BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7598/12.04.2019
Fata de votul exprimat de creditorul care detine un procent de 99.94% din totalul masei credale, s-a luat act de raportul
final intocmit si comunicat de lichidatorul judiciar.
2. Cu privire la punctul doi de pe ordinea de zi, respectiv „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.”
Prin punctul de vedere comunicat, creditorul DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE
BUCURESTI în reprezentarea ADMINISTRATIEI SECTOR 2 A FINANTELOR PUBLICE care detine un procent de
99,94% din totalul masei credale, mentioneaza faptul ca nu dispune de fonduri necesare avansarii cheltuielilor de
procedura, pe de o parte avand în vedere calitatea acestora de credior bugetar, iar pe de alta parte, avand în vedere
dispozitiile art. 3 alin (1) si (4) din Legea 85/2014 privind procedura insolventei, dispozitii în raport de care toate
cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cele privind notificarea, convocarea si comunicarea
actelor de procedura efectuate de administratorul judiciar si/sau lichidator, vor fi suportate din averea debitorului”, iar in
lipsa disponibilitatilor în contul ddebitorului, se va utiliza fondul de lichidare.”
Fata de votul exprimat de creditorul care detine un procent de 99,94% din totalul masei credale, nu se aproba avansarea
sumelor de bani necesare continuarii procedurii de faliment.
Anexele nu se publica în Buletinul Procedurilor de Insolventa, ele se regasesc depuse la dosarul cauzei.
Prezentul proces verbal s-a redactat în 2 exemplare originale, dintre care un exemplar se depune la Tribunalul Bucuresti
Sectia a VII-a Civila în dosarul nr. 43848/3/2017.
Lichidator judiciar
Intercom Management SPRL
Gheorghe Ana Maria
4. Societatea OMNIA TURISM SRL, cod unic de înregistrare: 2620505
România
Tribunalul Bucuresti
Secţia a VII a Civila
Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 319L, sector 6, Cam. E 29
Dosar nr. 1776/3/2019
Termen 06.06.2019 C. 20
Citaţie
emisă la: ziua 10 luna 04 anul 2019
CONTESTATOR
1. VLAJIE TITIANA - PASCA - ELENA CU DOMICILIUL ALES LA CABINET DE AVOCATURA DOBRE
E.ANGELA - Sibiu, str. Moara de Scoarata, nr. 13, judeţ SIBIU
DEBITOR
2. SC OMNIA TURISM SRL - sector 5, Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 37
INTIMAT
3. PODOREANU INSOLV IPURL - ADMINISTRATOR JUDICIAR AL SC OMNIA TURISM SRL - Bucureşti, str.
ŞCOALEI nr.12 bl.CORP A et.1 ap.2 sector 2
Sunt chemaţi la această instanţă, camera E29 etaj 1 completul 20 în ziua de 06 luna 06 anul 2019 ora 9.00 în calitate de
creditori în proces cu SC OMNIA TURISM SRL - sector 5, Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 37
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
5. Societatea OCTAGON CONTRACTING & ENGINEERING SA, cod unic de înregistrare: 18038946
România
Tribunalul București
Secţia a VII a Civilă
Splaiul Independenţei, nr. 319L, Clădirea B, sector 6
Operator de date cu caracter personal nr. 2891
Dosar nr 8262/3/2019
Comunicare
încheiere civilă
emisă la: ziua 11 luna 04 anul 2019
Către,
OCTAGON CONTRACTING & ENGINEERING SA - sector 1, Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 57
OCTAGON CONTRACTING & ENGINEERING SA, cu sediul procesual ales Bucureşti, str Ghetu Anghel nr 1 sec 3.
