BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21690/14.11.2019
silita pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 alin. 1 din Legea privind procedura
insolvenței 85/2014).
A&A Consultants SPRL
Lichidator judiciar al Eurostil Prime Publicity SRL, prin Practician în Insolventa Anastasescu Marieta
2. Societatea FOREST ROM EST SRL, cod unic de înregistrare: 11447609
Convocare adunare creditori
Nr.: 130, data emiterii: 13.11.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar 11721/3/2012, Tribunal București Secția a VII-a Civila.
2.Arhiva/registratura instanței: București, Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea B - SEMA PARC, sector 6,
programul arhivei/registraturii instanței 9.30-14.00.
3.Debitor: FOREST ROM EST SRL, cod de identificare fiscală 11447609, număr de inregistrare în Registrul
comerțului J40/709/1999, cu sediul social în București, str. Judetului nr. 32, sector 2.
4.Creditori:
 Persoane fizice: F. S.; A. D.; P. O. D.; G. V. M.; I. C. C.; A. C. M;
 C.N.C.F. CFR” SA – Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Intretinere și Reparatii CF” București; Directia
Generala a Finantelor Publice București; Municipiul Suceava; Municipiul Galati; Administratia Fondului pentru Mediu;
ITM București; Forest Trading 93 SRL; B&A Total Invest Grup SRL; Unicom SA- în insolventa, prin BDO Business
Restructuring SPRL; CEMPS SA.
5.Lichidator judiciar: FINECO INSOLVENCY SPRL
Cod de identificare fiscală RO 22485179, sediul social București, str. Lanariei nr. 147, ap. 5-7, sector 4
Număr de înscriere în Registrul formelor de organizare RFO II 0327/2007 tel./fax 021.335.00.18, 021.335.03.06
E-mail office@finecoinsolvency.ro
6.Subscrisa: FINECO INSOLVENCY SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului FOREST ROM EST SRL,
conform incheierii de sedinta din data de 12.04.2012 pronunțată de Tribunalul București, secția a VII-a Civila, în
dosarul 11721/3/2012 în temeiul art. 14 și următoarele, coroborate cu cele ale art. 131 alin. (1) din Legea nr. 85/2006
privind procedura insolvenței, convoacă ședința adunării creditorilor FOREST ROM EST SRL PENTRU DATA DE
26.11.2019, ORELE 15.00
La sediul lichidatorului judiciar din București, str. Lânăriei nr. 147, ap. 5-7, sector 4 (intrare din str. G-ral Candiano
Popescu).
Creditorii pot fi reprezentați în adunare prin împuterniciți, cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor
bugetari și al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.
Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în
format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronica extinsă, bazată pe un certificat valabil,
poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar.
Ordine de zi:
Punct 1). Exprimarea de către creditori a unui punct de vedere cu privire la disponibilitatea avansării sumelor de bani
corespunzătoare continuării procedurii de faliment împotriva debitorului FOREST ROM EST SRL.
Punct 2). În cazul unui vot negativ cu privire la primul punct aflat pe ordinea de zi, aprobarea închiderii procedurii de
faliment a debitoarei FOREST ROM EST SRL în temeiul prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, având în
vedere faptul că în averea debitoarei nu există bunuri.
Informații suplimentare
Pentru informații suplimentare va puteți adresa lichidatorului judiciar.
Lichidator judiciar Fineco Insolvency SPRL
3. Societatea GRUPOHOMAN SRL, cod unic de înregistrare: 24353808
Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura simplificata de faliment
Nr: 2659, data emiterii: 13.11.2019
1.Date privind dosarul: Număr dosar nr. 13394/3/2015 Tribunalul București-Sectia aVII-a Civila.
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa Splaiul Independentei nr.319L, cladirea B, Sema Parc, sector 6, București.
Număr de telefon 021 - 408.36.00; 408.37.00, programul arhivei/registraturii instanței Zilnic –orele 0930-1400.
3.Debitor: SC GRUPOHOMAN SRL - în faliment, cu sediul social în București, Str.Parintele Galeriu Nr.6C (intrarea
din scara A), Etj. Mezanin, sector 2, date de identificare nr. inregistrare RC J40/14453/2013 și CUI 24353808.
