BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13396/05.07.2019
2. Societatea HD TRANSPORT SRL, cod unic de înregistrare: 20548025
România, Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment
Str. Elena Doamna nr.1A
Dosar 6311/99/2014/a7*
Termen 20.11.2019
Citaţie
emisă la 02.07.2019
Reclamant
2. Eurobusiness LRJ SPRL - Iaşi, str. Zorilor, nr.11, ap. parter, jud. Iaşi
Intervenient în numele altei persoane
1.Botnaru Anatolie –
Debitor
4. SC HD Transport SRL-prin practician în Insolventa Eurobusiness LRJ SPRL Iaşi - Iaşi, str. Zorilor, nr.11, ap.parter,
jud. Iaşi
5. SC HD Transport SRL, prin adm special Georg Hegelmann la cab. av. Chiriac Marius - Iaşi, str. Dealul Bucium,
nr.26, jud. Iaşi
Pârât
6. UAB Hegelmann Transporte Lituania la cab. av. Gheorghiu Alina Gabriela - Iaşi, Ion Nistor, nr.16, jud. Iaşi
Sunt chemaţi la Tribunalul Iaşi, Secţia II civilă-faliment, Strada. Elena Doamna nr.1A, camera S.II et.2, completul S3,
în ziua de 20.11.2019, ora 09.00, privind debitoarea SC HD Transport SRL - Iaşi, bd. Poitiers, nr.27, bl.17, sc.A, et.P,
ap.3, jud. Iaşi, cod de înregistrare fiscală 20548025, număr de ordine în registrul comerţului J22/146/2007, pentru
acţiune în anulare acte frauduloase-trimitere cauza de la Curtea de Apel Iaşi în vederea soluţionării capătului I de
acţiune.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
3. Societatea MEGA EDILE IAŞI SRL, cod unic de înregistrare: 32623074
Proces verbal al adunării creditorilor SC Mega Edile Iași SRL
Nr.: 37/MGE/03.07.2019
1. Date privind dosarul: Nr.dosar 2517/99/2019 (76/2019). Tribunalul Iaşi - Secţia II civilă, Judecător sindic: Mițică
Alexandru.
2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. Elena Doamna, 1 A, jud. Iaşi. Programul arhivei/registraturii instanţei 09.0013.00.
3.1. Debitor: SC Mega Edile Iași SRL, cod de identificare fiscală CUI 32623074. sediul social: Mun. lasi, Bdul. Nicolae
Iorga, nr.10A, et.2, camera 6, Jud. Iași. RC J22/1/2014.
3.2. Administrator special: Melinte Alina-Ana-Maria.
4.Creditori: Conform Tabel preliminar al creditorilor SC Mega Edile Iași SRL nr.33/MGE/28.06.2019 publicat în BPI
nr.12956/28.06.2019.
5.Administrator judiciar: Alfa & Omega Insolv I.P.U.R.L sediu: Mun. Iași, Zona Buna Vestire, str. Emil Honoriu nr.1,
Jud. Iași. Sediu procesual ales: Mun. Iași, str. Grigore Ureche, nr.3, Bl.Gh. Şonțu, Demisol, Birou nr.4, Jud. Iaşi. Număr
de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0641. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar
persoană juridică: Muraru Adriana.
6.Subscrisa: Alfa & Omega Insolv I.P.U.R.L, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Mega Edile Iași SRL
conform Încheierii nr.32 din data de 23.04.2019, pronunţată de Tribunalul Iaşi – Secţia II civilă – Faliment, în dosarul
nr.2517/99/2019 (76/2019), în temeiul art. 58 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă, comunică:
7. Proces verbal al Adunării Creditorilor SC Mega Edile Iași SRL înregistrat sub nr.37/MGE/03.07.2019, încheiat
astăzi, 03.07.2019, ora 12.00, la biroul administratorului judiciar din Mun. Iași, str. Grigore Ureche, nr.3, Bl.Gh. Şonțu,
Demisol, Birou nr.4, Jud. Iaşi, cu ocazia întrunirii Adunării Creditorilor debitorului SC Mega Edile Iași SRL, convocată
în conformitate cu prevederile art. 71 alin.1, art. 100 și următoarele din Legea nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență.