SPECIAL BAD BOYS SECURITY SRL - sector 1, Bucureşti, Sleea Lagos, nr. 16
TOPO PROFESIONAL SRL - sector 4, Bucureşti, STR.GHIMPATI, nr. 17
HOLCIM (ROMANIA) SA - sector 1, Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 169A, bl. Cladirea B, et. 7
LABORATORUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI SA PRIN AVOCAT RĂDESCU DUMITRU - sector 3,
Bucureşti, str. Labirint, nr. 119
PROFAL INDUSTRY SRL - TIMISOARA, STR.CIPRIAN PORUMBESCU, nr. 96, ap. CORP B, Judeţ TIMIŞ
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

10

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7598/12.04.2019
11. AS INDUSTRIAL MANAGEMENT SRL cu sediul ales la Cabinet de avocat LENZ TAMARA ALINA Bucureşti, sector 1, CLUCERULUI, nr. 46
12. CITR Filiala Ilfov SPRL cu sediul ales - Bucureşti, sector 2, str. Gara Herăstrău, nr. 4, clad.A, et. 3
Se comunică, alăturat, copia încheierii din data de 05.04.2019 pronunţată în dosarul nr 8262/3/2019 de Tribunalul
Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, privind debitorul OCTAGON CONTRACTING & ENGINEERING SA, cu sediul în
sector 1, Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 57, suprafaţa de 110 mp, CUI 18038946 şi nr. ONRC
J40/17257/2005.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
Dosar nr. 8262/3/2019
România
Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civila
Încheiere
Şedinţa camerei de consiliu de la 05.04.2019
Tribunalul constituit din:
Preşedinte – Judecator sindic — Ghiugan Ionela - Mariana
Grefier — Bâlteanu Mihăiţă - Damian
Pe rol se află soluţionarea cauzei civile, având ca obiect cererea întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, formulată de debitorul OCTAGON CONTRACTING &
ENGINEERING SA.
La şedinţa de judecată se prezintă debitorul prin apărător ales, av. Bălan Bogdan, cu împuternicire
avocațială f3v6
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează tribunalului următoarele:
- cauza are ca obiect: procedura insolvenţă prev. de Legea nr. 85/2014;
- stadiul procesului: fond;
- fără citarea părţilor, conf. art. 66 din Lg. 85/2014;
- petenţii Special Bad Boys Security SRL, Topo Profesional SRL, Holcim (Romania) SA, Laboratorul de Construcții
București SA şi Profal Industry SRL au depus cererii de deschidere a procedurii faţă de debitor, iar petentul As
Industrial Management SRL cerere de înscriere la masa credală a debitorului.
- la data de 04.04.2019 debitorul a depus bilanţul aferent anului 2018, lista a creditorilor şi înscrisuri cu privire la
dreptul de proprietate asupra imobilelor din patrimoniul debitorului, dovada notificării ANAF cu privire la intenția de
formulare a acțiunii.
Reprezentantul debitorului depune la dosar oferta privind practicianul în insolvenţă a cărui desemnare se solicită.
Tribunalul în temeiul art. 258 şi 255 cod de procedură civilă încuviințează proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei.
Nemaifiind cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, constată finalizată cercetarea
judecătorească şi în temeiul art. 392 cod de procedură civilă acordă cuvântul în dezbateri.
Reprezentantul debitorului solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată, deschiderea procedurii generale a
insolvenţei având în vedere intenția debitorului de reorganizare a activităţii.
Solicită desemnarea în calitate de administrator judiciar a CITR Filiala Ilfov SPRL.
Tribunalul în temeiul art. 394 Cod procedură civilă declara închise dezbaterile şi reţine cauza spre soluţionare.
Tribunalul,
Deliberând asupra acţiunii civile de faţă constată următoarele:
La data de 22.03.2019 fost înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă sub nr. 8262/3/2019
cererea debitorului OCTAGON CONTRACTING & ENGINEERING SA care a solicitat a solicitat deschiderea
procedurii generale a insolvenţei conform dispoziţiilor din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă.
În motivare debitoarea arătat, în esenţă, că a constatat un dezechilibru financiar bazat pe lipsa de lichidităţi şi că are
datorii care depăşesc mai mult de 60 de zile, că are datorii faţă de creditorii bugetari şi chirografari în cuantum de
9.372.862 lei.
A solicitat desemnarea în calitate de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă CITR Filiala Ilfov SPRL.
În susţinerea cererii, a depus înscrisurile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea insolvenţei nr. 85/2014.
În cauză, petenţii-creditori Topo Profesional SRL, Holcim (Romania) SA şi Special Bad Boys Security SRL au
formulat cererii deschidere a procedurii faţă de debitor şi desemnarea în calitate de administrator judiciar a CITR Filiala
Ilfov SPRL.
Petentul-creditor Profal Industry SRL a solicitat desemnarea în calitate de administrator judiciar a PDA Insolvency
SPRL, iar petentul-creditor Laboratorul de Construcții București SA nu a formulat o astfel de propunere.
