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Nr.
crt.

Denumire/Nume creditor

Creanţă
acceptată
(lei)

Procent din
masa
credală (%)

Procent
din
prezenţă (%)

Reprezentat de:

D.G.R.F.P. Cluj Napoca Votat
prin
Administraţia Judeţeană a Finanţelor
corespondenţă.
1.
1.487.780,00
94,24%
100%
Publice Cluj – Cluj Napoca, P-ţa
Adresa
nr.
Avram Iancu, nr. 19, jud. Cluj
5603/02.04.2019
TOTAL
1.487.780,00
94,24%
100 %
Din partea lichidatorului judiciar numit pentru falimentul debitorului SC ZOLI CAR IMPORT EXPORT SRL este
prezent practician în insolvenţă Anamaria Costinar.
Se constată că pentru şedinţa adunării creditorilor au comunicat votul în scris titulari de creanţă însumând 94,24% din
valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului înscrise în „Tabelul definitiv actualizat cuprinzând creanţele
împotriva averii debitoarei” depus la data de 14.07.2014, fiind întrunit cvorumul cerut de art. 15. – (1) din Legea nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei pentru a putea avea loc şedinţa adunării creditorilor.
Ordinea de zi stabilită pentru şedinţa adunării creditorilor (conform Convocatorului nr.578/29.03.2019) este următoarea:
1.VALORIFICAREA BUNULUI DIN PATRIMONIUL DEBITORULUI LA CEL MAI MARE PREŢ OBŢINUT
PENTRU PATRU ŞEDINŢE DE LICITAŢIE.
Se trece la dezbateri după cum urmează:
-Poziția și votul creditorilor cu privire la ordinea de zi sunt după cum urmează:
Creditoarea D.G.R.F.P. CLUJ NAPOCA - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ a
comunicat următoarele:,,[…] referitor la ordinea de zi a Adunării Creditorilor societății debitoare din data de
05.04.2019, ora 11: 1. Valorificarea bunului din patrimoniul debitorului la cel mai mare preț obținut pentru patru ședințe
de licitație, ne exprimăm următorul vot: 1. Întrucât nu s-a reușit valorificarea bunului mobil până în prezent aprobăm
valorificarea acestuia la cel mai mare preț obținut pentru patru ședințe de licitație.” În concluzie, Adunarea creditorilor
aprobă valorificarea bunului din patrimoniul debitorului la cel mai mare preț obținut pentru patru ședințe de licitație.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 3 exemplare, unul pentru lichidatorul judiciar, unul pentru
dosarul cauzei, şi unul pentru Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Lichidator judiciar PRO INSOLV I.P.U.R.L.,
Prin practician în insolvenţă Anamaria Costinar
2. Societatea FORTPRES CUG SA, cod unic de înregistrare: 202956
Notificare privind deschiderea procedurii de faliment în forma generala
Nr. 188/4.04.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1038/1285/2018, Tribunalul Specializat Cluj, Judecător sindic Razvan Rares
Costea
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Cluj Napoca, Calea Dorobantilor nr. 2 programul arhivei/registraturii instanţei
L-V orele 08:30 – 12:30.
3.Debitor: Fortpres Cug SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. B-dul. Muncii, nr. 18, judet Cluj, cod de identificare fiscala
202956, număr de ordine în registrul comerţului J12/42/1991;
4. Lichidator judiciar: Prestigiu SPRL, Cod de identificare fiscală RO 35570268, sediul social Cluj-Napoca, str. Ploiesti
nr.21,ap. 11A, jud. Cluj. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0837 tel./fax 0264-433899 Email officeprestigiu@gmail.com nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Nuna Corina.
5. Subscrisa: Prestigiu SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Fortpres Cug SA, conform Sentintei Civile
nr. 592/2.04.2019 pronuntata de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul 1038/1285/2018 în temeiul art. 146 şi urm. din
Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014, coroborate cu art. 99 alin(2) si (3) din acelaşi act normativ Notifică
7. Intrarea debitorului în procedura de faliment în forma generala având în vedere că:
-a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment în forma generala,
