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transmite următorul punct de vedere: 

1.“Banca aprobă Raportul de evaluare a bunului imobil teren în suprafaţa de 501 mp situat în Constanţa, Palazu Mare, 

proprietatea debitoarei, întocmit în cadrul procedurii de SC TOMIS EVAL CONSULT SRL în data de 12.07.2019 şi 

conform căruia, bunul a fost evaluat la o valoare de piaţă de 24.000 euro, exclusiv TVA; 

2.Banca aprobă strategia şi regulamentul de licitaţie propus de lichidatorul judiciar, cu următoarea modificare: 

Se vor organiza seturi de licitaţii săptămânale, după cum urmează: 

- 2 licitaţii săptămânale cu preţul de pornire de 24.000 euro exclusiv TVA, respectiv 100% din valoarea de piaţă 

exprimată în raportul de evaluare întocmit în cadrul procedurii de SC TOMIS EVAL CONSULT SRL; 

- 2 licitaţii săptămânale cu preţul de pornire de 21.600 euro exclusiv TVA, respectiv 90% din valoarea de piaţă 

exprimată în raportul de evaluare întocmit în cadrul procedurii de SC TOMIS EVAL CONSULT SRL; 

- 2 licitaţii săptămânale cu preţul de pornire de 19.200 euro exclusiv TVA, respectiv 90% din valoarea de piaţă 

exprimată în raportul de evaluare întocmit în cadrul procedurii de SC TOMIS EVAL CONSULT SRL; 

În condiţiile în care pe tot parcursul organizării de licitaţii lichidatorul judiciar primeşte o ofertă de cumpărare care nu 

se încadrează în regulamentul aprobat, va convoca de indată Adunarea creditorilor şi va supune spre aprobare oferta 

primită. 

Dacă după epuizarea licitaţiilor, bunul imobil nu a fost vândut, lichidatorul judiciar va convoca Adunarea creditorilor în 

vederea stabilirii unui nou regulament de vânzare“. 

Creditorul AJFP Constanţa creditor ce deţine 38,71 % din valoarea creanţelor debitoarei prin adresa nr. CTG DEX 

27037/06.08.2019 comunică:  

1. “ considerăm că nu se impune aprobarea Raportului de evaluare de către Adunarea creditorilor. 

Răspunderea asupra valorilor determinate prin raportul de evaluare cade în sarcina exclusivă a 

evaluatorului.Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor a informaţiilor a calculelor efectuate în vederea 

determinării valorilor aparţine în exclusivitate persoanei semnatare a raportului de evaluare. 

2. Aprobăm strategia, regulamentul de vânzare şi preţul de pornire la licitaţie propuse de lichidatorul judiciar“. 

Hotărâri: 

Creditorii au aprobat Raportul de evaluare a bunului imobil teren în suprafaţa de 501 mp situat în Constanţa, Palazu 

Mare, proprietatea debitoarei, întocmit în cadrul procedurii de SC TOMIS EVAL CONSULT SRL în data de 

12.07.2019. 

Creditorii au aprobat strategia şi regulamentul de licitaţie propus de lichidatorul judiciar, cu următoarea modificare: 

Se vor organiza seturi de licitaţii săptămânale, după cum urmează: 

- 2 licitaţii săptămânale cu preţul de pornire de 24.000 euro exclusiv TVA, respectiv 100% din valoarea de piaţă 

exprimată în raportul de evaluare întocmit în cadrul procedurii de SC TOMIS EVAL CONSULT SRL; 

- 2 licitaţii săptămânale cu preţul de pornire de 21.600 euro exclusiv TVA, respectiv 90% din valoarea de piaţă 

exprimată în raportul de evaluare întocmit în cadrul procedurii de SC TOMIS EVAL CONSULT SRL; 

- 2 licitaţii săptămânale cu preţul de pornire de 19.200 euro exclusiv TVA, respectiv 90% din valoarea de piaţă 

exprimată în raportul de evaluare întocmit în cadrul procedurii de SC TOMIS EVAL CONSULT SRL; 

În condiţiile în care pe tot parcursul organizării de licitaţii lichidatorul judiciar primeşte o ofertă de cumpărare care nu 

se încadrează în regulamentul aprobat, va convoca de indată Adunarea creditorilor şi va supune spre aprobare oferta 

primită. 

Dacă după epuizarea licitaţiilor, bunul imobil nu a fost vândut, lichidatorul judiciar va convoca Adunarea creditorilor în 

vederea stabilirii unui nou regulament de vânzare“. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în (3) trei exemplare. 

Lichidator, 

Best Finance services SPRL 

 

Județul Galaţi 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea WHITE INSURANCE SRL, cod unic de înregistrare: 34462780 

Cabinet Individual de Insolvență ,Butnaru Monica Gabriela’’ - practician în insolvență pentru debitorul 

SC White Insurance SRL - societate în faliment, în bancruptcy, en faillite 

Tribunalul Galati, Dosar 3055/121/2019, Termen 21.10.2019, C5 LJS CIV II  

Către, Tribunalul Galati, Sectia a II-a Civila, Domnule Judecător sindic 

Subscrisa Cabinet Individual de Insolvență ,Butnaru Monica Gabriela’’, cu sediul în Galați, str. Siderurgiștilor, nr.14, 

bloc D5, sc.4, ap.71, inregistrată la U.N.P.I.R- filiala Galați, nr. înregistrare în Registrul societăților profesionale a 

practicienilor în insolvență 1B3357 având CIF 31060738, numită în calitate de lichidator judiciar a SC White Insurance 

