BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6719/02.04.2019
Tribunalul,
Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de
13.03.2018, sub nr. 8439/3/2018, debitoarea Luca Finance Management SRL prin lichidator TURMAC INSOLVENCY
IPURL a solicitat deschiderea procedurii simplificate de insolvență precum şi desemnarea în calitate de lichidator
judiciar a practicianului Turmac Insolvency IPURL.
În fapt, debitoarea a arătat că, prin rezoluţia ORC Bucureşti nr.5250 din data de 16.01.2018, s-a dispus numirea în
calitate de lichidator a Turmac Insolvency IPURL, cu atribuţiile prevăzute de art. 252 şi urm. din Legea 31/1990,
republicată şi începerea procedurii de lichidare a societăţii. Debitorul se află în stare de insolvenţă, fiind în incapacitate
vădită de plată a datoriilor exigibile în cuantum de 3.236,82 lei+72.318,68 euro către bugetul general consolidat.
Totodată, lichidatorul judiciar a susţinut că, a constatat starea de insolvenţă în cadrul raportului întocmit în baza
dispoziţiilor art. 260 alin 4 din Lg.31/1990, unde a prezentat situaţia economică a societăţii. În susţinerea cererii, a
depus înscrisuri. Instanţa a încuviinţat şi a fost administrată proba cu înscrisuri.
În drept au fost invocate dispoziţiile a art.145 alin 1 raportat la art.71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Cererea a fost legal
timbrată cu taxă judiciară de timbru în valoare de 200 lei dovada achitării fiind ataşată la fila numărul 8.
Prin sentința civila nr. 3334/30.05.2018, s-a admis cererea şi, în temeiul art. 145 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 1 din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, s-a dispus intrarea în faliment a
debitorului prin procedura simplificată. La data de 11.02.2019 s-a depus la dosar raportul final de activitate de către
lichidatorul judiciar, prin care a învederat că a întocmit raport asupra sumelor obținute din lichidare, plan de distribuire
către creditori, totalul creanţelor achitate în urma distribuirilor fiind de 2.200 lei, iar totalul creanţelor neachitate fiind
de 410.788,29 lei, conform tabelului definitiv actualizat al creanţelor din 27.06.2017 ( fila 30 vol. III).
Totodată, s-a solicitat de către lichidatorul judiciar închiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului în baza
art.175 alin 2 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. La termenul de
judecată din data de 20.03.2019 s-au depus de către lichidatorul judiciar dovada publicării în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă a tabelului definitiv actualizat în urma distribuirii sumelor conform planului de distribuire nr. 1
Potrivit art. 175 din Legea 85/2014, o procedură de faliment va fi închisă atunci când judecătorul sindic a aprobat
raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite şi când fondurile nereclamate
au fost depuse la bancă. Având în vedere că raportul final a fost aprobat, că toate fondurile din averea debitoarei au fost
distribuite, că nu s-au mai formulat alte cereri aferente procedurii, în baza art.175 alin. 2 din Legea nr.85/2014, instanţa
va închide procedura insolvenţei împotriva debitorului Luca Finance Management SRL.
Pe cale de consecinţă va dispune radierea societăţii debitoare dîn registrul comerþului, sentinţa urmând a fi notificată, în
condiţiile art. 179 din lege, Direcţiei Generale A Finanţelor Publice Bucureşti şi Oficiului Registrului Comerţului
Bucureşti de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru efectuarea menţiunii.
Pentru aceste motive în numele legii hotaraste
Aprobă raportul final al lichidatorului judiciar. În baza art.175 alin 2 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, închide procedura insolvenţei împotriva debitorului Luca FINANCE
MANAGEMENT SRL prin lichidator Turmac Insolvency IPURL-cu sediul ales - sector 3, Bucureşti, B-DUL UNIRII,
nr. 78, bl. J2, sc. 2, et. 3, ap. 39, CUI 22703460. Radiază societatea debitoare dîn registrul comerþului Bucureşti. În
baza art.179 din lege sentinţa de închidere a procedurii va fi notificată Direcţiei Generale A Finanţelor Publice
Bucureşti şi Oficiului Registrului Comerţului Bucureşti de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru efectuarea menţiunii.
Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti secţia a VII-a civilă.