Având în vedere temeiul de drept invocat în cererea debitoarei şi înscrisurile de la dosar instanţa reţine următoarele:
Instanţa constă că debitorul înregistrează obligaţii în cuantum superior valorii de 40.000 lei de natură a da naştere,
potrivit art. 5 pct. 29 şi 72 din Legea nr. 85/2014, a prezumţiei cu privire la existenţa stării de insolvenţă, că face parte
din categoria peroanelor prevăzute de art. 3 din Legea nr. 85/2014 cărora li se aplică o astfel de procedură şi că a depus
la dosar documentele prevăzute de art. 67 din lege.
Conform art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 „Dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor prevăzute la art. 66,
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judecătorul-sindic va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii generale, iar dacă prin declaraţia făcută potrivit
prevederilor art. 67 alin. (1) lit. g) debitorul îşi arată intenţia de a intra în procedura simplificată ori se încadrează în una
dintre categoriile prevăzute la art. 38 alin. (2), judecătorul va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii
simplificate. Minuta încheierii privind deschiderea procedurii insolvenţei se comunică, de îndată, administratorului
judiciar provizoriu numit de către judecătorul-sindic”.
În cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale menţionate, debitorul exprimându-şi intenţia de a
intra în procedura generală a insolvenţei, motivat de existenţa datoriilor comerciale şi a posibilităţii achitării acestora
numai pe baza unui plan.
În consecinţă, constatând că sunt îndeplinite disp.art.71 alin.1 din legea 85/2014, judecătorul sindic va admite cererea
debitoarei şi va deschide procedura generală a insolvenţei faţă de debitorul OCTAGON CONTRACTING &
ENGINEERING SA.
În raport de solicitările formulate în cauză, dând prioritate ordinii de preferinţă instituită de art. 45 lit. d din Legea nr.
85/2014, Tribunalul urmează a desemna dintre propunerile creditorilor în calitatea de administrator judiciar pe CITR
Filiala Ilfov SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014,
cu o remuneraţie de 50.000 lei din averea debitorului, având în vedere că petenţii-creditori Topo Profesional SRL,
Holcim (Romania) SA şi Special Bad Boys Security SRL invocă creanţe (~3.100.000 lei) superioare celei invocate de
petentul-creditor Profal Industry SRL (40.000 lei).
Va dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin.3 din lege, privind intrarea
debitorului în procedura falimentului prin procedura generală tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în
conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz,
registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru
efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi
tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014.
Va pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri
inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare,
raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 și în termen de 40 de zile de la desemnare raportul prevăzut la
art.97 din aceeaşi lege.
Va dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente
procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi
deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit
bancar.
Va pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune
îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi.
Va pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr.
85/2014.
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea debitorului OCTAGON CONTRACTING & ENGINEERING SA, cu sediul procesual ales Bucureşti,
str Ghetu Anghel nr 1 sec 3.
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschide
procedura generală de insolvenţă a debitorului OCTAGON CONTRACTING & ENGINEERING SA, cu sediul în
sector 1, Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 57, suprafaţa de 110 mp, CUI 18038946 şi nr. ONRC
J40/17257/2005.
Califică cererile de deschidere a procedurii de insolvenţă formulate de către creditori drept cererii de admitere a
creanţelor, având regimul prevăzut de art. 102 din Legea nr. 85/2014.
Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la Încheierea de
deschidere a procedurii - 10 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10
zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor asupra averii debitorului 20.05.2019; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe 10.06.2019; d) termenul de definitivare a tabelului
creanţelor 05.07.2019; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor 17.06.2019.
Desemnează administrator judiciar provizoriu pe CITR Filiala Ilfov SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.
58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 50.000 lei din averea debitorului.
În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile
art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în
lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după
caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru
efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi
tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014.
Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea
bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la
art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din Legea
nr. 85/2014.
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Pune în vedere administratorului judiciar să convoace adunarea generala a acţionarilor/asociaţilor sau membrilor
persoanei juridice pentru desemnarea administratorului special în termen de maxim 10 de zile de la notificarea
deschiderea procedurii.
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune
deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în
termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către
administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.
Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea
formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi.
Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar, raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr.
85/2014.
Fixează termen pentru continuarea procedurii la 13.09.2019.
Executorie.
Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii.
Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă.
