BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6262/27.03.2019
J10/945/2008, sediul social în mun. Buzău, județ Buzău. str. Aleea Tineretului, bl. 101 B, sc. A, et. 3, ap. 13, jud.
Buzău.
Încheiat astăzi 25.03.2019, orele 13.00 la sediul profesional lichidatorului judiciar, bld. N. Bălcescu, bl.3 sc B, et.2,
ap.16, jud. Buzău cu ocazia întrunirii Adunării creditorilor debitorului menționat mai sus convocată în conformitate cu
prevederile art. 47 şi urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.
Ordinea de zi:
1. Punerea în discuție a propunerii de închidere a procedurii în temeiul art. 174 al.1 din Lg 85/2014, solicitată de către
lichidatorul judiciar prin raportul prevăzut de norma legală menționată;
2. Radierea debitoarei;
3. Descărcarea lichidatorului judiciar de îndatoriri
Desfășurarea adunării creditorilor
Participare: La ședința adunării creditorilor Societății Termo Floris Grup SRL convocată şi prezidată de către
lichidatorul judiciar în data de 25.03.2019, orele 12.00, s-au prezentat următorii creditori:
Usturoiu Florentin
În condițiile art. 48 al. 4 din Legea 85/2014, au votat următorii creditori:
Direcția Regională A Finanțelor Publice Galați - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău
Creditorul DGRFP Galați - AJFP Buzău a votat prin corespondență, votul fiind transmis prin fax la data de 07.03.2019.
Adunarea creditorilor a fost convocată la inițiativa lichidatorului judiciar;
Cvorum:
Lichidatorul judiciar constată că Adunarea creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerințele art. 49 alin 1 şi 2
din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței, respectiv sunt prezenți sau au votat prin corespondență, creditori ale
căror creanțe însumate să reprezinte minim 30% din valoarea totală a creanțelor împotriva averii debitorului, motiv
pentru care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi.
Discutarea ordinii de zi:
1. Punerea în discuție a propunerii de închidere a procedurii în temeiul art. 174 al.1 Lg 85/2014.
În urma votului prin corespondenta cât şi a votului creditorilor prezenți se constată că în mod unanim creditorii au fost
de acord cu închiderea procedurii pentru lipsa de bunuri sau fonduri .
2. Radierea debitoarei
3. Descărcarea lichidatorului de îndatoriri.
Creditorul DGRFP- AJFP Buzău nu a exprimat niciun punct de vedere cu privire la radierea debitoarei şi descărcarea
lichidatorului judiciar de îndatoriri.
Creditorul Usturoiu Florentin votează pentru aprobarea tuturor punctelor de pe ordinea de zi, fiind de acord cu
închiderea procedurii, radierea debitoarei și descărcarea lichidatorului judiciar de îndatoriri.
Având în vedere considerentele expuse mai sus, Adunarea generală a creditorilor Societății Termo Floris Grup SRL, a
dispus adoptarea următoarei
Hotărâri:
1. Aprobă în unanimitate punctul 1 de pe ordinea de zi așa cum acesta a fost propus prin convocatorul adunării
creditorilor.
2. Ia act că punctele 2 şi 3 (radierea societății și descărcarea lichidatorului de îndatoriri) au fost aprobate de către
creditorul Usturoiu Florentin iar creditorul DGRFP-AJFP Buzău nu a exprimat niciun punct de vedere.
Număr de exemplare: Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 4(patru) exemplare, dintre care 1 exemplar pentru
creditorii prezenți, 1 exemplar pentru administratorul judiciar, 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei 1 exemplar
în vederea publicării în BPI.
