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și publicat în Buletinul procedurilor de Insolvență1 nr. 4275/28.02.2019. 
2. Precum am arătat și în raportul de activitate anterior, la data de 12 februarie 2019, subscrisa a procedat la formularea 
unei cereri către Primăria Mun. Bistrița, prin care a solicitat o situație actualizată privind istoricul bunurilor din 
patrimoniul societății FUTURE TUDOR SRL . 
Astfel, la data de 06 martie 2019, Primăria Mun. Bistrița a răspuns solicitării noastre, sens în care ne-a informat despre 
faptul că societatea debitoare FUTURE TUDOR SRL nu figurează în evidențele organului fiscal cu bunuri impozabile. 
3. De asemenea, la data de 13 februarie 2019, la sediul subscrisei a fost comunicat răspunsul nr. 121/25.02.2019, 
formulat de către DGRFP Cluj-Napoca prin AJFP Bistrița-Năsăud, prin care am fost informați asupra faptul că 
debitoarea nu apare în evidențele Trezoreriei Bistrița cu conturi de disponibilități deschise. 
4. În urma comunicării notificării de deschidere a procedurii de faliment în formă simplificată a societății debitoare 
către Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistrița-Năsăud prin care am solicitat, de asemenea, informații cu privire 
personalului societăţii FUTURE TUDOR SRL, la data de 26 februarie, la sediul subscrisei a fost trimis un răspuns în 
acest sens, prin care am fost informați despre faptul că nu au fost identificate contracte de muncă cu privire la societatea 
FUTURE TUDOR SRL  
5. Având în vedere faptul că, la data de 11 februarie 2019 instanța a dispus deschiderea procedurii de faliment în formă 
simplificată față de societatea debitoare FUTURE TUDOR SRL, fixând totodată și termenul limită pentru depunerea 
cererilor de admitere a creanţelor, respectiv pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat, se impun a fi precizate 
următoarele aspecte: 
➢ Potrivit art. 147 alin. (2) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență: 
 În cazul în care, până la aprobarea propunerii administratorului judiciar prevăzute la art. 92 alin. (4), debitorul aflat în 
faliment prin procedură simplificată și-a continuat activitatea, lichidatorul judiciar va notifica, în termen de 5 zile de la 
data intrării în faliment, creditorii deținând creanțe asupra debitorului, având prioritate potrivit prevederilor art. 161 pct. 
4, născute în perioada de observație, solicitându-le să înscrie, în termen de 10 zile de la primirea notificării, cereri de 
admitere a creanțelor însoțite de documente justificative. Notificarea va cuprinde și termenele de publicare a tabelului 
preliminar de creanțe, prevăzut la art. 100 alin. (1) lit. c), și de definitivare a tabelului de creanțe, prevăzut la art. 100 
alin. (1) lit. d), așa cum au fost cuprinse și în notificarea prevăzută la alin. (1) sau, după caz, la art. 99 alin. (1). 
Dispozițiile art. 99 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.” 
➢ În acest sens, menționăm faptul că nu au fost depuse cereri suplimentare de admitere a creanțelor, sens în care, 
având în vedere stadiul actual al procedurii, nu se impune întocmirea unui tabel definitiv consolidat al creditorilor. 
➢ De asemenea, reamintim faptul că la data de 15 ianuarie 2019 a fost depus la dosarul cauzei tabelul definitiv al 
creditorilor societății FUTURE TUDOR SRL. 
B. Situația cheltuielilor de procedură:  
În luna februarie 2019 au fost efectuate cheltuieli de procedură în valoare de 32,90 lei, după cum urmează: 

Nr. Crt. Natura Cheltuielii Suma 

1 Expediere documente 32,90 lei 

Total cheltuieli 01.02.2019 - 28.02.2019 32,90 lei 

C. Obiective stabilite pentru perioada imediat următoare și solicitări adresate instanței: 
Solicităm respectuos instanței acordarea unui termen în vederea continuării demersurilor ce se impun în actualul stadiu 
al procedurii de insolvență, precum: 
- Formularea și înregistrarea unei cereri de atragere a răspunderii patrimoniale a administratorului statutar al societății 
debitoare FUTURE TUDOR SRL, cerere care se impune prin raportare la mențiunile din cadrul Raportului înregistrat 
de subscrisa la dosarul cauzei în conformitate cu prevederile art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 prin care s-a reținut 
următoarele aspecte: 
„Administratorul judiciar apreciază că se conturează premisele atragerii răspunderii patrimoniale a persoanelor care se 
fac vinovate de starea de insolvenţă a societăţii FUTURE TUDOR SRL prin raportare la dispoziţiile art. 169 alin. (1) lit. 
d) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă”. 

