BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 220/07.01.2020
prevenire a insolvenței și de insolventa, comunica
Convocatorul Adunarii creditorilor debitorului insolvent, SC Melissflor SRL
Adunarea creditoriilor va avea loc la sediul professional al lichidatorului judiciar din mun. Alexandria, str. Libertatii, nr.
363, bl. H2, ap. 11, sc. A, ej. 2, jud. Teleorman, în data de 14.01.2020, orele 10,00, cu urmatoarea ordine de zi stabilita:
1)Valorificarea bunului activ – mobilier de farmacie existent în patrimoniul debitorului SC Melissflor SRL prin licitatie
publica cu strigare.
2)Pastrarea pretului de vanzare de 13.730 lei ( tva inclus ).
3) Intocmirea Publicatiei de Vanzare nr. 6/2020 care va cuprinde un numar de 10 sedinte de licitatie publica cu strigare,
cu pas de 10 zile intre sedinte.
4)Pretul de la care va incepe licitatia publica va fi de 13.730 lei ( tva inclus ) și se va pastra pentru toate cele 10 sedinte
prevazute de Publicatia de Vanzare nr. 6/2020, daca bunul mobil nu va fi adjudecat în acest interval;
5)Aprobarea remuneratiei lichidatorului judiciar CII Bunea Eugen în suma de 500 lei/ luna, avand în vedere procedura
dificila de valorificare a bunului mobil din partimoniul debitorului insolvent în cauza.
Lichidatorul Judiciar face precizari în legatura cu dezinteresul manifestat în dreptul creditorilor cu creante inscrise în
tabel definitiv, privind activitatilor solicitate în conformitatea dispozitiilor prevazute de legea speciala:
•
SC Kruger Pharm Distribution SRL cu procent de reprezentare de 19,93% din totalul masei credale a debitorului
insolvent în cauza ;
•
SC A&G Med Trading SRL cu procent de reprezentare de 61,67% din totalul masei credale a debitorului insolvent
în cauza ;
In conformitate cu prevederile art. 48 alin. 2, 3,4 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și
de insolventa: Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în convocare este nula, cu exceptia cazului în care la
sedinta participa titularii tuturor creantelor și acestia sunt de accord cu introducerea chestiunii respective pe ordinea de
zi a sedintei. Creditorii pot fi reprezentati în cadrul adunarii prin imputerniciti, cu procura speciala autentica sau, în
cazul creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. Daca prin lege
nu se interzice în mod expres, creditorii vor putea vota și prin corespondenta .Scrisoarea prin care se exprima
votul,semnata de creditor, sau inscrisul în format electronic caruia i s-a incorporate, atasat ori asociat semnatura
electronica extinsa, bazata pe un certificate valabil, pot fi communicate prin orice mijloace, pina în ziua și ora fixate
pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar.
In conformitate cu prevederile art. 49 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolventa: Cu exceptia cazurilor în care legea cere o majoritate speciala, sedintele adunarii creditorilor au loc în
prezenta titularilor de creante insumind cel putin 30% din valoarea totala a creantelor cu drept de vot asupra averii
debitorului, iar deciziile adunarii creditorilor se adopta cu votul favorabil manifestat expres al titularilor majoritatii, prin
valoare, a creantelor prezente cu drept de vot. Votul conditionat este considerat negativ.Sunt considerati prezenti și
creditoriicare au votat valabil prin corespondenta.
Informatii suplimentare: Pentru orice neclaritate sau informatie legata de debitorul în cauza va puteti adresa
lichidatorului judiciar .
Lichidator judiciar, C.I.I. Bunea E.
Județul Timiş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea BATRANU BRUTAR SRL, cod unic de înregistrare: 25934060
Tribunalul Timiș-Secția a II-a Civila
Str. P-ța Țepeș Vodă, nr. 2A
Dosar nr. 5512/30/2019 Termen: 02.04.2020
Comunicare Încheiere civilă nr. 1489/2019/20.12.2019
Către,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș Sediul: Timișoara, str. Paris nr. 2A, jud. Timiș Cod de
identificare fiscală: 14942091
D.G.R.F.P. TIMIȘOARA – ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE TIMIȘ, cu sediul în
Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, județul Timiș.
- Debitoare:
SC BATRANUL BRUTAR SRL, cu sediul social în sat Satchinez, comuna Satchinez, str. A VIII-a nr. 50, încăperea nr.
