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anterior anului 1990, fiind achiziționate de către firmă în proceduri de faliment, chiar și pentru piese de schimb, pentru 

completarea altora. Autoturismele au fost supuse procedurii de vânzare la licitație, după organizarea a 59 ședințe de 

licitație, fără a se fi înregistrat vreo ofertă de cumpărare (Dacia 1304 și 1310). Bunurile mobile neevaluate până la 

această dată nu au fost cuprinse în raportul de evaluare inițial întrucât evaluatorul nu le-a putut identifica în teren 

deoarece, defecte și descompletate fiind, au fost abandonate la diferitele puncte de lucru ale societății, la data defectării. 

Creditorii vor putea consulta raportul de evaluare la sediul lichidatorul judiciar sau poate fi comunicat, la cerere. 

Lichidator judiciar CII Lăzărescu Cătălin Adrian, prin ing.ec Lăzărescu Cătălin Adrian 

 

Municipiul Bucureşti 

Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea NORDHOUSE INVEST SRL, cod unic de înregistrare: 30133343 

Tribunalul Bucureşti Secţia A VII A Civilã  

Dosar nr. 14166/3/2014 

Proces verbal al licitației 

Încheiat azi, 11.04.2019 

Subscrisa, MANAGEMENT BUSINESS ASSISTANCE S.P.R.L. (înființat ca urmare a divizării REAL CASA 

EXPERT SPRL conform declarației de succesiune rectificativă, a Certificatului de Înregistrare nr. RFO II - 1021 emis 

de UNPIR și a Atestatului emis de UNPIR la data de 26.11.2018), în calitate de lichidator judiciar al NORDHOUSE 

INVEST SRL desemnat prin incheierea civilă din data de 30.04.2014, pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a 

Civilă în dosar nr.14166/3/2014, am procedat azi 11.04.2019, la încheierea prezentului proces verbal privind vânzarea 

prin licitație publică cu strigare a bunului mobil Ford Fiesta 1.25 înmatriculat cu nr. B-68-HDJ, aflat în patrimoniul SC 

NORDHOUSE INVEST SRL. 

Valoarea totală a bunului este de 12.989 lei (2.894 EURO) exclusiv TVA. 

Prețul de pornire a licitației este de 80% din valoarea de evaluare, respectiv 10.391.2 lei (2315.2 euro) exclusiv TVA.  

La acest termen al licitatiei de astazi, 11.04.2019, nu s-a inscris niciun participant. 

Management Business Assistance S.P.R.L., 

lichidator judiciar al Nordhouse Invest SRL 

asociat coordonator Cosmina Medeleț 

 

2. Societatea TEHNOGAS MEDICAL SRL, cod unic de înregistrare: 25486420 

Notificarea deschiderii procedurii simplificate de faliment 

Nr.: 133, data emiterii: 15.04.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 20051/3/2018, Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civila 

Judecător sindic:  

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Splaiul Independentei, nr. 319L, cladirea B – SEMA PARC, sector 6, Bucureşti 

Număr de telefon -, programul arhivei/registraturii instanţei de luni pana vineri intre orele 9:30 – 14:00  

3.1. Debitor: SC TEHNOGAS MEDICAL SRL, Cod de identificare fiscală 25486420, sediul social în Bucureşti, strada 

Drumul Sarii, nr. 4C, bloc lotul 2, sector 6, Număr de ordine în registrul comerţului J40/5341/2009 

4.Creditor: Listă anexă : 

5.Lichidator judiciar: S.P. GRIG CONSULT I.P.U.R.L. 

