BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8451/24.04.2019
5. Număr de exemplare depuse: depunem prezenta în 1 exemplar, pentru a fi publicat în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă.
Raport de activitate pentru debitorul SC Mirfo Industries SA
Nr.: 1701, data emiterii: 19.04.2019
Număr dosar 5084/95/2009, Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic: Antoaneta Tîlvescu.
Lichidator judiciar: Consulting Company IPURL. Debitor: SC Mirfo Industries SA.
1. Am continuat organizarea de licitaţii în conformitate cu hotărârea adunării creditorilor din data de 30.03.2018, care a
aprobat ca imobilele rămase în averea debitorului să fie valorificate prin licitaţie publică după cum urmează:
-Pentru suprafaţa de teren în suprafaţă de 486,62 mp se vor organiza licitaţii publice săptămânale pornind de la preţul de
vânzare al terenului în cadrul procedurii falimentului de 8,417 euro/mp menţionat de lichidator.
- Pentru clădirea din componenţa imobil cu nr. cadastral 52017 se vor organiza licitaţii publice săptămânale pornind de
la preţul de 16123,39 euro stabilit în raportul de evaluare.
După finalizarea demersurilor cadastrale, au fost luate măsurile de valorificare prin licitaţie publică a imobilelor rămase
în patrimoniul debitorului, în conformitate cu hotărârea adunării creditorilor, fiind publicate anunţuri în ziarele
„România Liberă” şi „Impact în Gorj” din data de 15.10.2018 (depuse la dosar).
Deşi ulterior anunţurile au fost reluate în presă în ziarele „Impact în Gorj” şi „Pandurul” din 21.11.2018 (depuse la
dosar), „Impact în Gorj” din data de 15.04.2019 (anexa 1), publicitatea vânzării realizându-se totodată pe internet, pe
site-ul UNPIR www.licitatii-isolventa.ro şi pe pagina web a lichidatorului judiciar, precum şi prin afişare la sediul
lichidatorului judiciar, la licitaţii nu s-au prezentat cumpărători.
2. Decontul cheltuielilor de procedură în perioada 01.02.2019 – 31.03.2019 (conform documente anexa 2): comisioane
bancare: 25 lei; poştă, consumabile: 109,60 lei.
Cu respect vă solicităm să luaţi act de prezentul raport de activitate şi să acordaţi un nou termen de judecată pentru
vânzarea bunurilor imobile din averea debitorului.
Lichidator judiciar: Consulting Company IPURL, prin asociat Ciobanu Emanoil
Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ROBEL INTERNATIONAL SOLUTIONS SRL, cod unic de înregistrare: 30269206
Notificarea deschiderii procedurii generale de insolvenţă
Număr: 1.I.2854 data emiterii 22.04.2019
1. Număr dosar: 96/1371/2019. Tribunalul Specializat Mureș. Secţia falimente. Judecător sindic: Ioan-Eugen Maier.
Termen de judecată: 26.06.2019.
2. Arhiva/registratura instanţei: loc. Târgu Mureș, str. Bolyai, nr. 2, Jud. Mureş, tel: 0265 262 010, E-mail: tr-murescomercial@just.ro, fax: 0265 311 827. Programul arhivei/registraturii instanţei: luni pâna vineri intre orele 08:00-16:00.
3. Debitor: SC Robel International Solutions SRL cu sediul social în satul Gurghiu, comuna Gurghiu, str. Gh. Doja, nr.
29A, județul Mureș, CUI RO 30269206, număr de ordine în Registrul Comerțului J26/1110/2013.
4. Iniţiatorul cererii de deschidere a procedurii: BCR Leasing IFN SA.
5. Administrator judiciar: Top Expert SPRL cod de identificare fiscală RO 20844993, înregistrat sub nr. RFO II 0170,
sediul social în Mun. Braşov, Bd. Muncii nr. 1, bl. 2, sc. C, apt. 9, jud. Braşov. Tel: 0268/426.310, Fax 0268/471.394,
E-mail: officetopexpert@gmail.com. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: asociaţi
coordonatori Brescan Marian şi Ene Cecilia Maria.
