BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6102/25.03.2019
Raport închidere procedura insolvenţei
debitorului SC Ammibo Turism SRL, în conformitate cu prevederile art. 174 din Legea nr. 85/2014
În fapt, la data de 27.11.2018 a fost deschisă, la cererea debitorului, procedura simplificată a insolvenţei împotriva
debitorului SC Ammibo Turism SRL SC Ammibo Turism SRL s-a înfiinţat în anul 2004 având ca obiect principal de
activitate hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”. In perioada de administrare a procedurii insolvenţei au fost
parcurse toate etapele prevăzute prin Incheierea Civilă nr. 509/2018/27.11.2018, pronunţată de Tribunalul Sibiu.
Notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei împotriva SC Ammibo Turism SRL s-a efectuat prin publicitate în
Buletinul procedurilor de insolvenţă (23362/07.12.2018) şi printr-un ziar de largă circulaţie (Romania Liberă din
10.12.2018). De asemenea, notificarea deschiderii procedurii s-a efectuat către ORC Sibiu şi către Primăria Săliste.
Urmare a notificării deschiderii procedurii către toţi creditorii înscrişi în lista creditorilor (4 creditori, borderou nr
27401/21.12.2018), a depus cerere de admitere a creanţei un singur creditor, respectiv C.N.A.I.R. SA BucureştiDirecţia Regională Drumuri şi Poduri Braşov. Prin cererea de admitere a creanţei creditorul C.N.A.I.R. SA BucureştiDirecţia Regională Drumuri şi Poduri Braţov a solicitat înscrierea la masa credală a creanţei în sumă de 56 euro,
reprezentând contravaloare tarif de despăgubire a două procese verbale (PVCC seria R11, nr 0098572/12.05.2011 şi
R11 nr 0175408/06.07.2011) şi 20 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru transmisă către BEJ Suciu Bogdan
necesară încuviinţării executării silite. De asemenea, a solicitat înscrierea la masa credală fără plata taxei de timbru
arătând că se încadrează în categoria entităţilor exceptate, în conformitate cu OUG 80/2013, republicată. Prin raportul
privind analiza creanţelor întocmit la data de 24.01.2019 şi comunicat creditorului am arătat că suma solicitată de acest
creditor va fi admisă provizoriu şi va fi înscrisă în tabelul preliminar al creanţelor ca o creanţă admisă sub condiţie”
până la data depunerii de către creditor a dovezii efectuării plaţii taxei judiciare de timbru. Nici până la data întocmirii
acestui raport acest creditor nu a înteles să depună la dosarul cauzei dovada efectuarii plăţii taxei judiciare de timbru
astfel că în opinia noastră acest creditor îşi pierde calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedură. Din situaţiile
financiare depuse la dosarul cauzei rezultă că debitorul nu are bunuri şi nici creanţe de recuperat. La data deschiderii
procedurii debitorul nu înregistra datorii bugetare. In raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia
stării de insolvenţă am arătat că societatea debitoare a desfăşurat pe întreaga perioadă de funcţionare o activitate
nerentabilă, nereuşind să asigure obţinerea unor fonduri băneşti cu care să-şi continue activitatea economică şi nici să-şi
acopere datoriile ajunse la scadenţă. Având în vedere rezultatele obţinute, asociaţii au luat decizia suspendării activităţii
economice începând cu anul 2016, până la obţinerea de noi fonduri. Neindentificându-se noi surse de finanţare pentru
continuarea activităţii economice şi pentru achitarea datoriilor acumulate, în anul 2018 asociaţii au decis formularea
către Tribunalul Sibiu a cererii privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului. Concluzia raportului asupra
cauzelor este aceea că ajungerea SC Ammibo Turism SRL în stare de insolvenţă se datorează unor motive obiective
care au forţat menţinerea activităţii economice sub pragul de rentabilitate. De asemenea, nu au fost identificate fapte de
natura celor prevazute în mod expres şi limitativ de lege, care să fi produs un prejudiciu debitorului şi să fi determinat
aducerea acestuia în stare de insolvenţă. Dimpotrivă, societatea a beneficiat pentru finanţarea curentă şi de sumele
depuse la dispoziţia sa de către cei 3 asociaţi, în cuantum de 75.736 lei. Faţă de împrejurarea că: nu există bunuri în
averea debitorului; nu au fost identificate elemente de antrenare a răspunderii patrimoniale a foştilor administratori
sociali sau a altor persoane din conducerea societăţii; au fost parcurse toate etapele procedurii insolvenţei; nu se justifică
avansarea de sume pentru continuarea procedurii, solicităm închiderea procedurii falimentului împotriva debitorului SC
Ammibo Turism SRL şi radierea acestuia din Registrul comertului, în conformitate cu prevederile art. 174 din Legea nr.
85/2014 privind procedura insolvenţei. De asemenea, solicităm aprobarea decontului depus în anexă la raport, din
fondul de lichidare, în conformitate cu prevederile art. 39 alin (4) din Legea nr 85/2014 şi descărcarea lichidatorului
judiciar de orice îndatoriri sau responsabilităţi, în conformitate cu prevederile art.180 din aceeasi lege.