Cod de identificare fiscală 20715743, sediul social în Bucureşti, bd. Camil Ressu, nr. 36, bl. C12, sc. 1, et. 4, ap. 9, 

sector 3, Număr de înregistrare în Registrul formelor de organizare RFO II - 0040, telefon: 0372.985.940, fax: 

0372.877.394, E-mail secretariatgrigconsult@gmail.com 

Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Dumitru Grigore 

6.Subscrisa: S.P. GRIG CONSULT I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC TEHNOGAS 

MEDICAL SRL, conform sentintei civile de la 09.04.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Sectia a VII-a Civila, 

în dosarul nr. 20051/3/2018, în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67, alin. (1) sau, 

după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 şi art. 67, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică 

7. Deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva debitorului SC TEHNOGAS MEDICAL SRL prin sentinta 

civila nr. 2071 de la 09.04.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secția a VII-a Civila, în dosarul nr. 

20051/3/2018. 

7.1. Debitorul SC TEHNOGAS MEDICAL SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să 

depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

7.2. Creditorii debitorului SC TEHNOGAS MEDICAL SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a 

acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 21.05.2019. 

În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind 

creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.  
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7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : 

Termenul limita de depunere, de catre creditori, a opozitiilor la incheierea de deschidere a procedurii – 15 zile de la 

primirea notificarii. 

Termenul de solutionare a opozitiilor nu va depasi 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a acestora. 

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 

28.05.2019. 

Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în BPI a 

tabelului preliminar. 

Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 11.06.2019. 

8. Adunarea creditorilor : 

Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar : 

Adresa: strada Codrii Neamtului, nr. 5 – 7, bl. B, et. 5, ap. 53, sector 3, Bucureşti 

Data: 04.06.2019 

Ora: 10:00 

având ca ordine de zi : 

1. prezentarea situaţiei debitorului; 

2. desemnarea Comitetului creditorilor; 

3. confirmarea lichidatorului judiciar şi a onorariului acestuia; 

10. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti 

pentru efectuarea menţiunii. 

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 preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

 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 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 în sumă de 200 lei. 

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 nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă). 

Lichidator judiciar SP Grig Consult IPURL, prin Dumitru Grigore 

 

3. Societatea WHITE SPOT SRL, cod unic de înregistrare: 15715330 

Procedura de vânzare la licitaţie publică cu strigare a imobilelor debitoarei White Spot SRL în faliment 

1. Publicarea unui anunţ de vânzare într-un ziar naţional de largă circulaţie, în BPI şi pe site-ul U.N.P.I.R. Anunţul va 

fi comunicat în mod obligatoriu creditorilor înscrişi în Tabelul de Creanţe şi Debitoarei;  

2. Garanţia de participare la licitaţie a ofertanţilor este 10 % din valoarea de pornire a bunului licitat şi va fi depusă în 

contul RO34BUCU1481304245921RON deschis pe numele Debitoarei. Licitația va avea prețul de pornire 75% din 

valoarea de evaluare a bunului licitat. Nu au obligaţia de a depune cauţiunea prevăzută anterior, creditorii care au 

creanţe în rang util înscrise în Tabelul Definitiv Consolidat al obligațiilor Debitoarei. 

3. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun la lichidatorul judiciar (Sediul ales din jud. Ilfov, Bragadiru, str. 

Vitejiei, nr. 5), cu cel puţin 24 ore înainte de data licitaţiei, următoarele documente – condiţie fără de care participarea 

la licitaţie a Ofertanţilor nu este posibilă: 

a) scrisoare de intenţie / ofertă de cumpărare a imobilului; 

b) dovada privind depunerea garanţiei de participare; 

c) dovada cumpărării caietului de sarcini (preţ 500 lei imobil Sinaia/exemplar, respectiv 300 lei imobil 

teren/exemplar); 

d) pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de ONRC; 

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; 

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; 

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; 

h) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (daca este cazul); 

i) Scrisoare de acceptare a condiţiilor de desfăşurare a licitaţiei, aşa cum sunt prevăzute în acest document ce va fi 

parte componentă a Caietului de sarcini. 

4. Licitaţia poate fi asistată de oricare din creditori, putându-se astfel constitui o comisie de licitaţie, a cărui preşedinte 

va fi lichidatorul judiciar. 

5. Lichidatorul judiciar, verifică şi analizează documentele de participare prevăzute la punctul 3 şi afişează la locul 
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