6. Subscrisa Top Expert SPRL, prin asociaţi coordonatori Brescan Marian şi Ene Cecilia Maria, în calitate de
administrator judiciar al debitorului SC Robel International Solutions SRL, conform hotărârii intermediare nr.
174/18.04.2019, pronunţată de Tribunalul Specializat Mureș, Secţia falimente, în dosarul nr. 96/1371/2019, în temeiul
art. 71, art. 99 şi art. 100 din Legea nr. 85/2014, notifică
7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Robel International Solutions SRL, conform
hotărârii intermediare nr. 174/18.04.2019, pronunţată de Tribunalul Specializat Mureș, Secţia falimente, în dosarul
nr. 96/1371/2019.7.1. Debitorul SC Robel International Solutions SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la
primirea notificării să comunice administratorului judiciar documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr.
85/2014. 7.2. Creditorii debitorului SC Robel International Solutions 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 limită pentru
depunerea cererilor de creanţe este: 10.07.2019.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. 7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, înregistrarea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este:
24.07.2019. Termenul limită pentru întocmirea, înregistrarea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este:
07.08.2019. Contestațiile împotriva tabelului preliminar și tabelului definitiv al creanțelor debitoarei se formulează în
termen de 7 zile de la publicarea tabelului în BPI, conform dispozițiilor art. 111 alin 3-4 din legea nr. 85/2014.Termenul
limită pentru întocmirea și depunerea raportului asupra cauzelor care au dus la apariția stării de insolvență a debitoarei:
17.06.2019. Raportul poate fi studiat de către persoanele interesate la sediul administratorului judiciar, la Registrul
Comerțului sau la arhiva Tribunalului Specializat Mureș.Data primei şedinţe a Adunării Creditorilor: 29.07.2019, ora
11:00, ce se va desfăşura la sediul administratorului judiciar TOP EXPERT SPRL, din Braşov, bd. Muncii, nr. 1, bl. 2,
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sc. C, apt. 9, jud. Braşov, ce va avea ca ordine de zi: “1. confirmarea administratorului judiciar desemnat; 2. stabilirea
onorariului cuvenit administratorului judiciar în cuantum de 4.000 lei/lună + TVA şi a onorariului de succes de 8% +
TVA din sumele obţinute din valorificarea bunurilor, din sumele distribuite creditorilor cât şi din recuperarea creanţelor.
3. desemnarea comitetului creditorilor. 4. prezentarea raportului asupra cauzelor care au dus la apariția stării de
insolvență a debitoarei”. Creditorii care au ponderea cea mai mare din categorie au posibilitatea de a se oferi voluntar să
facă parte din Comitetul Creditorilor având în vedere dispoziţiile art. 50 alin. 4 din Legea nr. 85/2014: „...aceştia vor
putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre primii 20 de creditori cu drept de vot, dintre cei deţinând
creanţe ce beneficiază de cauze de preferinţă, creanţe bugetare şi creanţe chirografare, cele mai mari în ordinea valorii şi
care se oferă voluntar, selecţia fiind efectuată prin întrunirea acestor criterii cumulative pe baza celui mai mare
procentaj de vot din valoarea creanţelor prezente. Comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de
judecătorul-sindic”. Contestația pentru motive de nelegalitate împotriva hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din
data de 29.07.2019 se poate formula în termen de 5 zile de la publicarea în BPI. Termen de judecată: 26.06.2019, ora
8:30.7.2.3. Termenul depunerii raportului prevăzut de art. 59 din legea nr. 85/2014 privind activitatea administratorului
judiciar este stabilit pentru prima zi de marți a lunii. Persoanele interesate pot face contestație la raportul de activitate în
termen de 7 zile de la publicarea în BPI. 8. Deschiderea procedurii generale a insolvenței se notifică Oficiului
Registrului Comerţului pentru efectuarea menţiunii.