4.Creditor: SC SW UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL cu sediul procesual ales la Asaftei &Asociatii;
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice București, în reprezentarea Administratia sector 2 a Finantelor
Publice, Directia Venituri Buget Local sector 2, Ilie Gianina,Voinea Georgiana,CEAUS NICOLETA MATEI
NICULAE, BUCURA PETRE NEGROTA GEORGIANA,POPESCU LUCIAN, BADINI VASILICA, STEFANESCU
ELIZA, GARANTI BANK SA,TBI LEASING IFN SA ,SC MECHANICAL ART CONSTRUCT SRL, SC ALGECO
SRL, SC EURO VIA CONS SRL ,SC AGRO SCM SRL ,SC LM AGRO TRANS SRL ,SC ,GRADINARIU IMPORT
EXPORT SRL, SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL, NEI GUARD SRL, NEI DIVIZIA DE
SECURITATE SRL ,CONSTRUROM SA ,GRAMA ACCOUNTING SRL ,BODU SRL, POP DAN COM SRL,
DUNLITE COM SRL, LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA SA ,PRIMARIA CORBII MARI
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,DINAMO 1948 SA ,Dumitrascu Bogdan
5.Asociati: HOMAN IOAN ADRIAN – asociat unic și administrator.
6.Lichidator judiciar: BNS INSOLVENCY IPURL, sediul social București, bd. Basarabia nr. 106, bl. D5, sc. A, ap. 9,
sector 2. Certificat înregistrare în Tabloul Practicienilor în Insolvență RFO II-0672 tel./fax 0213117516 E-mail
office@bnsinsolvency.ro, cod de identificare fiscală RO 31316357. Nume și prenume reprezentant lichidator judiciar
persoană juridica practician în insolventa coordonator Berneanu Nicoleta Sofia.
7.Subscrisa BNS INSOLVENCY IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC GRUPOHOMAN SRL – în
faliment, conform hotararii din data de 05.12.2016 pronunțată de Tribunalul București-Sectia aVIIa Civila, în dosarul
nr. 13394/3/2015 comunica
 raport de activitate al lichidatorului judiciar debitoarei SC GRUPOHOMAN SRL – în faliment pentru termenul de
judecata din data de 27.05.2019, astfel întocmit(e), în anexă, în număr de 3 file.
6. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanță și unul pentru a fi
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență.
Tribunalul București
Secția A VII-A Civila
Ref: SC GRUPOHOMAN SRL
Societate în faliment, în bankruptcy, en faillite
Sediu str. Parintele Galeriu Nr.6C (intrarea din scara A), Etj. Mezanin, sector 2, București
CUI 24353808 RC J40/14453/2013
Dosar nr: 13394/3/2015
Termen 26.11.2019
Raport de activitate al lichidatorului judiciar al debitoarei SC Grupohoman SRL – în faliment
BNS INSOLVENCY IPURL, cu sediul social în București, Bulevardul Basarabia nr. 106, Bloc D5, Scara A, et. 2, Apt.
9, sector 2, în calitate de lichidator judiciar al SC GRUPOHOMAN SRL – în faliment, sediul social în București, str.
Parintele Galeriu Nr.6C (intrarea din scara A), Etj. Mezanin, sector 2, date de identificare nr. inregistrare RC
J40/14453/2013 și CUI 24353808, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 13.07.2015 pronunțată de Tribunalul
București-Secția a VII-a Civila, în dosarul nr. 13394/3/2015, prin prezentul raport de activitate aduce la cunostinta
instantei de judecata și a creditorilor activitatile desfasurate în cadrul procedurii.
1. Bunuri și lichiditati
Din documentele predate de catre reprezentantii societatii, a reiesit faptul ca societatea detine un teren arabil în
suprafata de 43.646 mp, situat în Comuna Corbii Mari, Județul Dambovita și urmatoarele bunuri mobile: incarcator
frontal Kramer 750 T, mijloc de transport Rema Relian și un numar de doua telefoane Smartphone Apple Iphone 6.
Cu privire la bunurile mobile mai sus mentionate, lichidatorul judiciar nu a intrat în posesia lor.
Din raspunsurile Directia de Venituri la Buget Local sector 3 și Directia Generala de Impozite și Taxe Locale sector 5 a
reiesit faptul ca debitoarea nu figureaza cu bunuri.
