BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7423/10.04.2019
sunt chemaţi la această instanţă, camera 33, completul 11, în ziua de 07 luna 06 anul 2019, ora 9.00 în calitate creditori
în proces cu SC Windoors SRL, prin reprezentant legal – administrator Tartan Laszlo, cu sediul în Baraolt, str.
Libertăţii nr. 7, jud. Covasna, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr.
J14/5/2000, având cod unic de înregistrare 12589334, pentru procedura insolvenţei.
Parafa președintelui instanței,
Grefier,
Județul Dolj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ARGUS FUL SRL, cod unic de înregistrare: 2325858
Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr.979, data emiterii: 03.04.2019
1. Date privind dosarul: 2288/63/2019, Tribunalul Dolj, Secţia Civilă.
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Dolj, Craiova, str. Brestei, nr. 12, Jud. Dolj.
3.1. Debitor: SC ARGUS FUL SRL cu sediul social în Craiova, str. Romain Rolland, nr. 6, judeţul Dolj, cod de
identificare fiscală 2325858, număr de ordine în registrul comerţului J16/924/1991.
3.2. Administrator special: nedesemnat.
4. Administrator judiciar: Casa De Insolventa GMC SPRL cu sediul în Craiova, str. Aries, nr. 1, bl.B, complex Luxor,
judeţul Dolj, RFO II: 0807/2015, tel./fax 0251/415.330, reprezentată de Toader Florin.
6.Subscrisa, Casa De Insolventa GMC SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC ARGUS FUL SRL,
conform incheierii din data de 26.03.2019, în dosarul nr. 2288/63/2019, pe rolul Tribunalului Dolj, secţia Civilă, în
temeiul art. 58 alin (1) lit.a) şi art.92 din Legea 85/2014, comunică:
Raport cu privire la continuarea perioadei de observatie pentru SC Argus Ful SRL, astfel:
conform dispozitiilor art. 58 alin 1 lit a coroborate cu dispozitiile art. 92 din Legea 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolventa, administratorul judiciar, pe baza constatarilor facute din studierea situatiei de
fapt şi de drept a debitoarei, va propune printr-un raport, dupa caz, intrarea în procedura simplificata sau continuarea
perioadei de observatie.
odata cu deschiderea procedurii de insolventa am procedat la notificarea debitoarei cu privire la deschiderea
procedurii de insolventa şi cu privire la obligatia legala sa ne puna la dispozitie documentele financiar contabile
prevazute la art. 67 din legea insolventei;
invederam instantei ca reprezentantii societatii debitoare s-au prezentat la sediul nostru şi ne-au predat documentele
prevazute la art. 67 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa.
totodata, SC ARGUS FUL SRL – prin reprezentantul sau legal, si-a manifestat intentia de reorganizare a activitatatii,
conform unui plan de reorganizare ce va avea ca scop achitarea datoriilor societăţii, asa cum vor fi cuprinse în tabelul
definitiv al creanţelor ce va fi intocmit de administratorul judiciar. Reprezentantii debitoarei au mai aratat ca în afara
acestui obiectiv imediat, planul de reorganizare are drept scop final redresarea economică-financiară a societăţii şi crearea
premizelor pentru desfăşurarea unei activităţi profitabile şi durabile.
In urma analizei prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolventa, şi a situatiei de fapt, am constata ca debitoarea nu se incadreaza în dispozitiile acestui articol, respectiv societatea
are bunuri în patrimoniu, actele constitutive şi documentele contabile au fost predate, administratorul social a fost identificat,
iar societatea nu a fost dizolvata anterior deschiderii procedurii de insolventa. Prin incheierea de deschidere a procedurii,
instanta, a retinut intentia debitoarei de a se reorganiza.
Date fiind cele de mai sus, propunem instantei continuarea procedurii de observatie pentru SC ARGUS FUL SRL,
urmand sa informam instanta şi creditorii cu privire la demersurile intreprinse, sa intocmim tabelul preliminar şi tabelul
definitiv al creantelor SC ARGUS FUL SRL, iar debitorul, asa cum a declarat, sa depuna Plan de Reorganizare a
activitatii cu respectarea art. 132 şi urmatoarele din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolventa.
Casa De Insolventa GMC SPRL prin Toader Florin
Județul Dâmboviţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea STAVCONS SRL, cod unic de înregistrare: 15414639
Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment
Nr. :1017, data emiterii: 05.04.2019
1. Date privind dosarul: 566/120/2018, Tribunalul Dâmboviţa, Secţia Civilă.
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Dâmboviţa, Târgovişte, str. Calea Bucureşti, nr. 3, Jud. Dâmboviţa.
3.1. Debitor: SC STAVCONS SRL cu sediul social în comuna Morteni, str. Principala, nr. 817, judet Dambovita, cod
de identificare fiscală 15414639, număr de ordine în registrul comerţului J15/327/2003.
