BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6195/26.03.2019
debitoarei s-a intocmit si depus raportul asupra fondurilor obtinute din lichidarea debitoarei nr.231 din data de
26.02.2019 la dosarul cauzei si publicat în BPI nr. 4179/27.02.2019, care nu a fost contestat. Inchiderea procedurii de
faliment si radierea debitoarei: Avand în vedere ca nu mai exista bunuri în averea debitorului de valorificat, propunem
în conformitate cu dispozitiile art.136 din legea 85/2006 inchiderea procedurii de faliment descarcarea lichidatorului
judiciar de orice indatoriri sau responsabilitati cu privire procedura si totodata sa dispuneti radierea debitorului din
registrul în care este inmatriculat.
Lichidator judiciar,
Sierra Quadrant Filiala Brăila SPRL
Ing. Ovidiu Neacșu
2. Societatea MEAT BOX SRL, cod unic de înregistrare: 29802355
Notificarea deschiderii
procedurii simplificate de faliment
Nr. 854/25.03.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 410/113/2019, aflat pe rolul Tribunalului Brăila, Secţia a II-a civilă de contencios
administrativ, judecător-sindic, Președinte Alina-Atena Pavel;
2.Arhiva/registratura instanței: Calea Călăraşilor nr. 47, municipiul Brăila, jud. Brăila, cod 810017, Număr telefon:
0239/613370, Număr fax: 0239/612608, Adresă e-mail: registratura.tr-braila@just.ro, Programul arhivei/registraturii
instanţei: luni – vineri orele 8.00 - 12.00;
3.1 Debitor: MEAT BOX SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Municipiul Brăila, Calea
Călărașilor, nr. 54, Camera 1, Bloc 10, Etaj 5, ap. 512, Judet Brăila, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe
langa Tribunalul Brăila, având număr de Ordine în Registrul Comerțului J9/76/2012, atribuit în data de 24.02.2012 și
Cod Unic de Inregistrare 29802355.
3.2 Administrator special: (urmează a fi desemnat)
4.Creditor: (Lista anexă)
5.Lichidator judiciar: INSOL ADVISOR SPRL, cu sediu procesual ales str. Batiștei, nr. 11, et. 1, sector 2, București,
cod poștal 020931, înmatriculat la Registrul Societăților Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RFO: II – 0992 din data de
24.08.2018, Tel. 0758050903, 0740082236, E-mail: office@insoladvisor.ro. Nume şi prenume reprezentant lichidator
judiciar persoană juridică: Mitrescu Sorin-Ionuț, Pavel Ștefan și Turcu Cosmin-Alin, în calitate de asociați
coordonatori;
6.Subscrisa, Insol Advisor SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Meat Box SRL, desemnat prin
încheierea de ședință nr. 14/2019 pronunţată în data de 11.03.2019, în dosarul nr. 410/113/2019, aflat pe rolul
Tribunalului Brăila, Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal, în temeiul art. 147 alin. (1) și (2) din legea
nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notifică:
7. Deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva debitorului Meat Box SRL prin încheierea de ședință nr.
14/2019 pronunţată în data de 11.03.2019, în dosarul nr. 410/113/2019, aflat pe rolul Tribunalului Brăila, Secţia a II-a
civilă de contencios administrativ şi fiscal, având în vedere că prin cererea de deschidere a procedurii de insolvență
debitorul şi-a declarat intenţia de a intra în procedura simplificată (art. 145 alin.1 lit. A, a) din Legea nr.85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă)
7.1. Debitorul Meat Box SRL 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 procedurile de prevenire a insolvenţei şi
de insolvenţă.
7.2. Creditorii debitorului Meat Box SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea
cererii de admitere a creanței în condițiile următoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul preliminar al creanţelor este 24.04.2019.
În temeiul art. 114 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea
cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele
deţinute împotriva debitorului!
7.2.2. Alte termene stabilite prin încheierea de intrare în faliment:
Termenul-limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii, pronunţată ca
urmare a cererii formulate de debitor, în condiţiile art. 71 alin. (1), este de maxim 10 zile de la primirea prezentei
notificări, iar termenul de soluţionare a opoziţiilor nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a
acestora;
Termen limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului
preliminar al creanțelor este: 03.05.2019.
Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestații la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în
Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar, conform art. 111 alin. (2).
Termenul pentru definitivarea tabelului de creanțe este: 27.05.2019.
8. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima adunare generală a creditorilor va avea loc la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar
din str. Batiștei nr.11, et.1, București, sector 2, la data de 08.05.2019, ora 15:00, având ca ordine de zi:
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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1) Prezentarea situației debitorului și a principalelor măsuri efectuate de la deschiderea procedurii;
2) Prezentarea raportului de cauze și a concluziilor acestuia;
3) Desemnarea comitetului creditorilor și a președintelui acestuia;
4) Confirmarea sau desemnarea lichidatorului judiciar;
5) Stabilirea remunerației lichidatorului judiciar confirmat sau desemnat de către adunarea creditorilor.
În măsura în care se va considera necesar, se va proceda la completarea ordinii de zi menționate, urmând a se notifica:
acest aspect tuturor creditorilor și a se publica în BPI, cu cel puțin 5 zile anterior ținerii ședinței. Informații suplimentare
veți putea obține de la lichidatorul judiciar la adresa menționată mai sus, iar materialele de discutat în cadrul adunării
creditorilor vor fi comunicate creditorilor cu cel puțin 5 zile înainte.
9. Comitetul creditorilor: (urmează a fi desemnat)
10. Deschiderea procedurii insolvenței se notifică Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila.
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 procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
Cererea de înscrierea 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, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu
menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
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.
Restricții pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).
Insol Advisor SPRL
Asociat coordonator
Turcu Cosmin Alin
Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea KNOW HOW SRL, cod unic de înregistrare: 17516996
Debitor: KNOW HOW SRL
Cod de identificare fiscală: 17516996
Sediul social: Bucureşti, str. Echinoctiului nr.47, sector 5
Numar de ordine în Registrul Comerţului: J40/7606/2005
Tribunalul Bucureşti Sectia a VIIa Civila
Dosar nr. 22718/3/2013
Debitor SC Know How SRL
Tabel definitiv consolidat actualizet nr.3 al obligatiior debitoarei SC Know How SRL
intocmit în conformitate cu dispozitiile art.108 din Legea nr.85/2006
I.Creante garantate - art.121, alin. 1 pct.2.
Nr.
crt.

