BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7061/05.04.2019
Pronunţată în şedinţă publică din data de 05.02.2019.
Judecător Sindic,
Răzvan Rareş Costea

Grefier,
Alina Vlaic

Județul Ilfov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ACUM COM SA BRANESTI SRL, cod unic de înregistrare: 6386122
Către: Buletinul Procedurilor De Insolvență
Notificare
privind intrarea în procedura generală de insolvență a debitoarei
Acum Com Sa Brănești SRL
Informații DOSAR:
Dosar nr. 644/93/2019 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov - Secția Civilă
Adresa: Loc. Buftea, str. Știrbei Vodă nr. 24, jud. Ilfov
Program arhivă/registratură: de luni până vineri între orele 09.00-13.00
Date privind DEBITOAREA:
ACUM COM SA BRĂNEȘTI SRL, cu sediul social în orașul Brănești, str. Gării nr. 5, jud. Ilfov, C.U.I. 6386122,
Atribut Fiscal RO, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1/2003.
Date privind LICHIDATORUL JUDICIAR:
Cabinet Individual de Insolvență BUZOIANU SERGIU, cu sediul social în București, str. Prisaca Dornei nr. 2, Bl. D3,
ap. 248, sector 3, înregistrat la U.N.P.I.R. sub nr. RFO I 2661, prin practician în insolvență Buzoianu Sergiu, în calitate
de administrator judiciar provizoriu al debitoarei ACUM COM SA BRĂNEȘTI SRL, desemnat prin Încheierea
pronunțată în data de 26.03.2019 în dosarul nr. 644/93/2019.
Date contact: sergiubuz30@gmail.com
Telefon: +40 799 822 263 - practician titular Buzoianu Sergiu
În temeiul art. 99, art. 100 și următoarele raportat la art. 71 alin. (1) și art. 85, din Legea 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență, notifică:
Deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei ACUM COM SA BRĂNEȘTI SRL, prin Încheierea
pronunțată în data de 26.03.2019 în dosarul nr. 644/93/2019 de Tribunalul Ilfov - Secția Civilă în dosarul nr.
644/93/2019.
Prin Încheierea sus-menționată au fost stabilite următoarele termene:
Termenul-limită pentru înregistrarea cererii de
11.05.2019
admitere a creanţelor asupra averii debitorului
Termenul de verificare a creanţelor, de întocmire,
22.05.2019
afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe
Termenul de definitivare a tabelului creanţelor
17.06.2019
Data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor
28.05.2019 ora 12:00
Termen de procedură
06.09.2019
Adunarea creditorilor stabilită pentru data de 28.05.2019 ora 12:00 va avea următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea și aprobarea Raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a
debitoarei ACUM COM SA BRĂNEȘTI SRL întocmit în temeiul art. 97 din Legea 85/2014 de către lichidatorul
judiciar provizoriu;
2. Confirmarea C.I.I. BUZOIAN SERGIU în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ACUM COM SA BRĂNEȘTI
SRL ;
3. Aprobarea onorariului lichidatorului judiciar C.I.I. BUZOIANU SERGIU. Cuantumul și structura onorariului
urmează să fie comunicate prin adresă separată.
4. Alegerea Comitetului Creditorilor, format din 3 sau 5 membri, dintre cei care beneficiază de cauze de preferință,
bugetari și chirografari, dintre primii 20 de creditori în ordinea valorii, care se oferă voluntar. Oricare dintre creditori
poate face propuneri nominale cu privire la componența Comitetului Creditorilor și a Președintelui Comitetului
Creditorilor.
Informaţii suplimentare:
Cererea de admitere a creanței trebuie însoțită de dovada achitării taxei de timbru în cuantum de 200 lei.
În temeiul art. 114 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței, nedepunerea cererii de admitere a creanței până la
termenul stabilit de instanță atrage decăderea din drepturi privind creanța/creanțele pe care creditorii le dețin împotriva
averii debitoarei.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la Arhiva Tribunalului Ilfov– Secția Civilă, în intervalul programului
de lucru.
De la data deschiderii insolvenței prin procedura generală, în temeiul art. 75 din Legea 85/2014, se suspendă de drept
toate acțiunile judiciare, extrajudiciare ori măsurile de executare pentru realizarea creanțelor asupra averii debitorului
sau bunurilor sale.
C.I.I. Buzoianu Sergiu
Prin practician titular Sergiu Buzoianu
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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