Pronunţată azi, 05.04.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Preşedinte,
Grefier,
Ghiugan Ionela – Mariana
Bâlteanu Mihăiţă – Damian
Județul Cluj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ONE CS DISTRIBUTION SRL, cod unic de înregistrare: 32411446
1.Număr dosar: 707/1285/2016 Tribunal Specializat Cluj, Judecător sindic Camelia Cengher
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr.2, telefon nr.0264/596110. Programul
arhivei/registraturii instanţei: Luni – joi 9-13, vineri 9-12.
3.Debitor: ONE CS DISTRIBUTION SRL CUI 32411446, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia
nr.214 jud Cluj numarul de ordine în Registrul Comerţului J12/3217/2013.
4. Lichidator judiciar: AMTT CONSULT SPRL, cod de identificare fiscală 21137338 cu sediul social în Cluj-Napoca,
str. Alexandru Vaida Voivod nr.2 cam.67,nr de ordine în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0100, tel/fax
0264/419.290, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Marius Maxim – asociat
coordonator.
5.Subscrisa AMTT CONSULT SPRL în calitate de lichidator al ONE CS DISTRIBUTION SRL, reprezentat legal prin
Marius Maxim – asociat coordonator, conform Incheierii Civile pronuntata de Tribunalul Specializat Cluj în dosar cu
nr. 707/1285/2016, în temeiul art. 99 şi 100 din Legea privind procedura insolvenţei, nr.85/2014, notifică:
Raport de activitate One CS Distribution SRL
Nr.7514/12.04.2019
OPERATIUNI EFECTUATE
1.Asa cum precizam anterior, lichidatorul a continuat monitorizarea creantelor pentru care exista deschise procedure
judiciare în derulare, pentru datorii pe care terte companii le au fata de debitoarea falita ONE CS Distribution.
-Astfel ca urmare a notificarilor expediate, în dosarul de insolventa a debitoarei SABMICOR SRL, care figureaza cu o
creanta de 6.860,69 LEI, aflat pe rolul Tribunalului Brasov, sectia II Civila, debitoare aflata în procedura de
reorganizare, au fost efetuate plati catre societatea noastra în cuantum de 4.116,41 lei, conform graficului de insolventa.
-precizam ca, administratorul judiciar al debitoarei MARELE ALB PRODIMPEX –care figureaza cu o creanta în
cuantum de 11.679,37 lei, dosar aflat pe rolul Tribunalul Specializat Cluj, ne- a comunicat ca va trimite o informare
oficiala şi va preciza în mod expres daca mai sunt sanse de recuperare a acestei creante. Precizam ca debitoarea se afla
în procedura de reorganizare şi are urmatorul termen de judecata stabilit pentru continuarea procedurii de reorganizare,
la data de 15.05.2019.
2.In ceea ce priveste dosarele executionale, precizm ca situatia acestora se prezinta astfel:
a.pe raza Curtii de Apel Cluj, prin BEJ Man şi Asociatii:
-GHT IMPEX SRL- 4.245,17 lei- suma neincasta, poprire conturi, debitoarea nu figureaza cu bunuri.
-EMIRA COM PRESTSERV SRL - 4.729,87 lei - suma neincasta, poprire conturi, debitoarea nu figureaza cu bunuri.
-IMPERIAL CRISIS IMPEX SRL -3.281,92 lei –suma incasata.
Urmare corespondentei purtate cu BEJ Man Ovidiu Ioan la data redactarii prezentului raport, nu au fost incasate alte
sume de bani, iar din partea BEJ am primit pentru fiecare dosar executional în parte, incheierile de incetare a executarii
silite, pe care le anexam prezentului raport.
b.pe raza Curtii de Apel Bucureşti, prin BEJ Bataila Vlad
-SMART BUILDING INTERNATIONAL SRL-2.590 LEI- suma neincasata, debitoarea nu figureaza cu bunuri
-MIT GROS SRL-6.855 LEI suma neincasata, debitoarea nu figureaza cu bunuri
-MIMI RODI SRL-8659,22 LEI- suma neincasata, debitoarea nu figureaza cu bunuri
-I.I. MIHAI DANIELA SRL-4.494,20 LEI- suma neincasata, debitoarea nu figureaza cu bunuri
-LAZAR PRODCOM SRL-9.343,84 LEI- suma neincasta, debitoarea nu figureaza cu bunuri
-LA MATUSA SRL-2.414,94 LEI -suma neincasata, debitoarea nu figureaza cu bunuri
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