BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8432/24.04.2019
Județul Alba
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea SAVA CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 16526940
Raport prevazut de art. 21 din legea 85/2006
Număr: 58, Data emiterii: 22. 04. 2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar 6453/107/2010 Tribunal Alba Secţia Comercială şi Contencios Administrativ
Judecător sindic Trif Carmen.
2. Creditori: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Alba. Banca Comercială Carpatica SA – Sucursala ALBA
3. 1. Debitor: SC Sava Construct SRL Cod de identificare fiscală 16526940 Sediul: sat Şard, com. Ighiu, nr. 164A, jud.
Alba. Număr de ordine în registrul comerţului J01/653/2004.
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Varmaga Mircea, Cod de identificare fiscală 26809308 sediul
social str. Toporaşilor, nr 29, Alba Iulia, jud Alba, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP 0455
tel. /fax 0752223319, E-mail mirceavarmaga@yahoo. com, Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană
juridică Varmaga Mircea.
5. Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Varmaga Mircea, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Sava
Construct SRL, conform Încheierii nr. 83/F/CC/2015, pronunţată de Tribunalul Alba, în dosarul 6453/107/2010, în
temeiul Legii privind procedura insolvenţei 85/2006. depune
Raport prevazut de art. 21 din legea 85/2006
De la ultimul termen şi până în prezent, am întreprins următoarele actiuni:Am publicat raportul prevazut de art. 21 din
Legea 85/2006 întocmit sub nr. 56/07. 01. 2019 în Buletinul Procedurilor Insolventei nr. 612/11. 01. 2019. Depunem
anexat dovada publicării.
Am convocat adunarea creditorilor pentru data de 18. 01. 2019, ora 13, având ca ordine de zi:
Punerea în discuţie a ofertei de cumpărare a imobilelor aflate în patrimoniul debitoarei, de către Drașovean Alina Maria
astfel: teren în suprafață de 1000 mp înscris în CF 72608 Ighiu nr top 2166/3/2, 2167/3/2 și 2168/3/2 la prețul de 30.
000 lei; terenul în suprafață de 500 mp înscris în CF 72692 Ighiu (CF vechi 2981 Sard) nr top 2166/3/1/2/2,
2167/3/1/2/2 și 2168/3/1/2/2 la prețul de 14. 000 lei.
În total, prețul oferit pentru achiziționarea terenurilor este de 44. 000 lei. Ofertantul a mai solicitat ca, în caz de
adjudecare, prețul să fie achitat astfel:10. 000 lei prima tranșă iar restul de preț să fie achitat în rate lunare pe parcursul a
24 de luni.
Convocatorul adunării creditorilor nr 55/04. 01. 2019 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 610/11.
01. 2019. În cadrul adunării creditorilor din data de 18. 01. 2019 creditorul Patria Bank SA (fosta Banca Comercială
Carpatica SA), care deţine 75,6673 % din creanţele societăţii, prin adresa nr. 3004/18. 01. 2019 ne-a comunicat faptul
că nu aprobă oferta în condițiile de plată a prețului solicitate de către ofertant. De asemenea a solicitat continuarea
valorificării bunurilor cu plata prețului integral la data adjudecării.
Procesul verbal al adunării creditorilor nr. 57/18. 01. 2019 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.
1245/21. 01. 2019. Ca urmare am reluat publicitatea privind vânzarea bunurilor debitoarei SC Sava Construct SRL,prin
ziarul de mare tiraj “România Liberă”, conform hotărârii adunării creditorilor.
Având în vedere cele menționate mai sus, solicităm un nou termen pentru valorificarea bunurilor debitoarei conform
hotărârii adunării creditorilor din data de 18. 01. 2019. Solicitam judecarea în lipsă în temeiul art. 414 alin (2) din Legea
134/2010 (art. 242,alin(2) din Codul de procedura civila 1865), în cazul în care nu vom fi prezenti.
Cabinet Individual de Insolvenţă Varmaga Mircea
Județul Bihor
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea SITAR ALB INTERNATIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 34890442
Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei
Nr. 879 Data emiterii 24.04.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar 434/111/2019, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Varga Iren.
2.Arhiva /registratura instanţei: Oradea, str. Parcul Traian nr.10, judeţul Bihor, telefon 0259/414.896, fax 0359/432.750.
3.Debitor: Sitar Alb International SRL, cu sediul în Mun. Oradea, B-dul ŞTEFAN CEL MARE, nr. 128, Bloc AN42,
ap. 33, Judet Bihor, cod de identificare fiscală: 34890442, număr de ordine în registrul comerţului: J5/1304/2015.