Administrator judiciar, Top Expert SPRL, prin asociat coordonator Brescan Marian
Județul Neamţ
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AGROINDUSTRIALA VORNICU SRL, cod unic de înregistrare: 32691362
România Tribunalul Neamţ
Secţia a II-a Civilă, De Contencios Administrativ Şi Fiscal
B-dul Republicii nr.16, Piatra Neamț
Dosar nr.148/103/2019
Comunicare încheierea nr.71/F din 26.03.2019
Emisă la 23.04.2019
Debitor Agroindustriala Vornicu SRL - com. Timişeşti, sat Zvorăneşti, casa nr. C 1, Judeţ Neamţ
Creditor Comfert SRL Bacău, Calea Moineşti nr.34, judeţul Bacău
Administrator judiciar Specialists Trust Insolvency SPRL - Iași, Bd. Nicolae Iorga, nr. 4, bl. 905A, et. parter, Judeţ Iaşi
Se comunică, alăturat, copia Încheierii nr.71/F din 26.03.2019 pronunţată în dosar nr.148/103/2019 Tribunalul Neamţ,
Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind pe debitorul Agroindustriala Vornicu SRL - com.
Timişeşti, sat Zvorăneşti, casa nr. C 1, Judeţ Neamţ, înregistrat la O.R.C. sub nr. J27/35/2014, CUI 32691362.
Parafa Preşedintelui instanţei,
Grefier,
Violeta Ifrim
*
România Tribunalul Neamţ
Secţia a II-a Civilă, De Contencios Administrativ Şi Fiscal
Dosar nr.148/103/2019
Încheierea nr.71/F
Şedinţa publică din 26.03.2019
Completul format din:
Preşedinte - Cătălin Serghei – judecător-sindic
Ifrim Violeta – grefier
Pe rol examinarea cererii formulată de creditorul Comfert SRL, cu sediul în municipiul Bacău, str. Calea Moineşti
nr.34, judeţul Bacău, de completare a Încheierii nr.35/F din 13.02.2019 pronunţată în cauza privind pe debitorul
Agroindustriala Vornicu SRL, cu sediul social în comuna Timişeşti, sat Zvorăneşti, Casa nr.C1, judeţul Neamţ, având
număr de ordine în registrul comerţului J27/35/2014, CUI 32691362. La apelul nominal făcut în şedinţă publică a
răspuns av. Filip Vasile Valentin pentru administratorul judiciar, lipsă fiind celelalte părţi.
După referatul grefierului, care învederează instanţei următoarele:
- procedura de citare este legal îndeplinită;
- administratorul judiciar a formulat şi depus la dosar punct de vedere cu privire la cerere;
Instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul cu privire la cererea de completare a hotărârii prin care sa deschis procedura generală a insolvenţei împotriva debitorului Agroindustriala Vornicu SRL
Apărătorul administratorului judiciar, av. Filip Vasile Valentin, solicită respingerea cererii ca nefondată. Astfel,
creditorul şi-a întemeiat cererea de dispoziţiile art.444 Cod procedură civilă, solicitând completarea hotărârii în sensul
desemnării unui alt administrator judiciar, întrucât şi această societate a formulat cerere de deschidere a procedurii
insolvenţei prin care a fost indicat un alt practician în insolvenţă. Însă, potrivit dispoziţiilor art. 444 Cod procedură
civilă, completarea unei hotărâri se poate realiza doar atunci când instanţa a omis a se pronunţa asupra unui capăt de
cerere principal, accesoriu, sau asupra unei cereri conexe sau incidentale.
Or, prin Încheierea din 13.02.2019, judecătorul-sindic a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei, a numit
administratorul judiciar provizoriu, împotriva hotărârii fiind declarat apel, instanţa de control judiciar urmând să
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