Din adresele comunicate de Directia Venituri Buget Local sector 2 și Municipiul Cluj-Napoca – Directia de Impozite și
Taxe a reiesit faptul ca societatea debitoare figureaza cu mai multe bunuri în patrimoniu, și anume: autovehicul
TOYOTA Hilux, serie motor 7312417, numar de identificare AHTFR22G306008406, autovehicul DACIA Duster, serie
motor D015426, numar de identificare UU1HSDARN45644080; autovehicul PORSCHE Panamera, numar identificare
WPOZZZ97ZCL020579, autovehicul PORSCHE Cayenne, numar de identificare WP1ZZZ9PZ4LA82995, remorca
REMA, numar de identificare R00BAAJ0410006.
Cu privire la bunurile auto inregistrate pe rolul DVBL sector 2 și DITL Municpiul Cluj-Napoca situatia se prezinta
astfel :
In urma analizarii documentelor puse la dispozitie de catre reprezentantii societatii debitoare, a reiesit faptul ca în data
de 02.03.2015 a fost intocmita Decizia asociatului unic, prin care a fost compensata creanta pe care asociatul Homan
Ioan Adrian o are fata de societatea debitoare în suma de 611.374,71 lei cu urmatoarele mijloace de transport, dupa cum
urmeaza: autovehicul TOYOTA Hilux, serie motor 7312417, numar de identificare AHTFR22G306008406;
autovehicul NISSAN Frontera, serie motor 817075A, numar de identificare 1N6AD0EV1AC405620; autovehicul
DACIA Duster, serie motor D015426, numar de identificare UU1HSDARN45644080; autovehicul PORSCHE
Panamera, numar identificare WPOZZZ97ZCL020579, precum și terenul arabil în suprafata de 43.646 mp, situat în
Comuna Corbii Mari, Județul Dambovita, astfel ca lichidatorul judiciar a formulat și introdus actiune în anulare a
Deciziei din data de 02.03.2015 și restituirea bunurilor ce au facut obiectul compensarii sus-mentionate, ce face obiectul
dosarului nr. 855/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București. Prin hotararea nr. 431 din 29.01.2018 a fost admisa în
parte actiunea lichidatorului judiciar. A fost declarat apel impotriva hotararii 431/29.01.2018 de catre lichidatorul
judiciar, iar la data de 05.02.2019, prin hotararea nr. 178, a fost admis apelul, a fost schimbata hotararea instantei de
fond, în sensul: „Repune părțile în situația anterioară în sensul că obligă pârâtul să restituie către debitoare
autovehiculul Toyota Hilux serie motor 7312417, nr. de identificare AHTFR22G306008406, iar în situația nepredării
acestuia, să plătească debitoarei suma de 38.623 RON. Obligă pârâtul să plătească debitoarei suma de 337.363 RON
reprezentând contravaloarea autovehiculelor Nissan Fontera, Dacia Duster și Porsche Panamera, care au făcut obiectul
vânzărilor încheiate la data de 27.02.2015. Menține celelalte dispoziții ale sentinței. Respinge apelul incident ca
nefondat. Definitivă. Pronunțată în ședință publică azi, 05.02.2019”.
In ce priveste bunurile imobile :
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Conform adresei comunicate de Primaria Corbii Mari a rezultat faptul ca societatea debitoare figureaza cu bunuri
imobile constand în 12 loturi de teren arabil în suprafata de 43.646 mp, situat în Comuna Corbii Mari, Județul
Dambovita.
Imobilele în cauza au fost evaluate și valorificate prin licitatie publica, în baza regulamentului de vanzare aprobat de
catre adunarea creditorilor, conform celor expuse în rapoartele de activitate anterioare, iar suma obtinuta din valorificare
lor a facut obiectul planului de distribuire nr. 1 și raportului asupra fondurilor obtinute nr. 1, acte care au fost publicate
în Buletinul Procedurilor de Insolventa 23916/14.12.2018. Nu au fost formulate contestatii.
Recuperari de creante :
La data prezentului raport de activitate au fost recuperate creante de 60.404,74 lei de la debitorul SC GECOR SRL, pe
cale executarii silite și de la debitorul Compania Romprest Service SA.
Ca urmare a recuperarii acestei sume, lichidatorul judiciar a intocmit planul de distribuire nr. 2 și raportul asupra
fondurilor obtinute nr. 2, acte depuse la dosarul cauzei și publicate în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.
8137/19.04.2019. Nu au fost formulate contestatii.
