
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7589/12.04.2019 
 

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 

 

15 

Din cele 9 răspunsuri primite de la băncile cărora le-a fost trimisă revenire la adresa-notificare, toate sunt negative în 
sensul că, societatea debitoare nu deţine conturi curente sau bani în depozite ale societăţii debitoare cu o singură 
excepţie, Bank of Cyprus care s-a desfiinţat. Cele 9 răspunsuri ale băncilor au sosit astfel: unul prin Poşta Română 
(Bank of Cyprus), iar celelalte 8 prin e-mail (CEC Bank, Banca Millenium-OTP Bank, Banca Carpatica-Patria Bank, 
Banca Leumi, Blom Bank France, BNP Paribas, Veneto Banca spc Italia Monte belina – pentru care a răspuns Intesa 
Sanpaolo Bank şi OTP Bank România (în nume propriu).  
2. În răspunsul dat de Agenţiea Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară cu numărul de înregistrare 26504 din 
02.11.2018, prezentată pe larg în precedentul Raport (punctul 1.), există precizarea că este posibil ca unele date din 
arhiva analogică a oficiilor/birourilor teritoriale să nu fie conţinute în formatul electronic al Registrului proprietarilor 
din Agenţie. Pentru a verifica şi acest fapt, au fost trimise cereri de verificare către cîteva oficii de cadastru ale judeţelor 
limitrofe/apropiate localităţii în care debi-toarea îşi are sediul statutar. Astfel, au fost trimise cereri de verificare către 
oficiile judeţene de cadastru şi publicitate imobiliară din 6 judeţe: Jud. Ilfov, Jud. Giurgiu, Jud. Călăraşi, Jud. Constanţa, 
Jud. Ialomiţa şi Jud. Tulcea. De la fiecare din acestea au fost primite confirmările de primire; răspunsuri încă nu au 
sosit. 
3. În contul de lichidare a rămas, după prima distribuire, suma de 10.000 lei. Din aceasta, banca urmează să-şi reţină 
comisioanele, iar diferenţa va fi folosită pentru continuarea procedurii. În cazul cînd vor mai apare bani în contul de 
lichidare (din identificarea unor eventuale bunuri imobile) ori pentru suma rămasă nedistribuită încă, înainte de 
închiderea procedurii va fi făcută o ultimă distribuire.  
B. Cheltuieli ocazionate cu procedura. Cheltuielile cu procedura nu au cumulat o sumă consistentă. Necesităţile au fost 
acoperite din fondul cabinetului de insolvenţă, recuperarea acestora urmînd a fi calculată şi reţinută la ultima distribuire, 
înaintea închiderii proce-durii.  
c. Alte menţiuni. 
 1. Avînd în vedere cele prezentate, rog Instanţa să acorde un nou termen pentru continuarea procedurii.  
 2. Anexez prezentului Raport, următoarele:  
 - Dovada ONRC nr.18058 din 21.01.2019 privind publicarea în BPI a Raportului înregistrat cu nr. 05/17.01.2019;  
 - Borderoul întocmit pentru trimiterile poştale cu notificările trimise băncilor pe 05.11.2018 
 - Notificarea şi revenirea la aceasta pentru CEC Bank împreună cu cele două confirmări de primire şi răspunsul primit 
pe e-mail. 
 - Notificarea către Banca Milenium s.a. cu confirmarea şi revenirea către OTP Bank cu confirmarea, împreună cu 
răspunsul sosit prin e-mail. 
 - Notificarea către Banca Comercială Carpatica împreună cu confirmarea, revenirea către Patria Bank cu confirmarea şi 
răspunsul acesteia pe e-mail. 
 - Notificarea către Bank of Cyprus cu confirmarea şi revenirea cu o nouă adresă, ambele trimise prin Poşta Română, 
cea de-a doua trimitere fiind returnată.  
 - Notificarea către Bank Leumi România s.a. cu confirmarea şi revenirea la notificare cu confirmarea, împreună cu 
răspunsul băncii trimis pe e-mail. 
 - Notificarea către Blom Banc France s.a. Paris, Sucursala România cu confirmarea de primire, revenirea la adresă cu 
confirmarea de primire şi răspunsul băncii primit pe e-mail. 
 - Notificarea către BNP Paribas Fortis SA/NV, Sucursala Bucureşti cu confir-marea de primire, revenirea la notificare 
cu confirmarea de primire şi răspunsul băncii trimis pe e-mail. 
 - Notificarea către Veneto Banca scp Italia Montebelluna, Sucursala Bucu-reşti împreună cu confirmarea de primire şi 
răspunsul de la Intesa Sanpaolo Bank primit pe e-mail. 
 - Notificarea către OTP Bank România s.a. cu confirmarea de primire şi răspunsul băncii. 
 - Notificarea către Patria Bank s.a. din Bucureşti, str. I. Brezioanu, fără confir-mare de primire şi fără răspuns, dar 
trebuie avut în vedere eplicaţiile din cuprinsul prezentului raport. 
 - Cerere către O.C.P.I. Ilfov cu confirmarea de primire. 
 - Cerere către O.C.P.I. Giurgiu cu confirmarea de primire. 
 - Cerere către O.C.P.I. Călăraşi cu confirmarea de primire. 
 - Cerere către O.C.P.I. Constanţa cu confirmarea de primire. 
 - Cerere către O.C.P.I. Ialomiţa cu confirmarea de primire. 
 - Cerere către O.C.P.I. Tulcea cu confirmarea de primire. 
 D. Semnătura: 