Pronunţată azi 27.03.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Preşedinte
Grefier
Gurău Claudia
Foanene Raul Daniel
5. Societatea SYSCOM ELECTRO INSTAL SRL, cod unic de înregistrare: 28337830
C.I.I. Emilia Gabroveanu, cu sediul profesional în București, Șoseaua Olteniței, nr. 113, bl. 27, sc. 3, ap. 78, Cam. 2,
sector 4, Telefon: (+4072) 319.58.49, Fax: (+4021) 634.10.70, Email: gabroveanu.emilia.cii@gmail.com, nr. i n r e g i s t r a r e
RFO- 1B 4632; CIF 38327833
Notificare privind deschiderea procedurii generale de faliment
împotriva debitorului SC Syscom Electro Instal SRL
Nr. 1943/01.04.2019
Termen de procedură 14.06.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3810/3/2018 Tribunalul Bucureşti Secţia a VII a civila
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Splaiul Independenţei, 319L, cladirea nr. B - Sema Parc, sector 6
Număr de telefon - 021.408.36.26; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 8604; programul
arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri – orele 09:30 - 13:00
3.Debitor: SC Syscom Electro Instal SRL cu sediul social în Bucureşti, Bdul. Basarabia, nr.177, CORP C1, parter,
camera 4, sectorul 3, CUI 28337830, J40/4514/2011.
5.Lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Gabroveanu Emilia avand Cod de identificare fiscală 38327833,
sediul social: Bucureşti, Şos. Oltenitei, nr.113 bl. 27 sc. 3 parter ap.78 CAM. 2 sector 4, Număr de înscriere în tabloul
practicienilor în insolvenţă 1B 4632, tel 0723195849 0216341070 e-mail gabroveanu.emilia.cii@gmail.com.
6. Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Gabroveanu Emilia în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC
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
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Syscom Electro Instal SRL conform Hotararii 1506 din data de 21.03.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în
dosarul nr 3810/3/2018, în temeiul art. 99 alin. (1) şi art. 100, alin.(1) şi urm. coroborate cu art. 72 alin. 6 din Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă notifică
7. Deschiderea procedurii generale de faliment împotriva debitorului SC Syscom Electro Instal SRL prin Hotararea
1506 din data de 21.03.2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul 3810/3/2018, având în vedere că:
- a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului în procedura de faliment,
conform Hotararii 1506 din data de 21.03.2019 pronunţată în dosarul menţionat mai sus.
7.1. Debitorul SC Syscom Electro Instal SRL are obligaţia ca în termen de 5 zile de la deschiderea procedurii generale a
falimentului să predea gestiunea societăţii şi să depună la dosarul cauzei lista actelor şi operaţiunilor efectuate după
deschiderea procedurii, precum şi documentele de proprietate pentru bunurile mobile şi imobile în vederea sigilării
bunurilor societăţii.
7.2. O dată cu deschiderea procedurii falimentului s-a dispus dizolvarea debitorului SC Syscom Electro Instal SRL și
ridicarea dreptului de administrare a acestuia de către administratorul special.
7.3. Creditorii debitorului SC Syscom Electro Instal SRL care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de
observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze
la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.3.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere
a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 03.05.2019. În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind
procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din
drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.3.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor: 31.05.2019. Termenul limită pentru introducerea
eventualelor contestaţii este de 7 zile de la data publicării în BPI a tabelului suplimentar al creditorilor.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 28.06.2019.
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
Informaţii suplimentare:În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal
„Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea privind
procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar 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 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.
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 privind procedura insolvenţei).
Lichidator judiciar, CII Gabroveanu Emilia
6. Societatea TANKA TAXI SRL, cod unic de înregistrare: 15579904
România Tribunalul București Secţia a VII a Civila
Str. Splaiul Independenţei, nr. 319 L, Clădirea B, Bucureşti, sector 6
Dosar nr. 15322/3/2017
Comunicare sentinţă civilă nr 1672
emisă la: ziua 01 luna 04 anul 2019
Către, debitor
1. Tanka Taxi SRL prin HM Expert IPURL - sector 5, Bucureşti, str.Medic COL.STOENESCU, nr. 15, ap. 1
CREDITOR
2. Directia Generala De Impozite Si Taxe Locale A Sectorului 1 - Bucureşti, sector 1, str. Piata Amzei, nr. 13
3. Directia Generala Regionala A Finantelor Publice Bucuresti, In Reprezentarea Administratiei Sector 1 A Finantelor
Publice - Bucureşti, sector 2, str. Sperantei, nr. 40
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr. 1672 din data de 27.03.2019 pronunţată în dosarul nr. 15322/3/2017 de
Tribunalul București Secţia a VII-a Civilă privind debitorul Tanka Taxi SRL prin HM Expert IPURL - sector 5,
Bucureşti, Str.Medic Col.Stoenescu, nr. 15, ap. 1, CUI 15579904.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
România Tribunalul Bucureşti - Secţia A VII-A Civila
Dosar nr. 15322/3/2017
Incheiere
Sedinta publica de la 20.03.2019
Tribunalul constituit din:
Președinte – Judecator Sindic — Gurău Claudia
Grefier — Foanene Raul Daniel
Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile, având ca obiect cerere formulată în temeiul dispoziţiilor legii 85/2014 de către
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
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