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11.Solicitări adresate judecătorului sindic: Pentru continuarea demersurilor în cadrul procedurii din prezentul dosar, 
solicităm acordarea unui nou termen. 

Cabinete Asociate de Practicieni în Insolvenţă Popa & Rus  
 

Județul Braşov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea SIGNATURE REAL ESTATE SRL (FOSTA KRONVEST BUSINESS PARK SRL), cod unic de 
înregistrare: 24210662 

Notificare de deschidere a procedurii de insolvenţă în formă simplificată 
Nr. 979 Data emiterii 03.04.2019 

Termen de procedură: 18.06.2019  
1. Date privind dosarul: Număr dosar 6811/62/2017, Tribunalul Brașov, Secția a II – a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Braşov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, jud. Brașov: 0268/419.615. Programul 
arhivei/registraturii instanţei: 8:30-12:30. 
3. Debitor: SC SIGNATURE REAL ESTATE SRL (în faliment, în bankruptcy, en faillité), cu sediul în Mun. Brașov, 
str. Aurel Vlaicu, nr. 40, ap./camera 4, jud. Brașov, înregistrată în Registrul Comerţului Brașov sub nr. de ordine 
J08/1945/2008, având cod unic de înregistrare 24210662. 
4. Lichidator judiciar: RTZ & Partners S.P.R.L., sediul în loc. Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76, et. 2, judeţul Cluj, 
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă IIA0339 tel./fax 0364-412631/2E-mail: office@rtz.ro  
5. Subscrisa RTZ & Partners S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC SIGNATURE REAL ESTATE 
SRL, desemnată prin Hotărârea Intermediară nr. 402/2019 din data de 26 Martie 2019, în dosarul nr. 6811/162/2017, 
aflat pe rolul Tribunalului Brașov, Secția a II - a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 147 
coroborat cu art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
comunicăm prezenta: 