6.Semnătura: 
 
2. Societatea MONTE CALM IMOB SRL, cod unic de înregistrare: 26523593 

Notificare privind deschiderea procedurii insolventei SC Monte Calm Imob SRL 
Număr:1300, data emiterii: 27.03.2019 

1.Date privind dosarul: Dosar numar: 1474/112/2018, Tribunalul Bistrița Năsăud, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal 
2.Arhiva/registratura instanţei: Bistrița, Adresa: str. Alba Iulia, nr. 1, jud. Bistrița Năsăud. Programul 
arhivei/registraturii instanţei  8.30 – 12.30 
3.Debitor: SC Monte Calm Imob SRL, Sediul social: Bistrița Năsăud, str. Mihail Eminescu, nr. 1-4, mezanin, cam. 5, 
jud. Bistrița Năsăud, Număr de ordine în registrul comerţului J06/60/2010 , Cod unic de înregistrare: 26523593. 
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4. Administrator judiciar: GLOBAL MONEY RECOVERY SPRL, Cod de identificare fiscală: RO 23324014. Sediul 
social: Oradea, str. Horea, nr. 42, jud. Bihor, prin ec. Țiril Oana, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în 
insolvenţă RSP 0337/2008. Tel: 0259-222.555; Adresa web: www.gmrgroup.ro, e-mail: office@gmrgroup.ro 
5.Subscrisa, Global Money Recovery SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Monte Calm Imob 
SRL, conform Sentinței nr. 191/2019, din data de 25.03.2019 pronunţată de Tribunalul Bistrița Năsăud, Secţia a II-a 
civilă, în dosarul nr. 1474/112/2018, în temeiul art. 45 alin 1 lit. a, art. 70 și art. 72 alin. 6 coroborat cu art. 38. alin 1 din 
Legea 85/2014 privind procedura insolventei publică: 
6. Deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC Monte Calm Imob SRL conform Sentinței, 
nr. 191/2019, din data de 25.03.2019 pronunţată de Tribunalul Bistrița Năsăud, Secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 
1474/112/2018. 
6.1. În temeiul art. 39 din Legea privind procedura de insolvență instanța dispune deschiderea de către debitor a unui 
cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii.   
6.2.Creditorii debitorului SC Monte Calm Imob SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
6.2.1. Termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă este 06.05.2019. 
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 27.05.2019. Termenul pentru întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului definitiv al creanțelor 20.06.2019. Termenul pentru continuarea procedurii 
28.06.2019. 
7. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului 
judiciar din Oradea, str. Horea, nr. 42, jud. Bihor, în data 30.05.2019 de la orele 13.00, având ca ordine de zi: 
prezentarea situaţiei debitorului şi a rapoartelor întocmite; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea 
administratorului judiciar GLOBAL MONEY RECOVERY SPRL; aprobarea ofertei financiare a administratorului 
judiciar GLOBAL MONEY RECOVERY SPRL. 
8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud 
pentru efectuarea menţiunii. 

Global Money Recovery SPRL  
-Ec. Țiril Oana 

 
Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ELIO PACKAGING SRL (FOSTA ELIO SRL), cod unic de înregistrare: 1335756 

Raportul administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor  
pentru debitoarea Elio Packaging SRL 

Nr iesire: 2359 

 
 nr. dosar 16688/3/2016 
 Instanță Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă 
 PreședinteJudecător-sindic Zamfir Maria 
 Complet C9 
 Temei juridic Art.59 din Legea nr. 85/2014 
 Administrator judiciar CITR Filiala București SPRL  
 Debitor S.C. ELIO PACKAGING SRL  
 Perioada de raportare 04.12.2018-25.03.2019 
 Termen de judecată  29.03.2019 

DEMERSURI PE LINIE DE PROCEDURĂ 
În perioada cuprinsă de la ultimul termen de judecată până în prezent, demersurile pe linie juridică efectuate de către 
administratorul judiciar au constat cu preponderență în supravegherea activității societății debitoare în conformitate cu 
prevederile art. 87 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014. 
Raportul de activitate nr. 8208 din data de 04.12.2018 depus la dosarul cauzei a fost publicat în Buletinul procedurilor 
de insolvență nr. 23615/05.12.2018 (Anexăm extras din BPI ) 
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