Lichidator judiciar, Ţugui Vasile 
 
Județul Gorj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea KELEMEN SRL, cod unic de înregistrare: 6374640 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului 
Nr. 359, data emiterii 11.04.2019 

1. Date privind dosarul: Nr dosar 904/95/2019, Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic: Mihai Dogaru.  
2.Arhiva/registratura instanţei: Tg.-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, jud. Gorj, tel. 0253/218661, Programul 
arhivei/registraturii instanţei luni-vineri 900-1200. 
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3.Debitor: Kelemen SRL, cod unic de înregistrare 6374640, nr. înregistrare în registrul comerţului Gorj, J18/1331/1994 
cu sediul în Municipiul Tg-Jiu, str. Victoriei, bl.200, sc.1, et.1, apt. 7, jud. Gorj 
4. Lichidator judiciar provizoriu: Team Insolv IPURL; Cod de identificare fiscală 37207111, sediul social:Tg-Jiu, str. 
Tudor Vladimirescu, nr.65, et.2, cam.16, Jud. Gorj tel./fax 0253/222053, e-mail officeteaminsolv@yahoo.com; Număr 
de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0886; Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar 
provizoriu, persoană juridică Luca Cosmin. 
5. Subscrisa: Team Insolv IPURL în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitorului Kelemen SRL, conform 
încheierii 19 din data de 04.04.2019 pronunţată de Tribunalul Gorj, Secţia a II-a civilă, în dosarul 904/95/2019, în 
temeiul art.147, art. 42, art.99 şi art.100 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, notifică 
5.1. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului în temeiul art. 71 raportat la art. 65 şi art.67 din Legea nr. 
85/2014 împotriva debitorului Kelemen SRL prin încheierea 19 din data de 04.04.2019 pronunţată de Tribunalul Gorj, 
Secţia a II-a civilă, în dosarul 904/95/2019. 
5.2. Creditorii debitorului Kelemen SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea 
cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:  
5.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 21.05.2019. În temeiul art. 114 din 
Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi 
privind creanţele deţinute împotriva debitorului; 
5.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este: 03.06.2019; 
5.2.3. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţe este de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență.  
5.2.4. Termenul pentru întocmirea şi afișarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor 25.06.2019.  
5.3. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului se notifică debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj.  
5.4. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul lichidatorului 
judiciar provizoriu Team Insolv IPURL, Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 65, cam.16, judeţul Gorj, Data de 
19.06.2019 ora 1200, cu următoarea ordine de zi:1.Constituirea comitetului creditorilor, 2. Confirmarea lichidatorului 
judiciar Team Insolv IPURL, cu un onorariu de 3500 lei lunar din averea debitorului.  
6. Informaţii suplimentare: 
În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul, Cererea de înscriere a 
creanţei în tabelul preliminar, cu respectarea dispoziţiilor art.102-104 din Legea nr. 85/2014. Cererea de înscriere a 
creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documente justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de 
garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentelor care o însoţesc vor fi depuse la dosarul 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. 
7. 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 nr. 85/2014). 

Lichidator judiciar provizoriu: Team Insolv IPURL, prin Luca Cosmin 
 

Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea TORINO FORCE SRL, cod unic de înregistrare: 18731046 
România, Tribunalul Iași, Secţia II Civilă-Faliment 
Strada Elena Doamna nr.1A 
Dosar 1337/99/2018/a1  

Comunicare încheiere amânare + sentinţă civilă nr.460 
emisă la 28.03.2019 

Către,  Reclamant 
1. Solvens SPRL - Iași, str. Armeană, nr.11, judeţ Iași 
Pârât 
2. Dragomir Ciprian Ionuţ (fiul lui Gheorghe şi al lui Veronica, născut la 12 Noiembrie 1981) - Iaşi, bd. Nicolae Iorga, 
nr.7A, bl.M2, et.4, ap.18, judeţ Iași 
Se comunică, alăturat, copia încheierii de amânare și a sentinţei civile nr.460 din data de 28.03.2019, pronunţată în 
dosarul nr.1337/99/2018/a1, de Tribunalul Iași, Secţia II Civilă-Faliment, privind debitorul SC Torino Force SRL, 
J22/1359/2006, CUI 18731046, cu sediul în mun. Iași, b-dul Nicolae Iorga, nr.7A, bl.M2, sc.A, et.4, camera 20, jud. 
Iași. 
Parafa preşedintelui instanţei,                Grefier, 

* 
România, Tribunalul Iași, Județul Iași, Secţia II Civilă-Faliment 
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