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Nr  
 
Denumire creditor 

Sediu creditor 
Suma 
solicitata de 
creditor 

Suma 
creantei 
acceptate 

Ordinea 
de 
prioritate 

Observatii 

2 
Velicu Pelinaru Remus 
Laurentiu  

Romania 
174.242,52 

lei 
174.242,52 

lei 
Art 159 
alin3, pct.3 

Creanta garantata 
reprezentand 
penalitati de 
intarziere conf 
contr. de 
imprumut din 
01.03.2015 

TOTAL creante: 333.671,52 lei 333.671,52lei 
Lichidator judiciar, 

Cabinet Individual de Insolventa Stretenie Mariana Luminita 
 

3. Societatea POPUP ONE SRL, cod unic de înregistrare: 31218820 
Lichidator judiciar al SC POPUP ONE SRL – în faliment, en faillite, in bankruptcy – conform Hotararii din 31.10.2017 
pronunţată de judecătorul – sindic al Tribunalului Bucureşti – Secția a VII-a civila în dosarul nr. 28663/3/2014 

Plan de distribuire intre creditorii SC POPUP ONE SRL nr. 1 
I. Creante bugetare art.161 pct.5 din Legea nr.85/2014 

Nr. 
Crt. 

Creditor 
Creanta inscrisa 

în tabel 
Creanta distribuita 
prin prezentul plan 

Rest de 
distribuit 

1. 
Directia Generala Regionala a 
Finantelor Publice – ANAF. sector 1 

5.246 lei 0.00 lei 5.246 lei 

2. 
Directia Generala de Impozite şi Taxe 
Locale DITL sector 3 

6.006 lei 0.00 lei 6.006 lei 

II. Creante chirografare – art.161 alin.8 din Legea nr.85/2014 

Nr. 
Crt. 

Creditor Creanta inscrisa în tabel 
Creanta 

distribuita prin 
prezentul plan 

Rest de distribuit 

1. CHIRA NICOLAE 276.864,66 lei 0.00 lei 276.864,66 lei 
III. Creante chirografare – art.161 alin.9 din Legea nr.85/2014 

Nr. 
Crt. 

Creditor 
Creanta inscrisa 

în tabel 

Creanta 
distribuita prin 
prezentul plan 

Rest de distribuit 

1. S.C. ORIOLO & PARTNERS SRL 1.711.454 lei 0.00 lei 1.711.454 lei 
2. S.C. RO NATURSTEIN SRL 666.718,88 lei 0.00 lei 666.718,88 lei 
3. S.C. ESTEE LAUDER ROMANIA SRL 150.202 lei 0.00 lei 150.202 lei 
4. S.C. REVITAL GLOBALSERV SRL 75.527,86 lei 0.00 lei 75.527,86 lei 
5. S.C. UNITED SECURITY SRL 61.218,72 lei 0.00 lei 61.218,72 lei 
6. S.C. ALBINI PRASSA SRL  57.986,74 lei 0.00 lei 57.986,74 lei 
7. S.C. TMF ROMANIA SRL  32.727,65 lei 0.00 lei 32.727,65 lei 

8. 
S.C. THE FACILITY MAINTENANCE 
COMPANY SRL  

22.097,81 lei 0.00 lei 22.097,81 lei 

9. S.C. CROS CONSTRUCT SRL 20.171,71 lei 0.00 lei 20.171,71 lei 
 Total general masa credala ramasa de distribuit – 3.086.222,03 lei 

BVA INSOLV IPURL, 
Lichidator judiciar al SC POPUP ONE SRL  

 
Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea TRANSILVANIA MEDIA GROUP PRODUCTIONS SRL, cod unic de înregistrare: 29239678 
Nr. 7498 /02.04.2019 
1. Număr dosar 791/1285/2018 Tribunal  Specializat Cluj, Judecător sindic Claudiu Gligan 
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: SC  TRANSILVANIA MEDIA GROUP PRODUCTIONS  SRL, CUI 29239678 cu sediul în Cluj Napocan, 
str. Republicii  nr.109   Judetul Cluj,   numarul de ordine în registrul comerţului J12/2579/2011 