8. Ordinea de zi:
1. Confirmarea administratorului judiciar, Alfa & Omega Insolv I.P.U.R.L desemnat de instanţa de judecată şi stabilirea
onorariului, propunerea acestuia fiind de 2.500 lei/lunar fãrã TVA – onorariu fix şi 3% din recuperãri creanţe şi vânzãri
bunuri, fãrã TVA–onorariu de succes;
2. Constituirea Comitetului Creditorilor şi desemnarea preşedintelui acestuia;
3. Prezentarea stadiului procedurii de insolvenţã.
9. Desfăşurarea sedinței Adunării Creditorilor:
La şedinţa Adunării Creditorilor debitorului SC Mega Edile Iași SRL, convocată şi prezidată de către administratorul
judiciar în data de 03.07.2019, ora 12.00, s-au prezentat următorii creditori:
- Au comunicat în scris puncte de vedere cu privire la ordinea de zi a şedinţei Adunării Creditorilor debitorului SC
Mega Edile Iași SRL din data de 03.07.2019, următorii creditori:
1. First Bank SA, creditor cu un procent de 20,03% din totalul masei credale, prin punctul de vedere în scris înregistrat
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sub nr.29513/02.07.2019, transmis prin e-mail la data de 02.07.2019;
2. BRD – Groupe Société Générale, legal reprezentată prin avocat Eugen Popescu, creditor cu un procent de 6,22% din
totalul masei credale, prin punctul de vedere în scris înregistrat sub nr.fn/fd, transmis prin e-mail la data de 03.07.2019;
3. D.G.R.F.P. Iași – A.J.F.P. Iași., creditor cu un procent de 23,90% din totalul masei credale, prin punctul de vedere în
scris înregistrat sub nr.90118/03.07.2019, transmis prin fax la data de 03.07.2019;
4. SC West Star SRL, creditor cu un procent de 13,27% din totalul masei credale, prin punctul de vedere în scris
înregistrat sub nr.284/02.07.2019, transmis prin e-mail la data de 02.07.2019;
5. SC Peri România SRL, creditor cu un procent de 8,37% din totalul masei credale, prin punctul de vedere în scris
înregistrat sub nr.1164/03.07.2019, transmis prin e-mail la data de 03.07.2019;
6. SC Euro D.E.C. System SRL, creditor cu un procent de 3,52% din totalul masei credale, prin punctul de vedere în
scris înregistrat sub nr.326/02.07.2019, transmis prin e-mail la data de 03.07.2019;
7. SC Colect Metal SRL, creditor cu un procent de 12,47% din totalul masei credale, prin punctul de vedere în scris
înregistrat sub nr.250/03.07.2019, transmis prin e-mail la data de 03.07.2019.
Convocarea şedinţei Adunării Creditorilor a fost efectuată prin notificările înregistrate sub nr.01-13/MGE/02.05.2019 și
nr.27/MGE/16.05.2019 comunicate prin curier rapid și poștal REC la data de 02.05.2019, respectiv 16.05.2019,
notificări publicate în BPI nr.8717/03.05.2019 și în Ziarul Evenimentul din data de 03.05.2019.
10. Cvorum: Administratorul judiciar constată că şedinţa Adunării Creditorilor este legal întrunită, fiind prezenţi la
şedinţă şi exprimându-şi în scris punctul de vedere asupra ordinii de zi, creditori care însumează 87,78 % din totalul
creanţelor înscrise în Tabelul Preliminar al creditorilor SC Mega Edile Iași SRL înregistrat sub nr.33/MGE/28.06.2019
depus la dosarul cauzei și afișat la ușa instanței la data de 28.06.2019, publicat în BPI nr.12956/28.06.2019, fiind astfel
întrunit cvorumul cerut de art. 49 alin.1 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență, minim 30% din valoarea totală a creanțelor cu drept de vot asupra averii debitorului.
