BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7999/18.04.2019
*
Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII a Civila
Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6, Bucureşti
Număr dosar: 12182/3/2018
Debitor: A.B.S. INSTAL CONSTRUCT SRL
Cod de identificare fiscală: 14615413
Număr de ordine în registrul comerţului: J40/3601/2002
Sediul social: Bucureşti, Sectorul 3, Sos. Mihai Bravu, Nr.304, Bl. B13C, sc.C, Et.7, Ap.67
Plan de distribuire nr.1
cf. art.159 din Legea 85/2014
privind sumele atrase în contul unic de lichidare al
A.B.S. Instal Construct SRL
Nr. crt.
Beneficiar
1.
CREDITOR GARANTAT
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Juridic 3
TOTAL GENERAL
Turmac Insolvency IPURL
Lichidator judiciar al A.B.S. Instal Construct SRL
Turmac Mihaela

Suma distribuita
30.000 lei
30.000 lei

2. Societatea MONOLIT - ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII MONTAJ NR 3 SA, cod unic de înregistrare:
361404
Notificare privind deschiderea procedurii generale a falimentului
Nr.: 131, data emiterii: 16.04.2019
1. Date privind dosarul: Dosar nr. 18043/3/2017, Tribunalul București, Secţia a VII-a Civilă, Judecător sindic: Nedelea
Roxana;
2.Arhiva/registratura instanţei: Splaiul Independenţei, nr. 319L; clădirea B - Sema Parc, sect. 6. Programul arhivei: luni
– vineri orele 9:30 – 14:00; programul registraturii: luni – vineri orele 9:30 – 14:00, fax: 021.313.28.02;
3.Debitor: SC Monolit – Antrepriză de Construcții Montaj nr. 3 SA, CUI: 361404, sediul social: mun. București, sect. 3,
str. Mântuleasa nr. 14, ORC: J40/258/1991;
4. Lichidator judiciar: SCP PDA Insolvency SPRL, CIF: RO25768102, număr de înscriere în Registrul Formelor de
Organizare: RFO II 0385/30.05.2009, număr matricol 2A0385, cu sediul social în mun. Bucureşti, str. Moliere, nr. 8A,
et.1, ap. 2, sector 1, telefon/fax: 0311.041.928; e-mail: office@pdainsolvency.ro;
5. Subscrisa SCP PDA Insolvency SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Monolit – Antrepriză de
Construcții Montaj nr. 3 SA conform Hotărârea intermediară din data de 01.04.2018, pronunţată de Tribunalul
București, Secţia a VII-a civilă, în dosarul nr. 18043/3/2017, în temeiul art. 99 şi art. 100 din Legea privind procedura
insolvenţei, notifică:
6. Deschiderea procedurii de faliment precum şi ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea debitoarei SC Monolit
– Antrepriză de Construcții Montaj nr. 3 SA prin Hotărârea intermediară din data de 01.04.2018 pronunţată de
Tribunalul București, Secţia a VII-a civilă, în dosarul nr. 18043/3/2017.
7.Creditorii debitorului SC Monolit – Antrepriză de Construcții Montaj nr. 3 SA care au înregistrat creanțe împotriva
acestuia în perioada de observație și până la intrarea în procedura generală de faliment trebuie să procedeze la înscrierea
la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: 16.05.2019. În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr.
85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind
creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
Alte termene: termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în procedurii, întocmirea, afișarea și comunicarea
tabelului suplimentar: 17.07.2019. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor: 17.07.2019;
termen de judecată în cauză: 12.09.2019, ora 09:00.
8. Comitetul creditorilor: Veneto Banca SPA Italia Montebelluna Sucursala București, Banca Românească SA –
membră a Grupului National Bank of Greece și Romconstruct Impex SRL.
9. Deschiderea procedurii falimentului se notifică creditorilor, debitorului și la Oficiul Registrului Comerţului.
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 nr. 85/2014.
- Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanței și ale
actelor de constituire de cauze de preferință, cel mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a
creanței, conform art. 104 alin. (2).
- Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar direct la Tribunal sau 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/fax.
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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- Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea de înscriere a creanţei va fi însoţită
de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.
Lichidator judiciar: SCP PDA Insolvency SPRL – practician în insolvenţă Puşcaş Daniel - Marian
Județul Constanţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AS ALFA SRL, cod unic de înregistrare: 4083700
Proces verbal al ședinței adunării creditorilor AS Alfa SRL
din data de 17.04.2019
Nr. înreg: 3350 /17.04.2019
Debitor AS ALFA SRL, avand sediul social în Loc. Hârşova, Oraş Hârşova, str. PLANTELOR, nr. 33, Bloc P1, Scara
A, ap. 1, Judet Constanţa inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/2751/1993, C.U.I. 4083700.
