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236/25.02.2019.
- Creanța creditorului SC Rocast SRL în cuantum total de 1.310,40 lei a fost stinsă în integralitate ca urmare a
distribuirii sumei de 1.310,40 lei, conform OP nr. 15/20.03.2019 și a Planului de distribuire între creditori nr.
236/25.02.2019.
- Creanța creditorului bugetar D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad în cuantum totoal de 1.173.165,00 lei a fost
ajustată ca urmare a distribuirii sumei de 90.154,39 lei, conform OP nr. 10/20.03.2019 și a Planului de distribuire între
creditori nr. 236/25.02.2019. Creanța ramasă este în cuantum de 1.083.010,61.
XI. Solicitări adresate judecătorului-sindic
Solicităm respectuos onoratei instanţe să dispună un nou termen de judecată, în vederea continuării procedurii de
faliment, valorificarea bunurilor din averea debitorului, soluționarea dosarelor în care debitorul este parte, recuperarea
creanțelor și soluționarea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului social D’Anela G. L. pentru
faptele care atrag incidența disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014.
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL
Județul Argeş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea A.M. MOEBEL PRODUCTION SRL, cod unic de înregistrare: 30331359
Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă
Nr.: 4051, Data emiterii: 18/04/2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar 114/1259/2019 Tribunalul Specializat Arges Judecător sindic:
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Pitesti, B-dul I.C.Bratianu nr.7, Judeţul Arges, Program L-V: 08.00-12.00.
Cod de identificare fiscală: RO 30331359 Domiciliul/sediul social: Com.Cateasca, Sat.Cateasca nr.71B, camera
5,Judetul Arges; Număr de ordine în registrul comerţului /registrul societăţilor agricole/registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor/alte registre: J03/831/2012 tel./fax ________________ E-mail ______________
3.2. Administrator special Babin Alexandru-Antoniu Sediul social în Oras Voluntari, Sos.Pipera Tunari nr.4C, Vila
10C, Judeţul Ilfov. După caz: Număr de ordine în registrul comerţului /registrul societăţilor agricole/registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre _____________________Tel/Fax ________E-mail ________________ După caz:
Nume şi prenume reprezentant administrator special persoană juridică__________________________________
4.Creditor: Listă anexă:
5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Zamfir Mihai, Cod de identificare fiscal: 21429944
Domiciliul/sediul social: Bucureşti, sector 2, Sos.Mihai Bravu nr.43, Bl.4, Sc.A, Ap.16 ; Număr de înscriere în tabloul
practicienilor în insolvenţă _1B0797_ tel./fax 0724169328/0212530021; E-mail _mhzamfir@yahoo.com. Nume şi
prenume reprezentant administrator judiciar:Zamfir Mihai
6.Subscrisa/Subsemnatul(a):: Cabinet Individual de Insolventa Zamfir Mihai, în calitate de administrator judiciar al
debitorului S.C. A.M.Moebel Production SRL, conform Incheierii de sedinta din data de 04.04.2019 pronunţată de
Tribunalul Specializat Arges, în dosarul nr.114/1259/2019, în temeiul art. 99 alin. (1) şi art.100 alin.(1) din Legea
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, Notifică
7. Deschiderea procedurii insolvenţei în forma generala pentru debitorul S.C.A.M. Moebel Production SRL. dispusa
prin Incheierea de sedinta din data de 04.04.2019 pronunţată de Tribunalul Specializat Arges, în dosarul
nr.114/1259/2019
7.1. Debitorul S.C.A.M. Moebel Production 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 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolventa.
7.2. Creditorii debitorului S.C.A.M.Moebel Production 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: 20/05/2019
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, nedepunerea cererii
de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le
deţineţi împotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este: 10/06/2019. Termenul limită pentru
introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar (ziua/luna/anul) ____/_____/____. Termenul pentru
soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este (ziua/luna/anul)
____/_____/_______ Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este: 08/07/2019
Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa este (ziua/luna/anul) ____/_____/____
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: Bucureşti, sector 2,
Sos.Mihai Bravu nr.43, Bl.4, Sc.A, Ap.16, Data:18/06/2019 ora: 14.00, având ca ordine de zi :
X prezentarea situaţiei debitorului;
X desemnarea Comitetului creditorilor;
X confirmarea administratorului judiciar;
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alte menţiuni.
9. Comitetul creditorilor:
Componenţa Comitetului creditorilor este:
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
Deschiderea procedurii insolvenţei în forma generala se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul
Arges/ registrului societăţilor agricole / registrului asociaţiilor şi fundaţiilor / alte registre 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 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 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 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.
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 alin.(1) din Legea privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolventa).
Cabinet Individual de Insolventa Zamfir Mihai
Zamfir Mihai
Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea VARO GREEN DEVELOPMENT SRL, cod unic de înregistrare: 30448970
România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a Civila
Sediul: Splaiul Independenţei nr. 319 L, clădirea B, Bucureşti sector 6
Dosar nr. 30410/3/2018/a5
Termen: 10.05.2019, cameră de consiliu, C13, sala E32, etaj 1, ora 11.00
Citaţie
emisă la: ziua 17.04.2019
Contestator
1. TDD Assets SRL prin SCA Mihăilă si Asociatii - sector 4, Bucureşti, str. Cornelia, nr. 34
Creditori
2. ALIVE CAPITAL SRL prin soc.de avocati mihat Hintea şi Asociatii SCP -Bucureşti, sector 1, str. Benjamin
Franklin, nr. 16, et. 1
3. Directia Generala Regionala A Finantelor Publice Bucuresti in reprezentarea Administratiei Sector 3 A Finantelor
Publice -Bucureşti, sector 2, Sperantei, nr. 40
4. S. Electrica Furnizare SA - S.F.E.E. Muntenia Nord Ploiesti - Agentia de Furnizare a Energiei Electrice Ploiesti Ploiesti, str. Ghe. Doja, nr. 37-39, bl. 45F1-F2
5. TDD Assets SRL - sediul ales - Bucureşti, sector 4, Str.Cornelia, nr. 34
6. Ciga Energy SA CU SEDIUL ALES LA CAB. AV. SIMONA RUXANDRA PASCAL - Bucureşti, sector 6, STR.
PRELUNGIREA GHENCEA, nr. 32, bl. C6, sc. B, et. 8, ap. 71
7. Energheia Gorup Romania SRL -Bucureşti, sector 3, Bd.Ion C.Bratianu, nr. 34, et. 6, ap. bir.16
8. ILB HELIOS ITALIA SRL - sediul ales - Bucureşti, sector 1, STR.PARIS, nr. 5, et. 1
CONSORŢIUL DE ADMINISTRATORI JUDICIARI
FINECO INSOLVENCY S.P.R.L. cu sediul în sector 4 Bucureşti, str. Lânăriei nr. 147, ap. 5-7
CUMPANASU INSOLVENCY I.P.U.R.L. cu sediul în sector 2 Bucureşti, str. Mântuleasa nr. 15, bl. corp B, et. subsol,
ap. cam.2
Debitor
Varo Green Development SRL cu sediul în sector 3 Bucureşti, B-dul I.C. Brătianu nr. 34, et. 6, ap. cam.3F, birou nr. 16,
CIF 30448970
Sunt chemaţi la această instanţă, camera E32, etaj 1, completul 13 în ziua 10 luna 05 anul 2019, cameră de consiliu, ora
11.00, în calitate de creditori în proces cu Varo Green Development SRL cu sediul în sector 3 Bucureşti, B-dul I.C.
Brătianu nr. 34, et. 6, ap. cam.3F, birou nr. 16, CIF 30448970
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
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