4. Administrator judiciar: sis insolvency SPRL, Cod de identificare fiscală: 30721122, sediul profesional: str.
Călărașilor nr.33, loc. Oradea, jud. Bihor, Membru UNPIR înregistrat în Registrul formelor de organizare sub nr.RFO II
0622, Atestat nr.2A0622, Tel/Fax: 0259/457.050, E-mail: sisinsolvency@gmail.com. Nume şi prenume reprezentant
Administrator judiciar persoană juridică, asociat coordonator Filimon Dana Liliana.
5. Subscrisa: Sis Insolvency SPRL, prin asociat coordonator Filimon Dana Liliana, în calitate de Administrator judiciar
al debitorului Sitar Alb International SRL, conform Sentinței nr. 457/F/2019 din data de 16.04.2019, pronunţată de
Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 434/111/2019, în temeiul art. 99 şi art. 100 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, coroborate cu art. 74 şi art. 67, alin.(1) din acelaşi act
normativ notifică:
6. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului Sitar Alb International SRL prin Sentința
nr.457/F/2019 din data de 16.04.2019, pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a civilă, în dosarul nr.434/111/2018.
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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7. Debitorul Sitar Alb International 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 nr.85/2014 - privind procedurile de prevenire a
insolvenţei și de insolvență.
8. Creditorii Sitar Alb International SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea
cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
8.1.Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului: 31.05.2019. 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.
8.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul pentru verificarea creanţelor, întocmirea
și publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor: 20.06.2019. Termenul de depunere a contestațiilor la tabelul
preliminar al creanțelor - 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului. Termenul de întocmire și depunere a tabelului
definitiv al creanţelor: 15.07.2019. Termenul fixat pentru continuarea procedurii: 17.09.2019, cam.66, ora 09:00.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la
Tribunalul Bihor “Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.104 din Legea
nr.85/2014 - privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Cererea de înscriere a 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.
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 de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare
sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului (art.75 din Legea nr.85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvență).
Administrator judiciar, Sis Insolvency SPRL,
asociat coordonator, Filimon Dana
Județul Botoşani
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea FLARO INTERNAŢIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 610947
România, Tribunalul Botoşani, Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Str. Maxim Gorki, nr. 8,
Dosar 2071/40/2018/a6
Termen: 6 mai 2019
Citaţie
emisă la: ziua 22 luna 04 anul 2019
Către,
Contestator
1.Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, cu
sediul în Botoşani, str. Piaţa Revoluţiei nr. 5, judeţul Botoşani;
Creditori
2.Municipiul Botoşani, cu sediul în Botoşani, str. Piaţa Revoluţiei nr. 1, judeţul Botoşani;
3.Carborom SRL, cu sediul în Botoşani, str. Aleea Sfântu Gheorghe nr. 2a, judeţul Botoşani;
4.Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi recipientelor sub Presiune, cu sediul ales în
Bucureşti, str. Promoroacă nr. 9-11, sector 1;
5.Dan S Market SRL, cu sediul în Suceava, str. Nicolae Costin nr. 7, judeţul Suceava;
6.Delney Export – Import SRL, cu sediul în comuna Brăduţ, str. Principală nr. 1/C, judeţul Covasna,
7.Dulapul cu jucării SRL, cu sediul în Holboca, str. Firmelor nr. 10, judeţul Iaşi;
8.E.On Energie România SA, cu sediul procesual ales în Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompei nr. 10A, clădirea C3, et. 7,
sector 2;
9.Evoluzione SRL, cu sediul în Iaşi, str. Frântă nr. 2, judeţul Iaşi,
10.Holver SRL, cu sediul în Braşov, Şoseaua Cristianului nr. 46, judeţul Braşov;
11.Leitz România SRL, cu sediul în Braşov, str. Turnului nr. 5, judeţul Braşov;
12.Mol România Petroleum Products SRL, cu sediul ales la cab. Avocat Andrei Marian în Cluj Napoca, str. Onisifor
Ghibu nr. 1, ap. 8, judeţul Cluj;
13.MWR Bucovina SRL, cu sediul în Rădăuţi, str. Salcâmilor FN, judeţul Suceava;
14.Nova Apaserv SA, cu sediul în Botoşani, B-dul Mihai Eminescu nr. 34, judeţul Botoşani;
15.Paltinul SRL, cu sediul în Botoşani, str. Ştefan cel Mare nr. 33, judeţul Botoşani;
16.Pinolino Kindertraume Gmbh, reprezentată – loc. Araci, judeţul Covasna;
17.Pont Impex SRL, cu sediul în Flămânzi, judeţul Botoşani;
18.Sirca România SRL, sat Cişmea, comuna Răchiţi, judeţul Botoşani;
19.Terra Construcţii SRL, cu sediul în sat Cişmea, comuna Răchiţi, judeţul Botoşani;
20.Vectra Eurolift Service SRL, cu sediul în Bucureşti, şos. Odăii nr. 409, sector 1,
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