL la data de 03.04.2019, ora
12.00 la sediul ales al administratorului judiciar din Bd.Unirii nr.78, Bl.J2, Sc.2, Etj.3, Ap.39, sector 3, Bucureşti cu
unic punct pe ordinea de zi „Desemnarea administratorului special”.
Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a Creditorilor va avea loc la data de 28.05.2019.
- adresa: Bucureşti, blv. Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3.
- ora: 12.00 având ca ordine de zi:
1. prezentarea situaţiei debitorului;
2. desemnarea Comitetului creditorilor
3. confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea remuneratiei acestuia
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti 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. 104 alin(1) din Legea nr.85/2014 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, iar un exemplar va fi transmis administratorului judiciar, prin posta/fax/email/ sau se va depune
personal la sediul acestuia.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi insotita de dovada platii taxei judiciare de timbru în suma de 200 lei ce va fi achitata în numerar, prin
virament sau în sistem online, în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are
creditorul sediul social / domiciliul declarat .
Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor
asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 alin (1) din Legea nr.85/2014 privind procedura insolventei).
Turmac Insolvency IPURL
Administrator judiciar al Artmat Distribution Exim SRL
Turmac Mihaela
2. Societatea DACOMIR TITANIUM SRL, cod unic de înregistrare: 30523095
Tribunalul Bucuresti
Sectia a VII a Civila
Dosar nr. 38931/3/2018 C 2
Raport
întocmit în confomitate cu prevederile art.58 alin.1 şi art.92 alin.1 din Legea nr.85/2014
Nr.26505/*20.03.2019
Debitor: DACOMIR TITANIUM SRL cu sediul în Bucureşti, Sos. Giurgiului, nr.58-70, bl.C, sc.2, et.7, ap.66, sector 4,
CUI 30523095, J40/8533/2014.
Prin Sentinţă civilă nr.928/19.02.2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civila în dosarul nr.
38931/3/2018 s-a deschis procedura prevăzută de Legea nr.85/2006 împotriva debitoarei DACOMIR TITANIUM SRL
cu sediul în Bucureşti, Sos. Giurgiului, nr.58-70, bl.C, sc.2, et.7, ap.66, sector 4, CUI 30523095, J40/8533/2014, fiind
numit administrator judiciar al debitoarei, LIDER-Lichidare şi Reorganizare SPRL cu sediul în Bucureşti, str.
Gabroveni, nr.61, et.4, ap.23-24, Interfon 23C, sectorul 3, cu atribuţiunile prevăzute de art.58 din Lege.
1.Debitor:
- DACOMIR TITANIUM SRL cu sediul în Bucureşti, Sos. Giurgiului, nr.58-70, bl.C, sc.2, et.7, ap.66, sector 4, CUI
30523095, J40/8533/2014.
2.Propunerea administratorului judiciar: intrarea în procedura simplificată conform dispoziţiilor art.145 alin.1 lit. „D”
din Legea nr.85/2014.
3.Motivarea propunerii:
3.1.Generalităţi:
a.-Conform dispoziţiilor legale notificarea deschiderii procedurii s-a făcut prin intermediul Buletinului Procedurilor de
Insolvenţă nr.5492/15.03.2019.
b.-Notificare privind deschiderea procedurii s-a făcut şi prin intermediul cotidianului ROMANIA LIBERA de luni, 18
martie 2019.
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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