BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6532/29.03.2019
Notificare deschidere faliment prin procedura simplificata
fata de Condorul Protectie si Paza SRL
Debitor: CONDORUL PROTECTIE SI PAZA SRL
Cod de identificare fiscală: 15034877
Sediul social: Bucureşti Sectorul 6, Splaiul Independenţei, nr. 273, corp 3, Etaj 3
Număr de ordine în registrul comerţului: J40/188/2019
Creditori :
Nr.
Denumire
Sediu social
crt.
1.
DGRFP Bucuresti – Biroul Juridic 6
Bucuresti, sector 2, str. Sperntei nr.40
2.

Primaria Alba Iulia

Alba Iulia, str. Calea Motilor nr.5A, Jud. Alba

3.

Comandor International SRL

Timisoara, str. L. Rebreanu nr.33, Jud. Timis

4.

E.ON Energie Romania SA

Targu Mures, Bd. Pandurilor nr.42, et.2, Jud.
Mures

5.

Eco Green Power SRL

Mun. Deva, str. Plevnei nr.15, Jud. Hunedoara

6.

Hyperion Trans SRL-in insolventa
prin Heral Consult IPURL

Sediu conventional ales: Av. Visirin Doris,
Mun. Deva, Aleea Magnoliei, bl.4, ac.1, ap.12,
Jud. Hunedoara

7.

Omniasig Vienna Insurance Group SA

Bucuresti, sector 1, str. Aleea Alexandru nr.51

8.

OMV Petrom Marketing SRL

Bucuresti, str. Coralilor nr.22, Cladirea Infinity,
Oval B, sector 1

9.

Orange Romania SA

Bucuresti, Bd. Lascar Catargiu nr.47-53, sector
1

10.

Secpral SRL

Cluj-Napoca, str. Campul Painii nr.26, Jud. Cluj

11.

Telekom Romania Mobile Communications SA

Bucuresti, sector 6, Spl. Independentei nr.319G,
Sema Park, Cladirea Atrium House, et.1 si 2

12.

Totto Security SRL-in faliment prin Fractal Insolventa
SPRL

Bucuresti, sector 2, str. Dionisie Lupu nr.33

13.

Unirea Pres SRL

Alba Iulia, str. Decebal nr.7, Jud. Alba

Lichidator judiciar: SP TANASA SI ASOCIATII SPRL
Cod de identificare fiscală: 20606827
Sediul social: Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, sector 3
Tel/Fax: 021.320.14.84
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Tanasa Constantin
Subscrisa TANASA SI ASOCIATII SPRL, reprezentata prin asociat coordonator Tanasa Constantin în calitate de
lichidator judiciar al debitorului CONDORUL PROTECTIE SI PAZA SRL, desemnat prin sentinta civila nr.107 din
data de 26.03.2019, pronuntata de Tribunalul Alba – Secţia A II-A Civilă, De Contencios Administrativ, Fiscal Şi De
Insolvenţă, în dosar nr. 2104/107/2018 în temeiul art. 99 alin (3) din Legea privind procedura insolvenţei,
Notifică
Intrarea debitorului în faliment având în vedere că a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care s-a propus
intrarea debitorului în faliment prin procedura simplificata, conform sentintei civile 107 din data de 26.03.2019,
pronuntata de Tribunalul Alba – Secţia A II-A Civilă, De Contencios Administrativ, Fiscal Şi De Insolvenţă, în dosar
nr. 2104/107/2018.
Creditorii debitorului CONDORUL PROTECTIE SI PAZA SRL, numai cei care au înregistrat creanţe împotriva
debitorului în perioada de insolventa 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:
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

9

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6532/29.03.2019
Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei :
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este:
23.04.2019.
Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor
este: 03.05.2019.
Termenul limita pentru depunerea contestatiilor la tabelul suplimentar este :7 zile de la publicarea în BPI a tabelului
suplimentar.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este: 24.05.2019.
Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti 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 suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
 Cererea de înscriere a 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, iar un exemplar va fi transmis lichidatorului judiciar prin posta la adresa din Bucuresti, blv. Unirii
nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, sector 3. Exemplarul catre lichidatorul judiciar va contine si copia dovezii achitarii taxei
judiciare de timbru.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi insotita de dovada platii taxei judiciare de timbru în suma de 200 lei ce va fi achitata în numerar, prin
virament sau în sistem online, în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are
creditorul sediul social / domiciliul declarat .
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 din Legea privind procedura falimentului).
SP Tanasa si Asociatii SPRL
Lichidator judiciar al Condorul Protectie si Paza SRL
Tanasa Constantin
2. Societatea EURASIA INVEST SRL, cod unic de înregistrare: 3475713
Convocare adunare creditori
Nr. 85/27.03.2019
1.Date privind dosarul: nr. dosar 20258/3/2018 Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civila
2.Arhiva/registratura instanţei: Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 319L, cladirea B - Sema Parc, sector 6.
3.1. Debitor: EURASIA INVEST SRL- în faliment, în bankruptcy, en faillite
CIF 3475713, ORC: J40/12992/1992, sediul social: Bucureşti, bd. Decebal nr. 16, bl. S16, sc. 4, et. 7, ap. 86, sector 3
3.1. Creditor:
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI în reprezentarea Administratiei
Finantelor Publice sector 3- Bucureşti, str. Sperantei nr. 40, sector 2;
4. Administrator judiciar: FOCUS INSOLV IPURL
Nr. inreg în Registrul societatilor profesionale UNPIR: RFO II 0450; CIF 27222033, sediul social: Bucureşti, str. Telita
nr. 14, bl. 52A, sc. 1, et. 7, ap. 45, sector 5 şi sediul ales pentru corespondenta în Bucureşti, BD. Corneliu Coposu nr. 5,
bl. 103, sc. 2,et. 8, ap. 45, sector 3, Tel 0722.819.777, Fax 0374097707, E-mail office@lichidarifirme.com, reprezentant
administrator judiciar persoană juridică av. Burlacu Valentin.
5.Subscrisa: FOCUS INSOLV IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului EURASIA INVEST SRL, conform
Hotararii Intermediare nr. 5809 din data de 19.10.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civila, în
dosarul nr. 20258/3/2018,întemeiul art. 48 coroborat cu art.58 din Legea 85/2014,
convoacă adunarea creditorilor debitorei EURASIA INVEST SRL
Adunareacreditorilorvaavealoc la sediul ales aladministratoruluijudiciar din:
Bucureşti, Bd. CorneliuCoposu nr. 5, bl. 103, sc. B, ap. 45, sector 3
Data: 03.04.2019
Orele: 1400
Ordinea de zi:
1) Aprobarea inchiderii procedurii de faliment impotriva debitoarei EURASIA INVEST SRL în baza art. 174 din
Legea 85/2014, avand în vedere faptul ca în patrimoniu societatii nu exista disponibilitati banesti, bunuri mobile sau
imobile.
2) In masura în care creditorii nu aproba inchiderea procedurii de faliment, aprobarea avansarii sumelor de bani
necesare continuarii procedurii de faliment, avand în vedere faptul ca în patrimoniul societatii nu exista disponibilitati
banesti în vederea acoperirii cheltuielilor de procedura.
3) In masura în care se va pronunta o hotarare de respingere a cererii de atragere a raspunderii patrimoniale prevazuta
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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