BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7359/10.04.2019
Județul Bihor
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea IMOLIV SRL, cod unic de înregistrare: 18551630
Raport final la SC Imoliv SRL
Data emiterii: 10.04.2019, nr. ieșire: 9362
1.Date privind dosarul: Număr dosar 3621/111/2016, Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ
şi Fiscal.
2.Arhiva/registratura instanţei: Oradea, str. Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor, Număr de telefon 0259/414896, programul
arhivei/registraturii instanţei 9-1230.
3.Debitor: SC Imoliv SRL, cod de identificare fiscală: 18551630, sediul social: Oradea, B-dul Dacia, nr. 114, Bl. B3, sc.
B, ap. 46, jud. Bihor, număr de ordine în Registrul Comerţului J5/752/2006.
4.Lichidator judiciar: Cabinete Asociate de Practicieni în Insolvenţă Popa&Rus, sediu, birouri, secretariat, departament
juridic, economic şi analiză: Oradea, Calea Republicii nr. 75, ap. 20-22, jud. Bihor, Tel: 004/0730-188.378, Fax:
004/0359 437 807, e-mail: tci.oradea@gmail.com, office@popa-rus.ro.
5.Cabinetele Asociate de Practicieni în Insolvenţă Popa&Rus, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Imoliv
SRL, conform Sentinței nr. 619/F/2017 din data de 5/26/2017, pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, în
dosarul nr. 3621/111/2016, notifică: faptul că s-a depus la dosarul cauzei raportul final, cu următoarele demersuri
întreprinse:
6.Prin Hotărârea nr. 619/F/2017 s-a dispus intrarea societății debitoare în procedura falimentului, astfel că am început
demersurile prevăzute de Legea 85/2014, după cum urmează: am procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de
Insolvență nr. 12420/23.06.2017 a notificării privind intrarea societății debitoare în procedura de faliment. Am notificat
societatea debitoare, prin administratorul special al acesteia, cu privire la deschiderea procedurii de faliment. Am
notificat creditorii din tabelul definitiv de creanțe, precum şi furnizorii cu care societatea debitoare a avut relații
contractuale de la deschiderea procedurii insolvenţei şi până la intrarea în faliment a societății debitoare pentru
depunerea declarațiilor de creanță suplimentare. Dovezile aferente se află la dosarul cauzei. S-au depus declarații de
creanță suplimentare din partea creditorilor AJFP Bihor şi BRD - Groupe Societe Generale. Am procedat la analizarea
acestor declarații care au fost acceptate în integralitate și înscrise în tabelul suplimentar de creanțe. Am întocmit tabelul
suplimentar de creanțe, care a fost depus la dosarul cauzei prin serviciul de registratură al Tribunalul Bihor şi publicat în
BPI. Întrucât nu s-au formulat contestații împotriva tabelului suplimentar de creanțe, am întocmit tabelul definitiv
consolidat al creanțelor, care a fost depus la dosarul cauzei prin serviciul de Registratură al Tribunalul Bihor şi publicat
în BPI. Dovezile aferente se află la dosarul cauzei. În ceea ce privește valorificarea bunurilor, creditorul garantat Unioil
SRL a fost declarat adjudecatar, atât pentru activul Terenul intravilan în suprafață de 2.500 mp, situat în localitatea
Nojorid”, potrivit Procesului verbal de adjudecare din data de 30.03.2018, cât şi pentru activul Casă de locuit P+M
situată Sânmartin”, potrivit procesului verbal de adjudecare din data de 05.10.2018, preluând astfel bunurile supuse
garanției în contul creanței sale, prin compensare totală. Creditorul garantat a achitat cheltuielile ocazionate cu preluarea
în contul creanței a bunurilor mai sus menționate, astfel că vom proceda la încheierea contractelor de vânzare
cumpărare în formă autentică. Mai mult, având în vedere art. 779 alin. 1 și art. 843 alin. 2 din C. P. civ. coroborat cu
dispoziţiilor art. 154-158 şi art. 159 alin. (1) pct. 1 din L85/2014, am întocmit Raportul asupra fondurilor obținute din
lichidare prin care am precizat cheltuielile aferente bunurilor garantate valorificate, respectiv cheltuielile prevăzute la
art. 159 alin. (1) pct. 1 și anume: taxe, timbre şi orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor respective, inclusiv
cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea acestor bunuri, precum şi cheltuielile avansate de creditor în
cadrul procedurii de executare silită, creanţele furnizorilor de utilităţi născute ulterior deschiderii procedurii, în
condiţiile art. 77, remuneraţiile datorate la data distribuirii persoanelor angajate în interesul comun al tuturor
creditorilor, în condiţiile art. 57 alin. (2), art. 61 şi 63, care sunt suportate pro rata, în raport cu valoarea tuturor
bunurilor din averea debitorului. Am procedat la întocmirea situației financiare finale, respectiv a bilanțului de
lichidare.
7.Solicitări adresate judecătorului sindic: solicităm să dispuneți conform prevederilor art. 167 alin. 1) din Legea
85/2014 privind procedura insolvenței, convocarea adunării creditorilor. Solicităm închiderea procedurii și radierea
debitoarei din Registrul Comerţului în temeiul art. 175, alin. 2) din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței.