11. Discutarea ordinii de zi: Administratorul judiciar în temeiul art. 71 alin.1, art. 100 și următoarele din Legea
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, a notificat creditorii şi debitoarea, prin
adresele înregistrate sub nr.01-13/MGE/02.05.2019 și nr.27/MGE/16.05.2019 comunicate prin curier rapid și poștal
REC la data de 02.05.2019, respectiv 16.05.2019, notificări publicate în BPI nr.8717/03.05.2019 și în Ziarul
Evenimentul din data de 03.05.2019, privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitoarei SC
Mega Edile Iași SRL dispusă prin Încheierea nr.32 din data de 23.04.2019, pronunţată de Tribunalul Iaşi – Secţia II
civilă – Faliment, în dosarul nr.2517/99/2019 (76/2019). Administratorul judiciar desemnat de instanţa de judecată, Alfa
& Omega Insolv I.P.U.R.L., prin reprezentant practician în insolvenţǎ av. Muraru Adriana, pune în discuţia Adunării
Creditorilor, legal constituită, discutarea ordinii de zi.
12. Puncte de vedere exprimate de creditori:
12.1. First Bank SA, creditor cu un procent de 20,03% din totalul masei credale, prin punctul de vedere în scris
înregistrat sub nr.29513/02.07.2019, cu privire la ordinea de zi, votează: 1. FIRST BANK SA confirma administratorul
judiciar Afla & Omega Insolv IPURL şi voteaza pentru urmatoarea structura de onorarii: 1. Onorariu fix în cuantum de
2.500 lei/luna și 2. Onorariu de succes dupa cum urmeaza: - 1,0 % + TVA din sumele distribuite în cazul în care
creditorii garantati (sau alta entitate din grup) vor adjudeca bunurile sau tranzactia de recuperare include un cumpărător
identificat de către creditori; - 3,0% + TVA din sumele distribuite rezultate din vanzarea bunur lor către terte parti şi din
recuperări creanţe. 2. First Bank SA se oferă voluntar sa faca parte din Comitetul Creditorilor în calitate de membru și
votează pentru desemnarea unui Comitet al Creditorilor format din 3 membrii, în următoarea componență: 1. D.G.R.F.P
lasi – preşedinte; 2. First Bank SA - creditor garantat; 3. SC West Star SRL – creditor chirografar. 3. First Bank SA a
luat la cunostinta despre stadiului procedurii.
12.2. BRD – Groupe Société Générale, legal reprezentată prin avocat Eugen Popescu, creditor cu un procent de 6,22%
din totalul masei credale, prin punctul de vedere în scris înregistrat sub nr.fn/fd, cu privire la ordinea de zi, votează: 1.
BRD nu confirmă în calitate de administrator judiciar pe Alfa & Omega Insolv I.P.U.R.L. 2. BRD aprobă un comitet al
creditorilor format din 3 membri: First Bank SA, BRD GSG SA şi DGRFP Iaşi, cu DGRFP Iaşi în calitate de
Preşedinte. 3. Referitor la punctul 3 al ordinei de zi, BRD se află în imposibilitatea exprimării unui punct de vedere,
motivat de lipsa de documente.