SRL, prin Incheierea nr. 144 CC din data de 18.07.2019, depun: 

Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă  

a debitorului SC White Insurance SRL 

Nr. 16130/20.07.2019 

1. Subscrisa SC White Insurance SRL avand Cod de identificare fiscală 34462780, Domiciliul/sediul social în 

Bld.Dunarea, nr. 8, camera 1, bl. C3, sc. 1, parter, ap. 1, judeţul Galati, Număr de ordine în registrul comerţului 

/registrul societăţilor agricole/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre J17/560/2015, prin administrator Posirca 

Administrator
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Ciprian Ionut, Tipul de activitate 6622– Activitati ale agentilor şi broker-ilor de asigurari declarată la Oficiul Registrului 

Comerţului, conform datelor din ultimile trei bilanturi publicate pe site-ul ANAF, a realizat următorii indicatori, 

prezentaţi în tabelul de mai jos: 

Nr. crt Denumire indicatori 2016 2017 2018 

1 Venituri totale 423267 761170 909498 

2 Cheltuieli totale 88291 92123 111845 

3 Profit brut / Pierdere 334976 69047 797654 

2. Capitalul social subscris varsat este de 200 ron . 

Din informaţiile preluate din actele contabile, respectiv situaţiile financiare anuale ale debitorului, administratorul 

judiciar îşi exprimă opinia că nu există premisele angajării răspunderii administratorului statutar şi că acestuia nu-i este 

imputabilă starea de insolvenţă, pentru că societatea sau administratorul societății: 

- nu au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; 

- nu au făcut activități de producție, comerț sau prestări de servicii în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; 

- nu au dispus, în interes personal, continuarea unei activități care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de 

plăți; 

- nu au ținut o contabilitate fictivă, nu au făcut să dispară unele documente contabile sau au ținut contabilitatea în 

conformitate cu legea; 

- nu au deturnat sau nu au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori nu au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; 

- nu au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți; 

- în luna precedentă încetării plăților, nu au plătit sau nu au dispus să se plătească cu preferință unui creditor, în dauna 

celorlalți creditori. 

Lichidator judiciar, C.I.I. Butnaru Monica Gabriela 

 

Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea REMAT SA, cod unic de înregistrare: 1977144 

România, Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment 

Str. Elena Doamna nr.1A 

Dosar 9134/99/2014/a20  

Comunicare  sentinţă civilă nr.763, 

 emisă la 04.06.2019 

Către,  

1. SC Caring Investments SRL - Iaşi, str. Ion Neculce, nr.9, et.parter, jud. Iaşi 

Intimat 

2. Management Reorganizare Lichidare S.P.R.L. în calitate de lichidator al SC Remat SA - Iaşi, Aleea Nicolina, nr.82, 

jud. Iaşi 

3. SC Covial-CVA SRL - oras Podul Iloaiei, str. Scobâlţeni, construcţia C1, nr.2, jud. Iaşi 

Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr.763 din data de 04.06.2019, pronunţată în dosarul nr.9134/99/2014/a20, 

de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment, în dosarul privind pe debitorul SC Remat SA Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. 

Aurel Vlaicu nr.88, înmatriculată la ORC sub nr.J22/286/1991, CUI 1977144. 

Parafa preşedintelui instanţei,                 Grefier, 

* 

Dosar nr.9134/99/2014/a20 

România, Tribunalul Iaşi, jud. Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment 

Încheiere 

Şedinţa publică din 21 Mai 2019 

Instanţa constituită din: 

Preşedinte - Roxana Barbir 

Grefier Dana Cazmir 

Pe rol fiind judecarea cauzei privind pe contestatorul SC Caring Investments SRL şi pe intimaţii Management 

Reorganizare Lichidare S.P.R.L. în calitate de lichidator al SC Remat SA, SC Covial-CVA SRL, având ca obiect 

contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar. La prima strigare, la apelul nominal făcut în 

şedinţa publică a răspuns reprezentantul convenţional al contestatorului, avocat Enciu Răzvan, reprezentantul 

convenţional al intimatului SC Covial-CVA SRL, avocat Falotă Dumitru, precum şi reprezentanţii intimatului 

Management Reorganizare Lichidare S.P.R.L.. Procedura este completă. S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după 

care; Reprezentantul contestatorului, precum şi reprezentantul lichidatorului judiciar afirmă faptul că le-a fost 

comunicată întâmpinarea depusă de SC Covial-CVA SRL la dosarul cauzei de către intimat. Instanţa acordă cuvântul 

părţilor pe propunerea de probe. Reprezentantul convenţional al contestatorului solicită proba cu înscrisuri, care au fost 

depuse la dosarul cauzei, precum şi o adresă către Telecom România Comunication care să fie emisă de instanţă, iar 

Telecom să precizeze ora la care au fost iniţiate comunicările de fax de la faxul Covial-CVA, către faxul biroului 

lichidatorului judiciar. Arată faptul că aceste solicitări au fost făcute de contestator, dar nu au primit un răspuns 

favorabil, întrucât aceste informaţii nu se pot furniza decât la cererea instanţei de judecată. Totodată solicită şi proba 
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