Lichidator judiciar Av. Angelo Adriana
Creditori: Usturoiu Florentin
Lichidator judiciar Av. Angelo Adriana
Județul Iaşi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MARIUCA SERV SRL, cod unic de înregistrare: 15812260
Dosar nr. 3305/99/2018*
Debitor: SC Măriuca SERV SRL – Cotnari, Iași << în insolvență >> << în insolvency >> << en procédure collective >>
Nr. de înreg. O.R.C. J22/1856/2003, C.U.I. 15812260
Notificare privind deschiderea procedurii de insolvență
împotriva debitoarei SC Măriuca Serv SRL
Nr. de înreg. 6939/26.03.2019
1. Date privind dosarul: nr. ds.: 3305/99/2018*, Tribunalul Iași, Judecător sindic: Alexandru Mițică,
2.Arhiva/registratura instanţei: adresa: Strada Elena Doamna, nr. 1A, Jud. Iași, programul registraturii instanţei: lunivineri, orele 09:00-13:00,
3.1. Debitor: SC Măriuca Serv SRL, cu sediul în sat Cotnari, com. Cotnari, jud. Iași, C.U.I. 15812260, nr. de înreg.
Registrul Comerțului J22/1856/2003,
3.2. Administrator special: Nu este desemnat,
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4. Administrator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., sediul: mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82,
jud. Iaşi, număr de înregistrare în registrul societăţilor profesionale: RFO II 0120, tel/fax: 0232-243.864, 0232-212.231,
nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Mititelu Corneliu;
5. Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC
Măriuca Serv SRL, cu sediul în sat Cotnari, com. Cotnari, jud. Iași, C.U.I. 15812260, nr. de înreg. Registrul Comerțului
J22/1856/2003, numit potrivit Hotărârii nr. 347 din data de 14.03.2019, pronunţată de Tribunalul Iași, în dosarul nr.
3305/99/2018*, în temeiul art. 99 alin. (1) și/sau alin. (2) din Legea nr. 85/2014, coroborate cu prevederile art. 100 alin.
(1) din acelaşi act normativ, notifică:
6. Deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului SC Măriuca Serv SRL, prin Hotărârea nr. 347 din
data de 14.03.2019, pronunţată de Tribunalul Iași, în dosarul nr. 3305/99/2018*.
6.1. Debitorul SC Măriuca Serv SRL are obligaţia să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1)
din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
6.2. Creditorii debitorului SC Măriuca Serv SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 29.04.2019. În temeiul art. 114 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvență nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul
menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este
19.05.2019. Termenul pentru depunerea contestaţiilor împotriva tabelului preliminar este de 7 zile de la publicarea
tabelului preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Termenul limită pentru definitivarea tabelului creanțelor
este 07.06.2019.
7. Comitetul creditorilor: nu este desemnat.
8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iași 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 cuprinde: numele/denumirea
creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum şi menţiuni cu privire la eventualele cauze de
preferinţă şi va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferință.
Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor originale
şi păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul judiciar va face menţiunea pe original despre
prezentarea acestora. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise
prin poştă pe adresa instanţei – Tribunalul Iași, situat în mun.Iași, Strada Elena Doamna, nr. 1A, Jud. Iași, 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. Cererea va fi însoţită
de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200,00 lei în conformitate cu prevederile art. 14 ale Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate
la arhiva Tribunalului.. Orice notificare ulterioară prezentei se va efectua în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1)
din Legea nr. 85/2014, în Buletinul insolvenţei, cu excepţiile prevăzute de norma juridică menţionată. Înregistrarea
cererii de admitere a creanţei creează prezumţia pentru creditori că au cunoştinţă de termenele prevăzute de art. 100, de
art. 146 sau art. 147 din lege.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare
sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se
poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor. Repunerea pe rol a
acestora este posibilă doar în cazul desfiinţării hotărârii de deschidere a procedurii, a revocării încheierii de deschidere a
procedurii sau în cazul închiderii procedurii în condiţiile art. 178. În cazul în care hotărârea de deschidere a procedurii
este desfiinţată sau, după caz, revocată, acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra averii
debitorului pot fi repuse pe rol, iar măsurile de executare silită pot fi reluate. La data rămânerii definitive a hotărârii de
deschidere a procedurii, atât acţiunea judiciară sau extrajudiciară, cât şi executările silite suspendate încetează (art. 75
din Legea nr. 85/2014).
Administrator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.,
Județul Ilfov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ALKEDIA IMOBILIARE SRL, cod unic de înregistrare: 15865248
Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă
Dosar nr. 1256/93/2015*
Debitoare: Alkedia Imobiliare SRL
Proces verbal
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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