12.3. D.G.R.F.P. Iași – A.J.F.P. Iași., creditor cu un procent de 23,90% din totalul masei credale, prin punctul de vedere
în scris înregistrat sub nr.90118/03.07.2019, cu privire la ordinea de zi, votează: 1. Referitor la confirmarea şi stabilirea
onorariului lichidatorului judiciar, confirmăm lichidatorul judiciar desemnat provizoriu în cauza de judecătorul sindic,
fiind de acord cu onorariul fix de 4.000 lei pentru intreaga procedura, iar în ceea ce priveşte onorariul procentual
instîtutia noastra este de acord cu un procent de 3% din creanţele recuperate şi nu din sumele încasate la fondul de
lichidare, pentru intreaga procedura (insolventa şi faliment). 2. în ceea ce priveşte desemnarea Comitetul creditorilor,
AJFP lasi propune alcatuirea unui comitet din 3 (trei) membri şi isi exprima disponibilitatea de a face parte din Comitet,
în calitate de preşedinte.
12.4. SC West Star SRL, creditor cu un procent de 13,27% din totalul masei credale, prin punctul de vedere în scris
înregistrat sub nr.284/02.07.2019, cu privire la ordinea de zi, votează: Cu privire la prima şedinţa a Adunării
Creditorilor debitoarei SC Mega Edile Iași SRL din data de 03.07.2019, ora 12.00, va facem cunoscut urmatoarele: Suntem de acord cu ordinea de zi, respectiv: Confirmarea administratorului judiciar Alfa & Omega Insolv I.P.U.R.L
desemnat de instanta de judecata şi Constituirea Comitetului Creditorilor precum şi desemnarea preşedintelui acestuia.
12.5. SC Peri România SRL, creditor cu un procent de 8,37% din totalul masei credale, prin punctul de vedere în scris
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înregistrat sub nr.1164/03.07.2019, cu privire la ordinea de zi, votează: 1. Confirmam administratorul judiciar
Alfa&Omega Insolv I.P.U.R.L, onorariul de 2.500 lei/luna + TVA şi procentul de 3%+ tva din sumele recuperate şi
distibuite. 2. Propunem ca presedintele comitetului creditorilor sa fie creditorul cu ponderea cea mai mare la masa
credala, iar membrii comitetului sa fie urmatorii din lista cu ponderea cea mai mare.
12.6. SC Euro D.E.C. System SRL, creditor cu un procent de 3,52% din totalul masei credale, prin punctul de vedere în
scris înregistrat sub nr.326/02.07.2019, cu privire la ordinea de zi, votează: În urma notificării privind Tabelul
preliminar al creditorilor SC Mega Edile Iași SRL, vă aducem la cunoștință că suntem de acord cu administratorul
judiciar Alfa & Omega Insolv I.P.U.R.L. Totodată menționăm faptul că nu dorim să facem parte din Comitetul
Creditorilor.
12.7. SC Colect Metal SRL, creditor cu un procent de 12,47% din totalul masei credale, prin punctul de vedere în scris
înregistrat sub nr.250/03.07.2019, cu privire la ordinea de zi, votează: Urmare a notificării conform dosar 2517/99/2019
(76/2019) vă informăm că SC Colect Metal SRL Iași RO11806869 este de acord cu desemnarea Alfa & Omega Insolv
IPURL ca administrator judiciar al SC Mega Edile Iași SRL. Suntem de acord cu onorariul propus în notificare.
13. Hotărâri:
13.1. Confirmarea administratorului judiciar, Alfa & Omega Insolv I.P.U.R.L desemnat de instanţa de judecată şi
stabilirea onorariului, propunerea acestuia fiind de 2.500 lei/lunar fãrã TVA – onorariu fix şi 3% din recuperãri creanţe
şi vânzãri bunuri, fãrã TVA–onorariu de succes.