3.2. Administrator special: nedesemnat.
4. Lichidator judiciar: Casa De Insolventa GMC SPRL cu sediul în Craiova, str. Aries, nr. 1, bl.B, complex Luxor,
judeţul Dolj, RFO II: 0807/2015, tel./fax 0251/415.330, reprezentată de Toader Florin.
5. Subscrisa, Casa De Insolventa GMC SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC STAVCONS SRL,
conform sentintei nr. 86 din data de 19.03.2019, pronuntata de Tribunalul Dambovita, sectia Civila, în dosarul nr.
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566/120/2018, în temeiul art. 146 alin. (1) şi art. 147 alin. (1) şi (2) din Legea 85/2014, notifică
7.1. Intrarea în faliment în procedura simplificata a debitoarei SC STAVCONS SRL, conform sentintei nr. 86 din data
de 19.03.2019, pronuntata de Tribunalul Dambovita, sectia Civila, în dosarul nr. 566/120/2018;
7.1.1. Instanta a stabilit urmatoarele:
* termenul limită pentru inregistrarea cererilor de creanta nascute în cursul procedurii la data de 03.05.2019;
* termenul limită pentru verificarea creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului suplimentar de creante la
30.05.2019;
* termenul limită pentru depunerea contestatiilor la tabelul suplimentar – 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului
suplimentar.
* termenul de întocmirea a tabelului definitiv consolidat al creanţelor la data de 28.06.2019.
Informaţii suplimentare: Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative
ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi
documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin orice mijloace pe adresa instanţei, în dublu
exemplar. Se comunica către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa pentru a efectuarea din
oficiu a menţiunilor şi pentru publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Lista creditori:
Nr.
Denumire creditor
Sediu creditor
Crt.
1
DGRFP Ploiesti
Ploiesti, str. Aurel Vlaicu, nr. 2, jud. Prahova
.
2.
ING Bank N.V.
Bucureşti, Bdul.Iancu de Hunedoara, nr.48
3.
Banca Transilvania
Targoviste, str. Revolutiei, bl C6
4.
Primaria Comunei Morteni
Morteni jud. Dambovita
5.
Bratu Camelia
6.
TIRIAC AUTO SRL
Bucureşti, Bdul. Expozitiei nr. 2 Cladirea C9 sector 1
7.
Electrica Furnizare SA AFEE
Ploiesti, str. Gh.Doja, nr.37-39, jud. Prahova
Ploiesti
8.
SC Original Com SRL
Targoviste, str. Avram iancu bl. 24, sc. B, et. 1
9.
BT Leasing Transilvania IFN Sa
Cluj Napoca, str. Ctin. Brancusi, nr. 74-76, et. 1,jud. Cluj
10.
SC Electric Prest SRL
Targoviste, bdul. Eroilor nr. 16, jud. Dambovita
11.
HSEQManagement Systems SRL
Ploiesti, str. Elena Doamna, nr. 44, et. 1, jud.Prahova
12.
Badrom Service SRL
Pitesti, str. Caporal Dogaru, nr. 2L, jud.Arges
13.
Idea Leasing IFN SAIdea Broker de
Cab Av Tudose Antonel, Bucureşti, str. Carol Davila nr.21A, ap.
Asigurare
2,sector 5
14.
SC Beda Impex SRL
Targoviste, Bdul. Eroilor, nr. 26, jud. Dambovita
15.
SC Terra Grup SRL
Buzau, Car. Dorobanti, bl. H15, ap. 7, jud.Buzau
16.
Precon SRL
Sos. Giurgiului nr. 5 Jilava jud.Ilfov
17.
SC Macofil SA
Tg Jiu str. Barsesti nr. 217 jud. Gorj
18.
SC Sav Bog Trans SRL
Lunguletu jud. Dambovita
19.
SC Clemans SRL
Bascov, str. Mierlusesti nr. 18, jud. Arges
20.
Banca Comerciala Romana SA
Bucureşti, bdul. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3
21.
SC Geoagra SRL
Targoviste, b-dul Unirii, bl. 81, sc.B, ap. 6
22.
SC Dambovita C-tii SA
Targoviste, soseaua Gaesti, nr. 6
23.
Stavarescu Victor
24.
Colibri Fashion SRL
Mogosoaia, str. Astronomului, nr. 42, judeţul Ilfov
25.
Biroul Executorului Judecatoresc
Targoviste, str. Calea Bucureşti, bl. O1, sc. D, ap.2, jud. Dambovita
“Mihai Alexandru Daniel”
26.
SC Mavexim SRL
B-dul Petrochimistilor, nr.5, Bl, B32,jud. Arges, cu punct de lucru în
vederea comunicarii actelor de procedura Aleea Manastirii, nr.187,
Razvad, jud. Dambovita
27.
Rocredit IFN SA
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Baia Mare, jud. Maramures
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