BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8292/23.04.2019
Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CEA COMERT SRL, cod unic de înregistrare: 19213654
Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania "Ion şi Asociaţii" SPRL, Bucureşti, sect.3, bd. Unirii,
nr.64, bl.K4, sc.4, ap.96; CÎF nr. RO 30709773 RFO II – 0618; Tel.021.320.45.25; Fax.021.320.41.80;
insolventa@ionsiasociatii.ro; www.ionsiasociatii.ro
S.C. Cea Comert SRL societate in insolventa
43670/3/2018
Termen: 08.05.2019
Tabel definitiv al creantelor
Nr.
Valoare
Valoare
Ordine
Drept
Creditor
Domiciliu sediu
crt.
declarata
recunoscuta
de plata
de vot
Cf. art. 161 privind ordinea platilor
B-dul Elisabeta
art. 161
1
municipiul bucuresti
99.986,40 lei
99.986,40 lei
48,75%
47, sector 5
alin 5
Str. Sperantei,
DGRFPMB
în
art. 161
2
nr. 40, sector 2, 105.105,00 lei
105.105,00 lei
51,25%
reprezentarea AFP Sector 2
alin 5
Bucureşti
total art. 161 alin 5
205.091,40 lei
205.091,40 lei
total general
205.091,40 lei
205.091,40 lei
100,00%
1 euro=4,7427lei
Administrator judiciar Ion şi Asociaţii SPRL
prin av. Adrian Ion
2. Societatea EUROINVEST FUTURE SERVICES SRL, cod unic de înregistrare: 22141868
Către
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului - Buletinul procedurilor de insolvenţă
Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă
Număr: 4536, data emiterii: 22.04.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar 38750/3/2018, Tribunalul Bucureşti, Secţia a-VII-a Civilă. Termen 03.09.2019 –
Completul C2 - ora 9,00.
2.Arhiva/registratura instanţei: Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sector 6, Telefon
(centrala): 021.408.36.00, Fax: 021.313.28.02, programul arhivei/registraturii instanţei: luni - vineri 9-14.
3.1. Debitor: societatea Euroinvest Future Services SRL, cu sediu social în București, str. Burniței nr. 24, biroul 27, et.
1, sectorul 3, Cod de identificare fiscală 22141868, Număr de ordine în registrul comerţului: J40/11297/2014.
3.2. Administrator special: Nedesemnat.
4.Creditor: societatea Search Chemicals SRL
5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Vonica Lucian, Cod de identificare fiscală 25049727, sediu
social: Bucureşti, str. Popa Soare nr. 37, sector 2, sediu ales: Bucureşti, str. Henri Coandă nr. 27, sector 1, număr de
înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO I – 2329/18.12.2008, Tel. 021.315.17.73, fax 021.315.17.77, email: lucian.vonica@spvlegal.ro. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar: Vonica Lucian.
6. Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Vonica Lucian, în calitate de administrator judiciar al debitorului
societatea SC Belle Vie Farm SRL conform Sentinţei civile nr. 1814 din 02.04.2019, pronunţată de Tribunalul
Bucureşti, Secţia a-VII-a Civilă, în dosarul nr. 38750/3/2018, în temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notific:
7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei, în temeiul art. 72 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, împotriva debitorului
societatea Euroinvest Future Services SRL, prin Sentinţa civilă nr. 1814 din 02.04.2019, pronunţată de Tribunalul
Bucureşti, Secţia a-VII-a Civilă, în dosarul nr. 38750/3/2018.
7.1. Debitorul societatea Euroinvest Future Services SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea
procedurii să depună la dosar documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 sub sancţiunea decăderii
din dreptul de a depune un plan de reorganizare.
7.2. Creditorii debitorului societatea Euroinvest Future Services SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală
prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
- termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 17.05.2019.
În temeiul art.114 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat
atrage decăderea din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor.
7.3. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei:
- termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului
preliminar de creanţe – 06.06.2019;
- termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 01.07.2019.
8. Prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 11.06.2019, ora 15, la sediul ales al administratorului judiciar din
Bucureşti, str. Henri Coandă nr. 27, sector 1, cu următoarea ordine de zi:
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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1. prezentarea situaţiei debitorului;
2. desemnarea Comitetului creditorilor;
3. confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea onorariului, propunând onorariul de 3.000 lei lunar + 5 % din
sumele distribuite creditorilor;
4. diverse.
9. Comitetul creditorilor: nedesemnat.
10. Deschiderea procedurii generale a 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 din Legea nr. 85/2014. Cererea de înscriere a creanţei
în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi de 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, din care unul pentru a fi comunicat administratorului
judiciar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin
poştă la sediul ales din Bucureşti, str. Henri Coandă nr. 27, sector 1.
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. Potrivit art. 40 din O.U.G. nr.
80/2013, taxele judiciare de timbru se plătesc în numerar, prin virament sau în sistem online, într-un cont distinct de
venituri al bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul sau, după caz, sediul social
plătitorul taxei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau
măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, conform art.75 din Legea
nr. 85/2014.
Cabinet Individual de Insolvenţă Vonica Lucian
Județul Constanţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AMG TIDAR CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 31779629
Raport lunar
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltulelilor
efectuate în condiţiile art. 159 alin. (1) şi art. 161 din legea privind procedura insolvenţei
pentru debitorul SC AMG Tidar Construct SRL în faliment, în bankruptcy, en faillite
Nr: 2019-194/17.04.2019
Raportul nr. 5
1.Date privind dosarul: Număr dosar: 3304/118/2018, Tribunal Constanța, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic:
Tudorache Neluța
2.Arhiva/registratura instanţei - Adresa: str. Traian nr. 31, Număr de telefon:0241/551345, Programul
arhivei/registraturii instanţei: Luni - Vineri: 08.30 - 12.30
3.Debitor: SC AMG Tidar Construct SRL, Cod de identificare fiscală 31779629, Număr de ordine în registrul
comerţului: J13/1356/2013, sediul social: mun. Constanța, str. Aleea Egretei nr. 4, bl. AV3, sc. B, et. 5, ap. 22C1, jud.
Constanța
4.Lichidator judiciar: C.I.I. Sima Laura, sediul social: mun. Constanţa, bd. Ferdinand nr. 95, bl. A1, sc. A, ap. 34, jud.
Constanţa, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă:1B1045, Tel. 0731.043.803, fax:0341.421.551, email: sima_laura@yahoo.com
1. Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
Raportul anterior de activitate a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 4687/06.03.2019.
Având în vedere cererea de diminuare a creanței a AJFP Constanța, au fost depuse la dosarul cauzein tabelul preliminar
rectificat, tabelul definitiv rectificat și tabelul definitiv consolidat rectificat. Acestea au fost publicate în Buletinul
Procedurilor de Insolvență.
Situația bunurilor:
Bunurile au fost evaluate la următoarele prețuri:
Denumire bun
Cantitate
Valoare totală Euro
Masina ptr otel beton
1
2.304
Bobcat
1
1.527
Zeppelin HR8A
1
1.318
Cilindru compactor Hatz
1
766
Cofrag
1
404
Popi metalici
200
148
Masina indreptat otel beton
1
3.746
Grinzi 1,5 M
25
927
Grinzi 2,9 M
100
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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