BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8183/19.04.2019

Județul Teleorman
Secţiunea II - Societăţi/Asociaţii agricole
1. SOCIETATEA AGRICOLA VEDEA SAG, cod unic de înregistrare: 3125270
Tribunalul Teleorman – Secţia Civilă
Dosar nr. 3490/87/2015
Termen fond: 24.04.2019
Lichidator judiciar: TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢII SPRL
Debitor: SOCIETATE AGRICOLA VEDEA SAG
Nr. de inreg. în Registrul Societatilor Agricole al Judecatoriei Rosiori de Vede: 14/21.06.1991
CUI: 3125270
Societate în faliment, în bankruptcy, en faillite
Proces verbal al şedinţei adunarii creditorilor
debitorului Societate Agricola Vedea SAG
Astazi, 17.04.2019, ora 1100, în mun. Turnu Măgurele, str. Vlad Tepes, Bl. M1, sc.A-B, parter, jud. Teleorman, se
desfasoara sedinta adunarii creditorilor, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea unei noi metode de valorificare a bunurilor din patrimoniul debitoarei. Lichidatorul judiciar propune
urmatoarea metoda de valorificare a bunurilor din patrimoniul debitoarei:
a) 8 licitatii publice cu strigare organizate saptamanal, pornind de la pretul redus de 60 % din prețul din raportul de
evaluare.
b) în cazul în care nu se reuseste valorificarea bunurilor mobile dupa tinerea licitatiilor în acest mod, propunem ca
lichidatorul judiciar sa convoace adunarea creditorilor în vederea stabilirii unei alte metode de valorificare.
Convocarea adunarii creditorilor a fost efectuată de catre lichidatorul judiciar prin Buletinul Procedurilor de Insolvență
nr. 7141/08.04.2019.
La sedință nu a fost prezent niciun creditor.
Si-au exprimat votul în scris urmatorii creditori :
1. AJFP Teleorman, creditor care detine o pondere la masa credala de 21,765 %, cu adresa nr. TRG 28111/TRG_DEX
9773/15.04.2019, care a votat astfel: vot pozitiv.
2. Prutul SA, creditor care detine o pondere la masa credala de 16,493 %, cu adresa nr. 2921/17.04.2019, care a votat
astfel: vot pozitiv.
3. Fondul de Garantare a Creditului Rural- IFN SA, creditor care detine o pondere la masa credala de 14,585 %, cu
adresa nr. 1971/17.04.2019, care a votat astfel: vot pozitiv.
Lichidatorul judiciar constata ca cei trei creditori detin o pondere totala la masa credala de 52,843 %, fiind intrunit
cvorumul prevazut de art.49 alin.(1) din Legea nr. 85/2014.
Concluzionand, hotararea adunarii creditorilor, este urmatoarea:
1. Aprobarea unei noi metode de valorificare a bunurilor din patrimoniul debitoarei şi anume:
a) 8 licitatii publice cu strigare organizate saptamanal, pornind de la pretul redus de 60 % din prețul din raportul de
evaluare.
b) în cazul în care nu se reuseste valorificarea bunurilor mobile dupa tinerea licitatiilor în acest mod, lichidatorul
judiciar va convoca adunarea creditorilor în vederea stabilirii unei alte metode de valorificare.
Lichidator judiciar
Tănasă şi Asociaţii SPRL
prin asociat coordonator ec. Tănasă Constantin
Județul Timiş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea WEST SUIN SRL, cod unic de înregistrare: 18389092
Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvență la West Suin
Nr. ieșire: 9382, data emiterii:18.04.2019
1.Date privind dosarul: Număr dosar 528/30/2019, Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Todor Casiana.
2.Arhiva/registratura instanţei: Piaţa Țepeș Vodă, nr. 2, etajul I, Timişoara, Număr de telefon 0256/498.054, programul
arhivei/registraturii instanţei Luni-Vineri - 8.30 - 12.30.
3.Debitor: West Suin, Cod de identificare fiscală: 18389092, sediul social: satul Varias, comuna Varias, FN, Fermă de
îngrășare a suinelor, judeţul Timis, Număr de ordine în Registrul Comerţului J35/465/2006.