Lichidator judiciar SIERRA QUADRANT FILIALA BUCURESTI S.P.R.L., cu adresa de corespondenta Bucureşti, str.
Traian, nr.2, Ans.Unirii, bl.F1, trons.3, et.1, ap.1,2,3, sector 3, nr. înregistrare RFO II-0393, CUI RO 25852407, e-mail
office.bucuresti@sierraquadrant.ro, reprezentat prin practician în insolventa Daniela Mihai, desemnat prin incheierea de
sedinta din data de 14.05.2018, pronunţată de Tribunalul Constanta în dosarul nr. 2247/118/2016.
Conform convocatorului transmis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolventa, lichidatorul judiciar a
convocat sedinta adunarii creditorilor pentru data de 17.04.2019, ora 13:00, la sediul acestuia din Bucureşti, str. Traian
nr.2, Bl F1, Sc 3,Et 1, ap. 1, 2, 3, sector 3 avand ca şi ordine de zi:
1. Prezentarea ofertei depuse de SC UTIL ADIMAR SRL pentru Teren şi constructii spatiu industrial (brutarie) – bun
imobil aflat în patrimoniul debitoarei.
2. Aprobarea demararii procedurii de negociere directa cu supraofertare pornind de la pretul oferit de SC UTIL
ADIMAR SRL pentru Teren şi constructii spatiu industrial (brutarie).
Urmatorii creditori au comunicat vot în scris cu privire la ordinea de zi a ședinței convocate:
1. OTP BANK ROMANIA SA prin adresa scrisă cuprinzând votul, inregistrata sub nr. 3318/17.04.2019.
2. DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE GALATI prin A.J.F.P. CONSTANTA prin
adresa scrisă, inregistrata sub nr. 3259/15.04.2019.
Voturile exprimate de creditori au fost urmatoarele:
1. OTP BANK ROMANIA SA
”1.Am luat la cunostinta de oferta depusa de SC UTIL ADIMAR SRL pentru imobilul teren şi constructii spatiu
industrial (brutarie) – bun imobil aflat în patrimoniul debitoari în suma de 250.000 lei inclusiv TVA, inregistrata la
sediul lichidatorului judiciar sub nr. 2986/05.04.2019.
2.Aprobam vanzarea prin negociere directa cu supraofertare pornind de la pretul de 250.000 lei inclusiv TVA oferit de
SC UTIL ADIMAR SRL pentru Teren şi constructii spatiu industrial (brutarie).”
2. DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE GALATI prin A.J.F.P. CONSTANTA
”Nu suntem de acord cu vanzarea prin negociere directa cu supraofertare, pornind de la pretul oferit de SC UTIL
ADIMAR SRL, pentru teren şi constructii spatiu industrial (brutarie).
Institutia noastra isi mentine punctul de vedere cu privire la modalitatea de vanzare respectiv licitatie publica cu
strigare, pret minim pretul stabilit prin raportul de evaluare.”
Pe cale de consecinta, Adunarea Creditorilor din data de 17.04.2019 a luat la cunostinta de oferta depusa de SC UTIL
ADIMAR SRL pentru imobilul teren şi constructii spatiu industrial (brutarie) – bun imobil aflat în patrimoniul debitoari
în suma de 250.000 lei inclusiv TVA, inregistrata la sediul lichidatorului judiciar sub nr. 2986/05.04.2019 şi aproba
vanzarea prin negociere directa cu supraofertare pornind de la pretul de 250.000 lei inclusiv TVA oferit de SC UTIL
ADIMAR SRL pentru Teren şi constructii spatiu industrial (brutarie).
Voturilor exprimate de creditorilor sunt anexa la prezentul procesul -verbal.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal în 2 (doua) exemplare.
Lichidator judiciar, Sierra Quadrant Fil. Bucuresti SPRL
Prin practician în insolventa Mihai Alexandra-Daniela
2. Societatea REGELCOS SRL, cod unic de înregistrare: 26788973
Raportul nr. 1 al administratorului judiciar
privind debitoarea Regelcos SRL
Nr. 01/17.04.2019
Număr dosar: 980/118/2019, Tribunalul Constanța, secția a II-a Civilă, Judecător sindic: Tudorache Lenuța;
Temeiul juridic: art. 59 alin. 1 și 2 din Legea 85/2014;
Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Grecu Nicola, sediul social: Constanța, str. Olteniei, nr. 3133A, sc. A, ap. 8, Complex Rezidential „Avram Iancu”, jud. Constanţa, CUI 32052911, Tel: 0721 255 076, fax: 0341
443 648, email: cabinet@grecunicola.ro
Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă: 1B 3887,
Nume şi prenume reprezentant persoană juridică: Grecu Nicola;
Debitor: Regelcos SRL
Sediu social: Constanța, str. Mihail Eminescu nr. 35B, jud. Constanţa, CUI 26788973, J13/694/2010.
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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