BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8702/02.05.2019
cu închidere a procedurii având în vedere faptul că a fost formulată şi cerere de atragere de către dumneavoastră
împotriva admistratorului special. Totodată vă solicităm respectuos să procedați la declararea căii legale de atac a
apelului împotriva sentinței civile nr.2422/18.04.2019 pronuntata de Tribunalul Bucureşti secția a-VII-a Civilă la
momentul comunicării acesteia, astfel încât să nu fie prejudiciați creditorii în recuperarea creanțelor ce le dețin
împotriva debitoarei”;
- D.G.R.F.P. Bucureşti – Serviciul Juridic 1, pondere la masa credala 35,81%: ...instituția noastră a luat act de raportul
întocmit în conformitate cu prevederile art.174 din Legea 85/2014 întocmit pe lichidatorul judiciar şi publicat în.BPI
nr.8201/22.04.2019".
Hotarare adoptata: Cu unanimitate de voturi se aproba Raportul de activitate, intocmit în conformitate cu prevederile
art.174, din Legea nr.85/2014.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
Fiducia SPRL, lichidator judiciar al Lotus Distribution Impex 2003 SRL
4. Societatea SOCIETATEA HOTELIERA TIMES SRL, cod unic de înregistrare: 7004174
Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă
nr. 124617 din 25.04.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar 789/3/2019, Tribunalul BUCUREŞTI, Secţia a VII-a Civilă,
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: București, Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sector 6.
3.Debitor: Societatea Hoteliera Times SRL, Cod de identificare fiscală 7004174, cu sediul în Bdul. Decebal, nr. 19, bl.
S17, P, sector 3, Bucureşti, nr. de înregistrare în registrul comerțului; J40/533/1995.
5.Administratorul judiciar: Pop și Asociații IPURL, cu sediul în București, sector 2, str. Popa Nan nr. 6, CUI:
26439264, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență: 0428; Telefon 021; 252 0356, Fax 021 252 0365, email: insolventa@popsiasociatii.ro, reprezentant administrator judiciar: Pop Maria.
6.Subscrisa Pop ȘI Asociații IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Societatea Hoteliera Times SRL,
conform Hotărârii intermediara 2521/2019 din data de22.04.2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a
Civilă, în dosarul nr. 789/3/2019, în temeiul art. 99 alin (1) şi/sau (2) şi art. 100 alin (1) şi următoarele, coroborate cu
art. 71 alin (1) și art. 67 alin. (1) sau, după caz art. 72 alin (6), art. 74 și art. 67 alin (2) din Legea nr.85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notifică:
7. Deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului Societatea Hoteliera Times SRL, prin Hotărârea
intermediara 2521/2019 din data de 22.04.2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr.
789/3/2019.
7.1. Debitorul Societatea Hoteliera Times 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 şi de insolvenţă. În același termen va depune o declarație prin care să-și manifeste intenția de
reorganizare în temeiul art. 85 alin. (1) raportat la art. 74 și art. 67 alin. (1) lit. g) din aceeași lege, în caz contrar,
urmând a opera ridicarea de drept a dreptului de administrare.
7.2. Creditorii debitorului Societatea Hoteliera Times 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 06.06.2019. În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul
menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de intrare în faliment: Termenul limită de verificare a creanţelor, de
întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe - 26.06.2019. Termenul de definitivare a tabelului
creanţelor - 22.07.2019. Termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a
procedurii - 10 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi zile de la data
expirării termenului de depunere a acestora.
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul
administratorului judiciar Pop și Asociații IPURL, din București, str. Popa Nan nr. 6, sector 2, îndata de 01.07.2019, ora
12:00.
9. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
Informatii 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 de creanțe” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul de
creanțe 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 lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la
dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar va 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
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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