3, județul Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub nr. J35/1628/2009, având CUI 25934060;
- Lichidator judiciar provizoriu:
practicianul în insolvență CASA DE INSOLVENȚĂ TIMIȘ – TORONTAL IPURL, cu sediul în Timișoara, str. Fratelia
nr. 24, județul Timiș, înregistrată la U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0586, având CIF 37029561;
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile nr. 1489/2019/20.12.2019, pronunțată în dosarul nr. 5512/30/2019, de
Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civila, privind pe debitoarea SC BATRANUL BRUTAR SRL, cu sediul social în sat
Satchinez, comuna Satchinez, str. A VIII-a nr. 50, încăperea nr. 3, județul Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului Timiș sub nr. J35/1628/2009, având CUI 25934060.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Carmen Teodora Păunescu
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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*
România
Tribunalul Timiș
Secția A II-A Civilă
Dosar nr. 5512/30/2019
Încheiere civilă nr. 1489/2019
ȘEDINȚA DIN CAMERA DE CONSILIU DIN DATA DE 20.12.2019
INSTANȚA CONSTITUITĂ DIN:
JUDECĂTOR SINDIC: CRISTINA CRĂCIUN
Grefier: CARMEN TEODORA PĂUNESCU
Pe rol fiind judecarea cererii de deschidere a procedurii simplificate a insolvenței, prevăzută de Legea nr. 85/2014,
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, formulată de debitoarea SC BATRANUL BRUTAR
SRL, cu sediul social în sat Satchinez, comuna Satchinez, str. A VIII-a nr. 50, încăperea nr. 3, județul Timiș, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub nr. J35/1628/2009, având CUI 25934060.
La apelul nominal făcut în camera de consiliu au lipsit părțile.
Procedura de citare este legal îndeplinită, fără citarea părților.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, se constată că la dosar, prin Serviciul Registratură au fost depuse
de practicieni în insolvență:
oferte de preluare a poziției de administrator / lichidator judiciar al debitoarei;
după care;
Instanța apreciază cercetarea judecătorească încheiată și reține cererea spre soluționare, luând act că s-a solicitat
judecarea cauzei și în lipsă.
Judecătorul sindic,
Deliberând asupra cererii de față, reține următoarele:
Prin cererea înregistrată sub nr. 5512/30/2019, la data de 12.12.2019, reclamanta SC BATRANUL BRUTAR SRL a
solicitat deschiderea procedurii simplificate a insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2014, privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență și numirea ca lichidator judiciar provizoriu a practicianului în insolvență CASA
DE INSOLVENȚĂ TIMIȘ – TORONTAL IPURL, cu sediul în Timișoara, str. Fratelia nr. 24, județul Timiș,
înregistrată la U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0586, având CIF 37029561.
În motivare, debitorul a constatat că conform ultimei balanțe de verificare societatea se află într-o stare de insolvență
iminentă având până în prezent înregistrate debite restante, dobânzi și penalități la bugetul de stat, către furnizori și
asociați în cuantum total de 1.379.185,99 lei, pentru achitarea cărora nu deține disponibilități bănești.
De asemenea a mai arătat că nu sunt șanse de reorganizare.
În drept, s-au invocat dispozițiile art. 66 și art. 45 lit. d din Legea nr. 85/2014.
La cerere s-au atașat înscrisurile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea insolvenței.
Cererea a fost legal timbrată cu suma de 200 lei, taxă judiciară de timbru.
Analizând înscrisurile anexate cererii, precum și dispozițiile legale aplicabile în cauză, instanța reține următoarele:
Potrivit dispozițiilor art. 66 și 67 din Legea nr. 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvență este obligat să adreseze
tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozițiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariția stării
de insolvență.
Potrivit art. 66 alin 4 din același act normativ, va putea să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozițiilor
prezentei legi și debitorul în cazul căruia apariția stării de insolvență este iminentă.
Art. 71 alin 1 teza I din Legea 85/2014 reglementează condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cererea debitorului
pentru declanșarea procedurii simplificate a insolvenței.
Potrivit acestui text legal, dacă cererea debitorului corespunde condițiilor prevăzute la art. 66, judecătorul sindic va
pronunța o încheiere de deschidere a procedurii generale, iar dacă prin declarația făcută potrivit prevederilor art. 67 alin.
(1) lit. g) debitorul își arată intenția de a intra în procedura simplificată ori se încadrează în una dintre categoriile
prevăzute la art. 38 alin. (2), judecătorul va pronunța o încheiere de deschidere a procedurii simplificate. În speță,
debitorul si-a declarat intenția de a intra în procedura simplificată.
De asemenea, din înscrisurile prevăzute de art. 67 alin 1, atașate cererii, rezultă că debitoarea se afla în stare de
insolvență, având datorii mai mari decât creanțele și decât activele circulante, astfel că, văzând că este îndeplinită
condiția prevăzuta de art. 71 alin 1 teza I din lege, va fi admisă cererea și va fi deschisă procedura simplificată a
insolvenței.
În consecință, constatând că sunt îndeplinite condițiile pentru deschiderea procedurii simplificate a insolvenței, se vor
dispune măsurile imediate prevăzute de lege și la solicitarea debitoarei va fi desemnat în calitate de lichidator judiciar
provizoriu practicianul în insolvență CASA DE INSOLVENȚĂ TIMIȘ – TORONTAL IPURL, cu sediul în Timișoara,
str. Fratelia nr. 24, județul Timiș, înregistrată la U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0586, având CIF 37029561.