4.Administrator Judiciar: Cabinete Asociate de Practicieni în Insolvenţă Popa & Rus, Sediu, birouri, secretariat,
departament juridic, economic şi analiză: Oradea, Calea Republicii nr. 75, ap. 20-22, jud. Bihor, Tel: 004/0730-188.378,
Fax: 004/0359 437 807 e-mail: tci.oradea@gmail.com, office@popa-rus.ro
5.Cabinetele Asociate de Practicieni în Insolvenţă Popa & Rus, în calitate de administrator judiciar al debitorului West
Suin, Conform sentinței nr. 343/2019 din data de 21.03.2019, pronunţată de Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă, de
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 528/30/2019, notifică: deschiderea procedurii generale de insolvență
împotriva debitorului West Suin, cu sediul în satul Varias, comuna Varias, FN, Fermă de îngrășare a suinelor, judeţul
Timis, J35/465/2006, CUI 18389092, prin sentința nr. 343/2019 din data 21.03.2019, pronunţată de Tribunalul Timiș,
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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Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 528/30/2019.
6.Debitorul West Suin 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 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă.
6.1.Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere
a creanţei în condiţiile următoare: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii
debitorului este 06.05.2019. În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind
creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
6.1.1.Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 27.05.2019. Termenul limită pentru
introducerea eventualelor contestaţii la Tabelul Preliminar este de 7 zile de la publicarea Tabelului preliminar în BPI.
Termenul pentru întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului definitiv al creanţelor este 14.06.2019.
Precizăm faptul că am solicitat instanței să dispună majorarea termenelor prevăzute la art. 100 alin. 1) lit. b, c și e) cu
maximum 30 de zile, datorită faptului că sentința de deschidere a procedurii de insolvență ne-a fost comunicată în mod
oficial abia în data de 05.04.2019, deci nu ne putem încadra în termenul prevăzut de art. 100 alin. 1 din Legea 85/2014.
7.Adunarea Creditorilor: Se notifică faptul că Adunarea creditorilor va avea loc la birourile administratorului judiciar
din Oradea, Calea Republicii nr. 75, ap. 20-22, în data de 30.05.2019, ora 12:00, având ca ordine de zi: 1.Prezentarea
situaţiei debitorului; 2.Confirmarea administratorului judiciar; 3.Desemnarea Comitetului Creditorilor; 4.Stabilirea
retribuţiei administratorului judiciar, constând în onorariul lunar, procentaj vânzări active și procentaj recuperare
creanțe; 5. Aprobarea desemnării unui expert evaluator autorizat pentru evaluarea bunurilor din patrimoniul societății
debitoare.
8.Deschiderea Procedurii generale de insolvență se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bihor 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 alin(1) din Legea privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă. Cererea de înscrierea 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, cu menţiunea că
exemplarul pentru administratorului judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă sau scanat, prin email. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Timiș. 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 (art.75 din Legea privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvenţă).
Cabinete Asociate de Practicieni în Insolvenţă Popa & Rus
Județul Tulcea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea PISCICOLA MURIGHIOL SA, cod unic de înregistrare: 3054900
Tribunalul Tulcea – Sectia Civila
de Contencios Administrativ si Fiscal
Dosar nr: 1364/88/2017
Debitor: PISCICOLA MURIGHIOL SA
Sediu social: Sat Murighiol, Com. Murighiol, Amenajarea Piscicola Murighiol, Judet Tulcea
CUI: 304900, J36/100/1991
CATRE :
Nr. crt.
Creditor
Adresa
1
D.G.R.F.P. Galati - A.J.F.P.Galati
Mun. Tulcea, str. Babadag nr.163 bis, Jud. Tulcea
2
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Bucuresti, Bd. Carol I nr.2-4, sector 3
3
Bodea Anca-Silvia
4
Bodea Irina Paula
5
Calin Ion
6
Militaru Alin Cristian
7
Rusu Ion Sergiu
8
Vilceanu Gabriel
9
U.A.T. Murighiol
Com. Murighiol, str. Lacului nr.8, Jud. Tulcea
10
AG Moorkens Patrimonium SRL
Jud. Dambovita, Sat Viforata, Com. Aninoasa, str.
Soarelui nr.7A
11
Enel Energie SA
Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr.41-43, sector 1
12
Idea Leasing IFN SA
Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.19-21, sector 1
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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