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Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AGAIN MODE SRL, cod unic de înregistrare: 32993905
Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă
Nr. 434, data emiterii: 25.03.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar 6321/3/2019, Tribunalul Bucureşti,
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 319 L, clădirea B - Sema Parc, sector 6,
tel. 021 - 408.36.00; 408. Fax – 021.313.28.02. Programul arhivei/registraturii instanţei 09.30-14.00.
3.1. Debitor: Again Mode SRL, cod de identificare fiscală 32993905, sediul social Bucureşti, Calea Rahovei, nr. 301,
etaj 4, sector. 5, număr de ordine în registrul comerţului J40/3900/2014.
4.Creditori: creditori care au creanţe de recuperat.
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Dură Sergiu - Ionică, sediul social Mun. Piteşti, str. Viilor, nr. 6,
bl. P13, sc. A, ap. 4, jud. Argeş, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RFO I-3882, tel:
0745132341, E-mail: duralexetlex@yahoo.com
6. Subsemnatul Dură Sergiu - Ionică în calitate de lichidator judiciar al debitorului Again Mode SRL, conform
încheierii din data de 22.03.2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în dosarul 6321/3/2019 în temeiul art. 73 cu
referire la art.99 din Legea nr. 85/2014. Iniţiatorul cererii de deschidere a procedurii: cererea debitorului, notifică:
7. Intrarea debitorului în procedura simplificată de faliment conform încheierii, din data de 22.03.2019 pronunţată de
Tribunalul Bucureşti, în dosarul 6321/3/2019.
7.1. Debitorul are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele
prevăzute la art. 82 alin.(1) din Legea nr. 85/2014.
7.2. Creditorii debitorului 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 este 06.05.2019. În temeiul art. 114 (1) 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 preliminar al creanţelor este 16.05.2019. Termenul pentru depunerea
eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este de 7 zile de la publicarea în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă a acestuia. Termenul pentru afişare a tabelului definitiv al creanţelor este 10.06.2019.
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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7.2.3. Termenul limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la deschiderea procedurii – 10 zile de la primirea
notificării.
8. Adunarea creditorilor - se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la Piteşti, str. Victoriei, nr. 17,
corp C1, camera 4, jud. Argeş, în data de 21.05.2019, ora 14.00, având ca ordine de zi: 1. prezentarea situaţiei
debitorului; 2. desemnarea Comitetului creditorilor; 3. confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea indemnizaţiei.
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.
- 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, 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.
- 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.
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 (1) din Legea nr. 85/2014.
Cabinet Individual de Insolventă Dură Sergiu – Ionică, Prin practician în insolvenţă Dură Sergiu – Ionică
2. Societatea ALCO INSTAL GRUP SRL, cod unic de înregistrare: 15696793
Raport asupra fondurilor obținute din lichidare
pentru debitorul Alco Instal Grup SRL
în perioada 22.04.2016 – 26.03.2019
Nr. 1613/26.03.2019
Dosar nr: 35797/3/2011 TRIBUNALUL BUCURESTI – sectia a VII-a Civila
Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Tudorache Gabriela
Temei juridic: art.122 alin.1 din Legea Insolventei 85/2006
1. Mentiuni privind fondurile obtinute din lichidare:

1.618,95 lei - suma disponibila a societatii debitoare la data de 22.04.2016

10.000 lei - incasare de la Tungal Metrou SA la 29.05.2017

37.413,81 lei – incasare de la Tungal Metrou SA la 27.11.2017
................................................................................................................................................................
TOTAL FONDURI: 49.032,76 LEI
................................................................................................................................................................
2. Mentiuni privind plata retributiei lichidatorului judiciar:

Plata factura nr. 86/29.05.2017 (20.04.2013 – 20.07.2013) – 7.140 lei

Plata factura nr. 85/29.05.2017 (05.04.2013 – 20.04.2013) – 1.151,50 lei

Plata factura nr. 90/06.07.2017 (20.07.2013 – 20.08.2013) – 2.380 lei

Plata factura nr. 117/28.11.2017 (20.08.2013 – 20.06.2014) – 23.800 lei

Plata factura nr. 02/09.01.2018 (20.06.2014 – 20.08.2014) – 4.760 lei

Plata factura nr. 07/02.02.2018 (20.08.2014 – 20.09.2014) - 2.380 lei

Plata factura nr. 21/23.04.2018 (20.09.2014 – 20.10.2014) – 2.380 lei

Plata factura nr. 23/08.05.2018 (20.10.2014 – 20.11.2014) – 2.380 lei

Plata partiala factura nr. 34/03.08.2018 (20.11.2014 – 20.12.2014) – 1.500 lei
................................................................................................................................................................
Total onorariu lichidator judiciar: –47.871,50 lei cu TVA inclus
................................................................................................................................................................
3. Mentiuni privind plata cheltuielilor de procedura prevazute la art.123 pct.1 din
Legea 85/2006:

cheltuieli de procedura avansate din fondurile societatii debitoare – 112,80 lei

comisioane bancare – 259,02 lei
…………………………………………………………………………………………………………
Total cheltuieli de procedura – 371,82 lei
…………………………………………………………………………………………………………
4. Alte mentiuni:

Suma disponibila la data de 26.03.2019 – 789,44 lei
Lichidator judiciar al SC Alco Instal Grup SRL
C.I.I. Tudorache Gabriela

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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