Cabinete Asociate de Practicieni în Insolvenţă Popa&Rus
Județul Braşov
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GAS ENERGY ECOTHERM S.A., cod unic de înregistrare: 33185860
Notificare privind deschiderea procedurii generale de faliment
asupra societății SC Gas Energy Ecotherm sRL
Număr: 234, data emiterii: 03.04.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 5952/62/2016, Tribunalul Brașov, Secția II-a Civilă
2.Arhiva/registratura instanței: Brasov, str. 15 Noiembrie nr. 45, jud. Brasov, Număr de telefon 0268 / 419615
Programul arhivei/registraturii instanței 08:00 – 12:00
3.1. Debitor: SC Gas energy ecotherm SA Cod de identificare fiscală RO 33185860 sediul social: loc. Brașov, STR. N.
Titulescu, NR.4, Biroul 14, jud. Brașov, număr de ordine în registrul comerțului J08 /787/2014.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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3.2. Administrator special: Visa Andreea
4.Creditori: - conform tabel
5. Practician insolvență: Restart SPRL sediul social: Brașov, str. 13 Decembrie, nr. 17, jud. Brașov, număr de
înregistrare înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvență RFO II 0261, tel./fax 0268 / 474 788, reprezentată de
Ciobotar Radu Mircea, practician în insolvență – legitimație nr. 1c0255 / 30.06.2000.
6.Subscrisa Restart SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Gas energy ecotherm SA numită prin
sentința civilă nr. 422 /sind/ 01.04.2019, Secția II-a civilă de contencios administrativ și fiscal de judecătorul-sindic în
dosarul 5952/62/2016 în temeiul art. 100 și următoarele din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței, notifică:
7. Intrarea debitorului în procedura generală de faliment:
7.1. Debitorul are obligația ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele
prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței.
7.2. Creditorii debitorului, inclusiv cei care au înregistrat creanțe împotriva debitorului în perioada de observație sau
ulterior, în perioada de reorganizare și până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la
masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanței în condițiile următoare:
7.2.1. În temeiul art. 146 alin (2) lit. A, termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii
debitorului este 15.05.2019.
Vor fi supuse verificării toate creanțele asupra averii debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii
procedurii sau, după caz, al căror cuantum a fost modificat față de tabelul definitiv de creanțe sau față de programul de
plată din planul de reorganizare, ca urmare a plăților făcute după deschiderea procedurii.
Titularilor de creanțe născute după deschiderea procedurii, care nu depun cerere de admitere a creanțelor în termenul
prevăzut la alin. (2) lit. a), li se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 114.
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
În temeiul art. 146 alin (2) lit. B, termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea
tabelului preliminar suplimentar al creanțelor este 03.06.2019.
În temeiul art. 146 alin (2) lit. D, termenul pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor este
25.06.2019.
8. Adunarea creditorilor: Se notifică convocarea adunării creditorilor ce va avea loc la adresa lichidatorului judiciar din
Brasov, str. 13 Decembrie nr. 17, jud. Brașov în data de 24.05.2019, Ora 14:00 având ca ordine de zi:
I. Confirmarea lichidatorului judiciar Restart SPRL desemnat provizoriu și stabilirea retribuției la nivelul sumei de
6.000 lei / lună + TVA și onorariul de succes în cuantum de 6 % din sumele ce se vor distribui în prezenta procedură.
Informații suplimentare:
În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a
creanței în tabelul preliminar” cu respectarea dispozițiilor art. 104 din Legea privind procedura insolvenței.
Cererea de înscrierea creanței în tabelul preliminar suplimentar va fi însoțită de documentele justificative ale creanței și
actele care atestă constituirea de garanții, în copii certificate.
Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poștă pe adresa
instanței, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar și unul pentru a rămâne la dosar, cu
mențiunea că exemplarul pentru lichidatorului judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poștă.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoțită de dovada plății taxei
judiciare de timbru în sumă de 200 lei.
Restart SPRL
Județul Brăila
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea QUALITY SHOES PROD'S SRL, cod unic de înregistrare: 13464770
Depunere tabel definitiv consolidat rectificat
al creditorilor
Număr 323, data emiterii: 09.04.2019
1.Date privind dosarul: nr. 611/113/2018,Tribunalul Brăila - Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ, Judecător
sindic Corina Gabriela Iconaru
2.Registratura instanței: str. C. Călărașilor, nr.47, număr de telefon 0239613975, Programul arhivei/registraturii
instanței: 10,00-12,00
Debitor: Quality ShoesProd’sSRL, cod de identificare fiscală 13464770, cu sediul în Brăila, str. Rm. Sărat, nr.109,jud
Brăila, înmatriculata la ORC Brăila, sub nr. J09/291/2000
Lichidator judiciar: CII Potîrniche Mihaela, cod de identificare fiscală 31753491, cu sediul în Brăila, str. Oborului, nr.7,
bl.AG7, sc.2, ap.32, jud. Brăila, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvență RFO3086, tel.0727028727,
reprezentant legal Potîrniche Mihaela
Subscrisa CII Potîrniche Mihaela, în calitate de lichidator judiciar al Quality ShoesProd’s SRL, conform sentinței
nr.267 din data de 18.09.2018pronunțatăde Tribunalul Brăila - Secția a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ, în
dosarul nr. 611/113/2018 depunem spre publicare, în temeiul art. 146 alin. 2, lit. d din legea nr.85/2014,
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