In drept, invocăm art. 174 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei, modificata.
Lichidator judiciar Apex Euro Insolv S.P.R.L, prin ec. Pitic Mariana
Județul Vaslui
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MOPAN SA, cod unic de înregistrare: 3177520
Notificare privind deschiderea procedurii generale de faliment
Nr. 556/25.03.2016
Notifica
1. Date privind dosarul: Dosar nr. 2025/89/2017, Tribunalul Vaslui, Sectia Civilă, Judecãtor-sindic Diana Elena Sirghi
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Strada Ștefan cel Mare 54, Vaslui 730171; Arhiva: email: tr-vaslui@just.ro, Fax
– 0235 311582; Programul arhivei/registraturii instanţei: luni - vineri: 8:30-12:30
3.1. Debitor: MOPAN SA (în faliment, în bankrupty, en faillite); Cod de identificare fiscală: 3177520, sediul social:
Vaslui, str. Podu Inalt, nr. 1, Corp C1, jud. Vaslui, Număr de ordine în registrul comerțului: J37/694/2008
3.2. Administrator special: VALERIU COJOCARU
4.Creditor: toate persoanele fizice şi juridice care dețin o creanță împotriva averii MOPAN SA
5.Administrator judiciar: ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRASOV Cod de identificare fiscală: 31748142. sediul social:
Brasov, str. Saturn, nr. 37A, apt.59, judet Brasov.Număr de înscriere în registrul formelor de organizare al UNPIR: RFO
II – 0685. Tel/Fax: 0372.258.470. E-mail: office@rovigobv.ro. nume și prenume reprezentant administrator judiciar
persoană juridică: Ion Manguci.
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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6.Subscrisa/Subsemnatul(a): ROVIGO S.P.R.L.- FILIALA BRASOV în calitate de lichidator judiciar al debitorului
MOPAN SA conform Hotararii intermediare nr. 94 din 21.03.2019 pronunţată de către Tribunalul Vaslui, Sectia Civilă,
în dosarul nr. 2025/89/2017, în temeiul art.145 şi urmatoarele din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolventa
7. Intrarea debitorului în procedura generala de faliment având în vedere că:
 a fost admisa cererea de intrare în faliment formulata de creditorul D.G.R.F.P. IASI
debitorul nu şi-a declarat intenţia de a intra în reorganizare şi nici o parte din cele îndreptăţite nu a depus un plan de
reorganizare;
7.1. Debitorul MOPAN SA are obligaţia ca pana la data de 15.04.2019 să predea gestiunea averii catre lichidatorul
judiciar, impreuna cu lista actelor şi operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii prevazute de art. 84 alin 2 din
Legea 85/2014, precum şi a listei cu numele şi adresele creditorilor şi cu toate creantele acestora la data intrarii în
faliment cu indicarea celor nascute dupa deschiderea procedurii.
7.2. Creditorii debitorului MOPAN SA care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau
ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la
masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este
25.04.2019.
În temeiul prevederilor coroborate ale art. 108 alin. 6 şi art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, 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 sentinţa de intrare în faliment:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor
este 14.05.2019. Termenul pentru depunerea contestatiilor la creantele nascute în timpul procedurii este de 7 zile de la
publicarea în BPI a tabelului suplimentar.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 31.05.2019.
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui, pentru
efectuarea menţiunii.
Informații 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 suplimentar”.
 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar 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 lichidatorului judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Vaslui.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.
Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor
asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Semnătură şi ştampilă
Județul Vrancea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MADELPAN SRL, cod unic de înregistrare: 12861675
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Număr: 10090, data emiterii: 22/03/2019
1. Date privind dosarul:Număr dosar 1438/91/2009, Tribunalul Vrancea, Secţia a II-a civilă şi de contencios
administrativ fiscal Judecător sindic FF 7 - Copaci Adriana
2.Arhiva/registratura instanţei:Tribunalul Vrancea, Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ fiscal, Vrancea
2.1.Adresa Arhiva/registratura instanţei: Adresa Tribunalul Vrancea, Focşani, B-dul Independenţei nr. 19-21, Vrancea
Număr de telefon 0237232092 programul arhivei/registraturii instanţei 9.00- 12.00.
3.1. Debitor: Madelpan SRL, Cod de identificare fiscală 12861675 sediul social Odobeşti, str. Nicolae Iorga nr. 7,
Vrancea Număr de ordine în registrul comerţului J39/100/2000
4. Lichidator judiciar: Asist Cont SPRL, Cod de identificare fiscală 31651610 sediul social str. Maior Gh. Pastia
nr.10/4, 620035 Focşani România înregistrat în Registrul formelor de organizare sub nr. RFO II-0652 tel./fax
0237223226
E-mail: asistcont@asistcont.ro. Nume şi prenume reprezentant Lichidator judiciar persoană juridică Palade Mitică-Lulu
5.Subscrisa Asist Cont SPRL în calitate de Lichidator judiciar al debitorului Madelpan SRL reprezentat legal prin
Palade Mitică-Lulu În temeiul: art. 21 alin. 1 comunică:
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