Administrator
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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 insolventă 0100, tel/fax 
0264/419.290, nume şi prenume reprezentant lichidatorului persoană juridică Marius Maxim. 
5. Subscrisa AMTT CONSULT SPRL în calitate de lichidator judiciar al SC TRANSILVANIA MEDIA GROUP 
PRODUCTIONS SRL, reprezentat legal prin Marius Maxim  conform Incheierii civile din data de 27.03.2019, de 
Tribunalul Specializat Cluj in dosar cu nr.791/1285/2018, în temeiul art. 99 si urmatoarele din Legea privind procedura 
insolvenţei nr.85/2014: 

Notifică 
6. Intrarea in procedura de faliment a debitoarei  SC TRANSILVANIA MEDIA GROUP PRODUCTIONS SRL, 
conform Incheierii civile pronunţată de Tribunalul Comercial Cluj în dosarul nr.791/1285/2018. Debitorul SC  
TRANSILVANIA MEDIA GROUP PRODUCTIONS SRL are obligaţia ca pina la data de 10.04.2019 sa predea catre 
lichidatorul desemnat  gestiunea averii impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii 
de insolventa . 7. Creditorii debitorului SC TRANSILVANIA MEDIA GROUP PRODUCTIONS SRL trebuie să 
procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei in vederea intocmirii 
tabelului suplimentar al creditorilor la data de 15 mai 2019, termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi 
publicare în BPI a tabelului suplimentar al creantelor la data de 29 mai  2019, termenul pentru depunerea contestaţiilor 
faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute, sau, după caz, netrecute de lichidatorul judiciar în 
tabelul suplimentar de creanţe, de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de creanţe în BPI şi termenul pentru 
soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului de creanţe la 26 iunie 2019. Termen de judecată 
pentru examinarea stadiului procedurii, soluţionarea eventualelor contestatii impotriva tabelului suplimentar şi 
consolidarea tabelului definitiv , precum si prezentarea raportului lunar de activitate  data de 26 iunie 2019, sala 102, 
ora 11. 8. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj. 
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. 65 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 
administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul 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 . De la data deschiderii 
procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau 
bunurilor sale. 

Lichidator AMTT    CONSULT  S.P.R.L., 
prin Marius Maxim – asociat coordonator 

 
Județul Hunedoara 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ZARAND LACTATE SA (FOSTA SORILACT SA), cod unic de înregistrare: 7850734 

Raport de activitate al administratorului judiciar 
 privind debitorul în reorganizare ZARAND LACTATE SA  

Nr. 2378 din 04.04.2019 
1. Date privind dosarul: nr. 484/97/2016, Tribunal Hunedoara, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, Judecător-sindic: Iftimuş Adina Camelia 
2.Arhiva/registratura instanţei: Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, jud. Hunedoara, telefon 0254/211574, programul 
arhivei/registraturii instanţei luni-vineri: 830–1300. 
3.1. Debitor: ZARAND LACTATE SA, cod de identificare fiscală 7850734, cu sediul social în Sat Rişculiţa, Comuna 
Baia de Criş, str. Principală, nr. 4, judet Hunedoara, număr de ordine în registrul comerţului J20/796/1995. 
3.2. Administrator special: Rişcuţa Sorin –Sabin 
4. Administrator judiciar: SP Activ Insolv Expert IPURL, cod de identificare fiscală RO21549681, cu sediul social în 
Deva, b-dul. Iuliu Maniu bl. 1A-B, ap. 2, jud. Hunedoara, număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Formelor de 
Organizare RFO II-0303, tel/fax: 0254/218070, 0723/320990, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar 
persoană juridică: Cor Mihaela  
5. Subscrisa SP Activ Insolv Expert IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului ZARAND LACTATE 
SA, desemnat în dosar nr.484/97/2016 aflat pe rolul Tribunalului Hunedoara, Secţia Comercială şi de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în temeiul art. 42, din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, comunică:  
Raport de activitate al administratorului judiciar privind debitorul în reorganizare ZARAND LACTATE SA, astfel cum 
a fost întocmit în anexă în număr de 3 file.  

Administrator judiciar,  
Activ Insolv Expert IPURL, 

 prin practician coordonator Cor Mihaela 

Administrator
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