Lichidatorul judiciar ca urmare a neexecutarii de buna voie a obligatiei a initiat procedura de executare silita a
debitorului Homan Ioan Adrian, respectiv pentru aducerea la indeplinire a obligatiei stabilita în sarcina sa de plata catre
societate a sumei de 337.363 lei și de predare a autovehiculul Toyota Hilux serie motor 7312417, nr. de identificare
AHTFR22G306008406. A fost incuviintata executarea silita în dosarul de executare nr. 1824/2019 dde la BEJA
Executoris, pana la aceasta data debitorul nefiind identificat cu bunuri și lichiditati. Desi a fost notificat de catre
executorul judecatoresc cu privire la predarea autovehiculul Toyota Hilux serie motor 7312417, nr. de identificare
AHTFR22G306008406, debitorul nu si-a executat obligatia, iar autoturismul nu a fost identificat.
In ce creanta pe care debitoarea o are de recuperate de la Primaria Scundu, la acest moment a fost incuviintata
executarea silita a institutiei în dosarul de executare nr. 3050/2019 de la BEJ Balica Bogdan Laurentiu, fiind infiintata
poprirea la Trezoreria Dragasani. Totodata a fost solicitat validarea de poprire a tertului poprit Institutia Prefectului
Valcea conform acte anexate, termenul de judecata fiind stability la data de 10.12.2019. Contestatia la executare
formulate de catre Primaria Scunda are termen de judecata la data de 14.11.2019.
2. Masa credala
Lichidatorul judiciar a modificat tabelul definitiv consolidat ca urmare a planului de distribuire nr. 1, actul fiind depus
la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Proceduriloe de Insolventa nr. 5951/21.03.2019.
Masa credala inregistrata este de 1.778.746,71 lei.
3. Referitor la angajarea raspunderii personale a organelor de conducere ale debitoarei
Avand în vedere concluziile rezultate ca urmare a analizarii documentelor financiar-contabile, lichidatorul judiciar a
formulat cererea prevazuta de art. 169 din Legea 85/2014, formandu-se dosarul asociat 13394/3/2015/a3, cu termen de
judecata la data de 26.11.2019.
4. Concluzii
Fata de cele mai sus-mentionate, lichidatorul judiciar solicita acordarea unui nou termen pentru continuarea procedurii
de faliment, în vederea recuperarii creantelor societatii.
Prezentul raport de activitate a fost transmis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolventa.
Lichidator judiciar al SC Grupohoman SRL – în faliment
BNS Insolvency IPURL
Practician în insolventa coordonator Nicoleta Sofia Berneanu
4. Societatea HOBI FRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 33771648
Tribunalul București
Secția VII-a Civil Sindic
Dosar nr: 19899/3/2019
SC HOBI FRUCT SRL – în insolventa, în insolvency, en procedure collective
Raport privind activitatea administratorului judiciar intocmit în baza art 59 din Legea 85/2014
pentru debitorul SC Hobi Fruct SRL
1. Date privind dosarul: Număr dosar 19899/3/2019 aflat pe rolul Tribunalului București Secția VII-a, Civila – Sindic
2. Arhiva/registratura instanței: Bulevardul Unirii nr.37, sectorul 3, cod poștal 030823, programul arhivei/registraturii
instanței: L-V 0900 – 1300
3.1. SC HOBI FRUCT SRL cu sediul în Romania, Localitatea București, Sectorul 2, Șos. COLENTINA, nr. 47, Bloc
R12, Apartament 7, nr. Inregistrare ONRC J40/12885/2014, CUI 33771648
3.2. Administrator special: cf AGA
4.Creditori:conform lista atasata la dosarul deschiderii procedurii
5.Administrator judiciar: CII BUZOIANU SERGIU
6. Subscrisul, Cabinet Individual de Insolventa Buzoianu Sergiu, în calitate de administrator judiciar al debitorului
societatea SC PORTOBELLO FOOD SRL conform Incheiere sedinta pronuntata la data de 23.07.2019 pronunțată de
Tribunalul București, secția VII-a Civila Sindic, în dosarul 19899/3/2019, în temeiul art. 97 din Legea 85/2014
prezentam instantei și creditorilor RAPORTUL ASUPRA CAUZELOR SI IMPREJURARILOR CARE AU DUS LA
APARITIA INSOLVENTEI pentru debitorul SC HOBI FRUCT SRL, cu referire la urmatoarele puncte:
I. PREZENTAREA GENERALA A DEBITOAREI;
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