Notificare de deschidere a procedurii de faliment în formă simplificată a debitorului Signature Real Estate SRL  
Prin intermediul căreia vă aducem la cunoştinţă deschiderea procedurii de faliment în formă simplificată împotriva 
debitoarei SIGNATURE REAL ESTATE SRL, conform Hotărârii Intermediare nr. 402/2019 pronunțată de judecătorul-
sindic la data de 26.03.2019, în dosarul nr. 6811/162/2017 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, Secția a II - a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal.Prin aceeași hotărâre a fost confirmat în calitate de lichidator judiciar RTZ & 
Partners S.P.R.L..  
În condiţiile în care societatea/instituţia dumneavoastră înregistrează un drept de creanţă asupra SIGNATURE REAL 
ESTATE SRL, născut ulterior datei de 06 Martie 2018, vă solicităm respectuos ca depunerea declaraţiei de creanţă să 
respecte condiţiile art. 104 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență, mai exact să cuprindă: 
➔ indicarea numelui/denumirii creditorului cu domiciliul/sediul actual (adresa exactă, numere de telefon şi fax); 
➔ suma solicitată (indicarea clară a sumei totale, cât şi sumele din care se compune şi modalitatea de calcul); 
➔ temeiul creanţei (contract, facturi, procese verbale predare primire, avize expediţie, etc.); 
➔ indicarea eventualelor drepturi de preferinţă sau garanţii (sancţiunea neindicării clare a garanţiilor constă în 
înscrierea creanţei în altă grupă, inferioară celei a creditorilor garantaţi). 
Vă atragem atenția că în baza alin. (2) a art. 104 din actul normativ sus menţionat, TOATE documentele justificative ale 
creanței/înscrisurile de care înțelegeți să vă folosiți trebuie depuse până la termenul limită de înregistrare a declaraţiei de 
creanţă. Nerespectarea acestei dispoziţii este sancţionată cu decăderea din dreptul de a mai depune aceste înscrisuri. 
De asemenea, vă solicităm ca în cuprinsul declaraţiei de creanţă, să indicaţi un număr de telefon şi o adresă de e-mail, în 
vederea facilitării comunicării cu lichidatorul judiciar. 
Atragem atenţia că prezenta notificare are ca obiect exclusiv creanţe născute după data de 06 Martie 2018 (deschiderea 
procedurii generale a insolvenţei) şi până la data de 26 martie 2019 (deschiderea procedurii falimentului în formă 
simplificată), în temeiul art. 5 pct. 70 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
În virtutea art. 80 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, 
numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanțelor născute anterior datei deschiderii procedurii (...)”. 
Declaraţia va fi întocmită în dublu exemplar (unul pentru a rămâne la dosarul cauzei şi unul pentru a fi comunicat 
lichidatorului judiciar) şi poate fi înregistrată la registratura Tribunalului Brașov, Secția a II - a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, sau transmisă prin serviciul poştal pe adresa instanței: Municipiul Braşov, B-dul 15 Noiembrie, 
nr. 45, jud. Brașov; Programul arhivei/registraturii instanței 08.30-12:30; E-mail: trbrasov@just.ro. 
Exemplarul destinat lichidatorului judiciar va fi comunicat şi în mod direct acestuia prin poștă la sediul RTZ&Partners 
S.P.R.L. din Mun. Cluj - Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76, etaj II, Jud. Cluj, fax 0364412632, email office@rtz.ro. La 
exemplarul care urmează a rămâne la dosarul cauzei i se va atașa dovada în original, a achitării unei taxe de timbru în 
sumă de 200 lei, ce va fi plătită în contul de venituri al bugetului local taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru”, al 
unității administrativ teritoriale în care aveți sediul/domiciliul, iar exemplarului destinat lichidatorului judiciar i se va 
atașa dovada achitării taxei de timbru în sumă de 200 lei în copie.  
În conformitate cu dispoziţiile Tribunalului Brașov, Secția a II - a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal: 
➔ termenul limită de înregistrare a cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei născute în perioada 06 
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Martie 2018 - 26 Martie 2019 este data de 10 Mai 2019.În conformitate cu dispoziţiile art. 146 alin. (2) lit. c) din Legea 
85/2014, contestațiile la tabelul suplimentar pot fi depuse în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă a tabelului suplimentar cu respectarea condițiilor speciale prevăzute de art. 111, alin. (3) și (4) din același 
act normativ. 
➔ termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor 
este data de 20 Mai 2019.  
➔ termenul limită pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este data de 14 Iunie 2019. 
În cazul existenţei unor nelămuriri sau pentru comunicarea unor informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne 
contactaţi la datele din antetul prezentei, respectiv la nr. de telefon 0364412631, fax 0364412632 și adresă de email 
office@rtz.ro. 

Semnătură și ștampilă 
 
Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea OMS ROMANIA SRL, cod unic de înregistrare: 17548505 