Pentru aceste motive, in numele legii, dispune:
În temeiul art. 71 alin 1 și 2 din Legea privind procedura insolvenței,
Dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenței, prevăzută de Legea nr. 85/2014, privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență, față de debitoarea SC BATRANUL BRUTAR SRL, cu sediul social în sat
Satchinez, comuna Satchinez, str. A VIII-a nr. 50, încăperea nr. 3, județul Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului
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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Comerțului Timiș sub nr. J35/1628/2009, având CUI 25934060.
În temeiul art. 145 alin. 2 din legea nr. 85/2014,
Dispune ridicarea dreptului de administrare al debitorului.
În temeiul art. 45 alin 1 lit. d, corelat cu art. 73 din Legea privind procedura de insolvență, văzând și prevederile OUG
nr. 86/2006, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 3/2019 din 11.05.2019,
Numește ca lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvență CASA DE INSOLVENȚĂ TIMIȘ – TORONTAL
IPURL, cu sediul în Timișoara, str. Fratelia nr. 24, județul Timiș, înregistrată la U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0586, având
CIF 37029561, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 64 din lege, cu o retribuție de 5.000 lei + T.V.A., ce va fi
plătită conform art. 39 alin. 4 din Legea nr. 85/2014.
În temeiul art.147 din Legea privind procedura de insolvență,
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, asociaților, acționarilor, creditorilor și Oficiului Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, prin Buletinul Procedurilor de Insolvență, în vederea efectuării mențiunii în
temeiul art. 147 din Legea privind procedura de insolvență, precum și tuturor băncilor unde debitorul are deschise
conturi.
Fixează termenul limită pentru depunerea creanțelor la 03.02.2020.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al
creanțelor la 13.02.2020.
Pune în vedere lichidatorului judiciar provizoriu sa trimită spre publicare la Buletinul Procedurilor de Insolvență tabelul
preliminar al creanțelor și să depună la dosar dovada publicării lui.
Debitorul, creditorii și orice altă parte interesata vor putea să formuleze contestații la tabelul preliminar al creanțelor, ce
vor fi depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a acestui tabel.
Sub sancțiunea anulării, contestația va fi însoțită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru în sumă de 200 lei,
precum și de toate înscrisurile de care partea înțelege să se folosească în dovedirea susținerilor sale, cu arătarea oricăror
alte probe care se solicită, cu excepția celor care nu se află în posesia părții sau nu sunt cunoscute la momentul
formulării contestației.
Partea care formulează contestația trimite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestației și al documentelor
ce o însoțesc administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanță se contestă, precum și
administratorului special. În cazul în care această obligație nu a fost respectată, judecătorul sindic va putea aplica, din
oficiu, o amendă în condițiile Codului de procedură civilă.
Fixează termenul pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor la 09.03.2020.
Fixează termenul limită pentru depunerea raportului privind cauzele insolvenței la 29.01.2020.
Fixează data ședinței adunării creditorilor la 18.02.2020, ora 1200, la sediul lichidatorului și convoacă creditorii
debitorului.
Fixează primul termen după deschiderea procedurii la 02.04.2020, sala 174, ora 900, complet C1NS/MA, pentru când
vor fi citate părțile.
Dispune trimiterea notificărilor către toți creditorii debitorului, de către lichidatorul judiciar.
Pune în vedere lichidatorului judiciar provizoriu sa convoace Adunarea generală a acționarilor, asociaților sau
membrilor persoanei juridice, pentru desemnarea administratorului special, în termen de maximum 10 zile de la
notificarea deschiderii procedurii.
În temeiul art. 39 din Legea privind procedura de insolvență,
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în
termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de către
lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilitățile bănești vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.
Executorie.
Cu drept de apel în 7 zile de la publicarea hotărârii în B.P.I., apel ce va fi depus la Tribunalul Timiș.
Pronunțată în ședința publică de la 20.12.2019.
Comunicat 2 exemplare către O.R.C. Timiș pentru efectuarea mențiunilor și realizarea procedurii de comunicare cu
părțile, prin publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență, conform art. 42 alin. 8 din legea insolvenței.
Judecător Sindic,
Grefier,
Cristina Crăciun
Carmen Teodora Păunescu
2. Societatea TGS EUROPE SRL, cod unic de înregistrare: 16927640
Tribunalul Timiș Secția a II-a Civilă
Str. P-ța Țepeș Vodă, nr. 2A
Dosar nr. 5402/30/2019
Termen: 02.04.2020
Comunicare Încheiere civilă nr. 1488/2019/20.02.2019
Către,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș
Sediul: Timișoara, str. Paris nr. 2A, jud. Timiș
Cod de identificare fiscală: 14942091
D.G.R.F.P. TIMIȘ – ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, str.
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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