Fată de punctele de vedere exprimate, creditori în procent de 81,56% din totalul creditorilor care au comunicat un vot
valabil exprimat, înscrişi în Tabelul Preliminar al creditorilor SC Mega Edile Iași SRL înregistrat sub
nr.33/MGE/28.06.2019, respectiv 92,91% din total voturi valabil exprimate, confirmă în calitate de administrator
judiciar pe Alfa & Omega Insolv I.P.U.R.L. Față de punctele de vedere exprimate, creditori în procent de 54,14% din
totalul creditorilor care au comunicat un vot valabil exprimat, înscrişi în Tabelul Preliminar al creditorilor SC Mega
Edile Iași SRL înregistrat sub nr.33/MGE/28.06.2019, respectiv 61,68% din total voturi valabil exprimate, aprobă un
onorariu fix de 2.500 lei/lunar fără TVA și un onorariu de succes de 3%, fără TVA, din sumele distribuite rezultate din
vânzarea bunurilor către terțe părți și din creanțele recuperate.
13.2. Constituirea Comitetului Creditorilor şi desemnarea preşedintelui acestuia.
Față de punctele de vedere exprimate, creditori în procent de 41,67% din totalul creditorilor care au comunicat un vot
valabil exprimat, înscrişi în Tabelul Preliminar al creditorilor SC Mega Edile Iași SRL înregistrat sub
nr.33/MGE/28.06.2019, respectiv 47,47% din total voturi valabil exprimate, votează în sensul constituirii Comitetului
Creditorilor format din 3 membri. Față de punctele de vedere comunicate, în conformitate cu dispoziţiile art. 50 alin.4
din Legea 85/2014, Comitetul Creditorilor debitoarei SC Mega Edile Iași SRL este compus din 3 membri, cu
următoarea componență: - D.G.R.F.P. Iaşi – A.J.F.P. Iași – Președinte al Comitetului Creditorilor; - First Bank SA –
Membru al Comitetului Creditorilor; - SC West Star SRL – Membru al Comitetului Creditorilor.
13.3. Prezentarea stadiului procedurii de insolvenţã.
Fată de punctele de vedere exprimate, creditori în procent de 20,03 % din totalul creditorilor care au comunicat un vot
valabil exprimat, înscrişi în Tabelul Preliminar al creditorilor SC Mega Edile Iași SRL înregistrat sub
nr.33/MGE/28.06.2019, respectiv 22,82% din total voturi valabil exprimate, au luat la cunoştinţă de stadiul procedurii
de insolvență la care este supusă debitoarea SC Mega Edile Iași SRL.
14. Anexăm prezentului proces verbal: - Punct de vedere înregistrat sub nr.29513/02.07.2019 – First Bank SA - Punct
de vedere înregistrat sub nr.fn/fd – BRD – Groupe Société Générale, legal reprezentată prin avocat Eugen Popescu Punct de vedere înregistrat sub nr.90118/03.07.2019 – D.G.R.F.P. Iași – A.J.F.P. Iași - Punct de vedere înregistrat sub
nr.284/02.07.2019 – SC West Star SRL - Punct de vedere înregistrat sub nr.1162/03.07.2019 – SC Peri România SRL Punct de vedere înregistrat sub nr.326/02.07.2019 – SC Euro D.E.C. System SRL - Punct de vedere înregistrat sub
nr.250/03.07.2019 – SC Colect Metal SRL
15. Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi, 03.07.2019, în 2 exemplare, din care un exemplar pentru a fi depus la
dosarul cauzei și un exemplar pentru administratorul judiciar și comunicare către creditorii interesați.
Administrator judiciar Alfa & Omega Insolv I.P.U.R.L.,
practician ȋn insolvenţă Muraru Adriana
4. Societatea RAZVAN TUR COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 14362728
România, Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment
Str. Elena Doamna nr.1A
Dosar 2998/99/2012/a8
Termen 20.11.2019
Citaţie
emisă la 03.07.2019
Reclamant
1. BB&A Insolvenzpraxis IPURL- administrator judiciar al SC Razvan Tur Company SRL - Iaşi, str. Smîrdan, nr.19,
jud. Iaşi
Pârât
2. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi - Iaşi, str. A.Panu, nr.26, jud. Iaşi
3. Direcţia Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Iaşi, str. A.Panu, nr.26, jud. Iaşi
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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