conform Sentinţei Comerciale nr.592/2.04.2019 pronunţată în dosarul menţionat mai sus.
7.1. Debitorul Fortpres Cug SA are obligaţia ca pana la data de 8.04.2019 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 Fortpres Cug SA, inclusiv cei 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
13.05.2019.
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 sentinţa de intrare în faliment :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor
este 31.05.2019.
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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Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este de 7
zile de la publicarea tabelului suplimentar în Buletinul Procedurilor de Insolventa.
Termenul pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanţelor si de examinare a stadiului procedurii este
18.06.2019.
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj.
/ registrului societăţilor agricole / registrului asociațiilor şi fundațiilor / alte registre 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 nr.85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
 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 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.
Prestigiu SPRL, Prin as. coord. Corina Nuna
Județul Constanţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea EURO BEST CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 16547420
Extras raport de activitate nr.7
Privind modul de indeplinire a atributiilor lichidatorului judiciar în procedura insolvenţei a debitorului
SC EURO BEST CONSTRUCT SRL
Nr. 182/29.03.2019
Prezentul raport de activitate cuprinde urmatoarele capitole:
1. Informatii generale;
2. Activitati intreprinse de administratorul judiciar;
3. Justificarea cheltuielilor de procedura efectuate în conditiile art. 39 pct.4
4. Solicitari şi propuneri.
 Informatii generale
 Date de identificare procedura
Dosar nr. 4732/118/2015 aflat pe rolul Tribunalului Constanta – Sectia a II-a Civila
Debitoare: Euro Best Construct SRL în insolvenţă - în insolvency - en procédure collective
Judecator sindic: Iulia Cosac Carbune
Arhiva instantei: str. Traian, nr. 31, Constanta
Program cu publicul: Luni – Joi / 08:30 – 12:30
 Date de contact administrator judiciar – Dobrogea Insolvency SPRL denumita anterior Dobrogea SPRL şi
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA CUTOV ALINA, cu sediul în Constanta, str. Soveja nr. 59, bloc 57, scara
A, etaj 3, apartament 10, inregistrata în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numarul 1 B 0984, prin
asociat Alina Cutov
 Informatii de identificare debitor
Denumirea:
S.C. Euro Best Construct SRL
Sediul social:
loc.Cernavoda, str. Cazarmii, bl.H4, sc.D, et.4, ap.75, Judeţul Constanta
Forma juridică de
organizare :
Societate cu răspundere limitată
Nr. Înmatriculare la
Registrul Comertului:
J13/6815/2004
Durata de funcţionare :
nelimitată, de la data înmatriculării
Obiect de activitate:
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale şi nerezidentia
Capital social:
200 lei
Cod fiscal :
16547420
Structura asociaţilor:
- Groposila Marian, 20 părţi sociale a 10 lei fiecare 100 % din capitalul social
Administrator statutar: - Groposila Marian
Prin sentinţa civilă nr. 426/ COM/06.08.2015 pronunţată în dosarul nr. 4732/118/2015, Tribunalul Constanţa a dispus
deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea SC Euro Best Construct SRL cu sediul în
loc.Cernavoda, str. Cazarmii, bl.H4, sc.D, et.4, ap.75, Judeţul Constanta, J13/6815/2004, CUI 16547420, fiind desemnat
în calitate de administrator judiciar Cabinet individual de insolvenţă Cuţov Alina.
Aflandu-se în incetare de plati debitoarea SC Euro Best Construct SRL a solicitat a fi supusa procedurii generale a
insolventei.
Prin sentinţa civilă nr. 1111/ COM/20.05.2016 pronunţată în dosarul nr. 4732/118/2015, Tribunalul Constanţa a dispus
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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