Creditor

Adresa

Creanta solicitata
conform declaratiei

1

Banca Transilvania SA –
Sucursala Bucureşti Marriott

Bucureşti, Calea 13
Septembrie, nr.108
-112, Bl. 42-54,
Sect.5

637.065,72 lei credit
12.597,16 lei dobanzi
496.816,85 lei
penalitati
1.146.479,73 lei

Creanta admisa
în urma
verificarii
(creanta ramasa
dupa distribuire)
191.078,66 lei

Temeiul dreptului de creanta

Contr. credit 2838/27.08.2007,
garantat cu:
- ipoteca de rang I asupra
imobilului din Bucureşti, str.
Echinoctiului, 47, sect.5, compus
din teren în suprafata de 500 mp
din acte şi 499,69 mp din
masuratori, nr. cadastral 5866, CF
nr. 23643, proprietatea Know
How SRL
GRM
nr.
2838/CES/01/27.08.2007 în suma
de 864.500 lei avand ca obiect
incasarile prezente şi viitoare şi
soldul creditor contului deschis la
banca, pana la concurenta
datoriei, garantie inscrisa în
AEGRM.

Total categorie 191.078,66 lei

II.Creante reprezentand creditele, cu dobanzile şi cheltuielile aferente, acordate dupa deschiderea procedurii, precum şi
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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