Proces-verbal al adunării creditorilor 
Nr. 5409/03.04.2019 

1. Date dosar: Număr dosar 929/1285/2016, Tribunalul Specializat Cluj; Judecător Sindic: C.G. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Specializat Cluj; Adresa B-dul. Dorobanților, Nr 2-4, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, 
Camera 59, Număr de telefon 0264-596.110; 0264-596.111, fax: 0264-504.366, programul arhivei/registraturii instanţei 
Luni - Joi 8,30-12,30; Vineri 8,30-11,30 
3.Debitor OMS România SRL cu sediul social în Cluj – Napoca, str. Sanatorului, nr. 12, Jud. Cluj, înmatriculată în 
Registrul Comerţului sub nr. J12/1651/2005, având CUI/CIF 17548505. 
4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Hînganu Horaţiu, Cod de identificare fiscală 31334647 
sediul Cabinetului Individual: str. Napoca, nr. 2, ap. 23, jud. Cluj; Număr de înscriere în Tabloul practicienilor în 
insolventă 1B 3783; Telefon: 0740215983, 0264590351; Fax 0264591676, E-mail: horatiu_hanganu@yahoo.com, 
cii.horatiu.hanganu@gmail.com, site web: www.cabinetdeinsolventahh.ro.  
Încheiat azi, 03.04.2018, orele 12,00,  
În urma convocării, în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 85/2014, a adunării creditorilor debitoarei OMS 
România SRL cu sediul social în Cluj – Napoca, str. Sanatorului, nr. 12, Jud. Cluj, înmatriculată în Registrul 
Comerţului sub nr. J12/1651/2005, având CUI/CIF 17548505. 
Ordinea de zi: 
1) Aprobarea valorificării, prin negociere directă, a unor bunuri mobile (utilaje) din averea debitoarei OMS 
ROMANIA SRL, către ofertantul OMS KORNYEZETVEDELMI KFT – conform ofertei înregistrate sub nr. 5374 din 
26.03.2019 la lichidatorul judiciar.  
sau 
2) Aprobarea Strategiei de valorificare a bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei OMS ROMANIA SRL nr. 2 / 5375 
din 27.03.2019 propusă de administratorul judiciar. 
 Convocarea adunării creditorilor s-a realizat prin grija administratorului judiciar, în condiţiile art. 48 din Legea nr. 
85/2014, prin publicarea Convocatorului nr. 5376/27.03.2019, în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (BPI nr. 
6343/27.03.2019). 
Participarea la şedinţă/Cvorum: 
Creditorii societăţii sunt cei înscriși în Tabelul definitiv actualizat al creanțelor nr. 5207/29.01.2019 publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2528/06.02.2109, iar voturile vor fi exprimate în condiţiile art. 49, alin. (1), lit. 
b) din L. nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei.  
Administratorul judiciar constată că s-au transmis voturi prin fax, prin poştă, prin poşta electronică după cum urmează : 
- TCI CONTRACTOR GENERAL SA (13,24 % din total creanţe înscrise în tabel, 19,86 % din voturile exprimate), 
Adresa nr. (nr. înreg. lichidator judiciar) 5403/03.04.2019 (poşta electronică), 
- VALDEK IMPEX SRL (15,53 % din total creanţe înscrise în tabel, 23,30 % din voturile exprimate), Adresa nr. (nr. 
înreg. lichidator judiciar) 5404/03.04.2019 (poşta electronică), 
- MCS FOVALLALKOZOI ES CONSULTING KFT (1,19 % din total creanţe înscrise în tabel, 1,79 % din voturile 
exprimate), Adresa nr. (nr. înreg. lichidator judiciar) 5405/03.04.2019 (poşta electronică), 
- OMS HUNGARIA KFT (2,92 % din total creanţe înscrise în tabel, 4,38 % din voturile exprimate), Adresa nr. (nr. 
înreg. lichidator judiciar) 5406/03.04.2019 (poşta electronică), 
- OMS KORNYEZETVEDELMI KFT (21,71 % din total creanţe înscrise în tabel, 32,57 % din voturile exprimate), 
Adresa nr. (nr. înreg. lichidator judiciar) 5407/03.04.2019 (poşta electronică), 
- OTP BANK ROMANIA SA (12,06 % din total creanţe înscrise în tabel, 18,10 % din voturile exprimate), Adresa nr. 
12110/03.04.2019, (nr. înreg. lichidator judiciar) 5408/03.04.2019 (poşta electronică), 
Nu sunt creditori prezenți. 
Se constată că sunt prezenţi ori consideraţi prezenţi la vot creditori ale căror creanţe însumate reprezintă peste 30 % din 
totalul creanţelor, respectiv peste 66,65 % astfel cum reies din Tabelul definitiv al creanţelor, astfel încât este întrunit 
cvorumul prevăzut la art. 49, alin. 1) din L. nr. 85/2014. 
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