BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1232/20.01.2020
Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MIDOCAR SRL, cod unic de înregistrare: 4992254
Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvență
Nr. 59/20.01.2020
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 35211/3/2019, Tribunalul București, Sectia a VII-a Civila.
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul București, Sectia a VII-a Civila, Splaiul Independenţei, nr. 319L; clădirea B Sema Parc, sector 6, București, număr de telefon: 021.408.36.00, număr de telefon: 021.408.36.00. Programul
arhivei/registraturii instanţei: 9.30 – 14.00, luni -vineri.
3.Debitor: SC MIDOCAR SRL, cu sediul social în București, sector 1, Șos. Odăi, nr. 219-225, înregistrată la registrul
comerţului sub nr. J40/7349/2002, CUI: RO 4992254.
4. Administrator judiciar: CAPITAL INSOL SPRL, cu sediul în București, Intrarea Gheorghe Simionescu, nr. 15,
parter, sector 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR în 2009, sub numărul 0419 şi codul de
înregistrare fiscală RO 26373607, reprezentată prin asociat coordonator dl. Mitruta Gerard Roberto, tel. 021/232.40.30,
e-mail: office@capitalinsol.ro, nume și prenume reprezentanti administrator judiciar: Mitruta Gerard Roberto, Mitruta
Lucia, Trandafir George-Razvan, Moraru Daniel-George.
5. Subscrisa CAPITAL INSOL SPRL, în București, Intrarea Gheorghe Simionescu, nr. 15, parter, sector 1, în calitate de
administrator judiciar al debitorului MIDOCAR SRL, conform Sentință civilă nr. 156 din data de 16.01.2020, în dosarul
nr. 35211/3/2019 inregistrat pe rolul Tribunalului București, Sectia a VII-a Civila, în temeiul art. 99 alin. 3 din Legea
nr. 85/2014, notifică:
Deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului MIDOCAR S.R.L prin Hotararea intermediara 156
din 16.01.2020 pronunţată de Tribunalul București, Sectia a VII-a Civila în dosarul nr. dosar 35211/3/2019 în temeiul
art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
Debitorul MIDOCAR S.R.L 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 procedura insolvenţei. În cazul în care debitorul nu
va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr.
85/2014.
În cazul în care debitorul nu depune, în 10 zile de la data 16.01.2020, la dosar, o declaraţie prin să-şi manifeste intenţia
de reorganizare, în temeiul art. 85 alin. 1 raportat la art. 74 şi art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2014, urmează a opera
ridicarea de drept a dreptului de administrare – constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra
bunurile din avere şi de a dispune de acestea, situaţie în care conducerea integrală a activităţii debitorului revine
administratorului judiciar.
Creditorii debitorului MIDOCAR S.R.L trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea
cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului nascute pana la
deschiderea procedurii generale de insolventa (16.01.2020) este 28.02.2020;
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat
atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
Alte termene stabilite: termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 19.03.2020;
Termen limita pentru depunerea contestatiilor cu privire la creantele și drepturile de preferinta trecute de administratorul
judiciar în tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în BPI.
Termenul limita pentru depunerea de catre creditori a opozitiilor la deschiderea procedurii este în termen de 10 zile de la
primirea prezentei notificari.
Sedinta primei adunarii a creditorilor va avea loc la data de 24.03.2020, urmanad ca ordinea de zi sa fie inscrisa în
convocator care va fi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa
Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limita pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea și comunicarea tabelului preliminar al creanţelor:
19.03.2020
Termenul pentru intocmirea tabelului definitiv al creantelor este 13.04.2020.
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București pentru
efectuarea menţiunii.
Informații suplimentare:
- În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la lichidatorul judiciar și la
Tribunalul București „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1)
și (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei.
- Cererea de înscriere a 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 facute în dublu exemplar pentru formatul letric și
în format electronic PDF. Acestea vor fi transmise prin posta la adresa de corespondenta și prim posta electronica la
adresele de mail, mai jos indicate.
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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- Declaratiile de depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei.
- Declaratiile de creante insotita de documentele justificative se vor comunica astfel:
- un exemplar va fi transmis atat în format scriptic ( hartie ) la grefa Sectiei a VII –a Civila a Tribunalului București cat
și în format electronic ( documente PDF de maximum 4 MB fiecare ) pe adresa de e-mail a Sectiei a VII –a Civila a
Tribunalului București (trb-insolventa@just.ro)
- exemplarul destinat practicianului în insolventa va fi transmis prin posta în forma letrica pe adresa de corespondenta:
Capital Insol SPRL, București, str. Intrarea Gh. Simionescu, nr. 15, parter, sector 1, și în format electronic, document
PDF, pe adresa de email: office@capitalinsol.ro.
- 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 de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare
sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 alin. ( 1 ) din
Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei).
Pentru orice informaţii legate de stadiul dosarului nr. 35211/3/2019, vă puteti adresa grefei instantei sau
administratorului judiciar pe email office@capitalinsol.ro sau tel.021.232.40.30.
Lichidator judiciar, Capital Insol SPRL
Județul Constanţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DARNIC-LUC SRL, cod unic de înregistrare: 17236171
România, Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă
Str.Traian nr.31
Dosar nr.1295/118/2019
Termen: 11.02.2020
Citație
emisă la: 16.01.2020
Către,
Conform listă anexă
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 3, completul F15, în ziua de 11 luna 02, anul 2020, ora 11,00, în calitate de
creditori în proces cu debitoarea DARNIC-LUC SRL cu sediul în Mangalia, str. Rozelor, bl.R2B, sc.B, et.P, ap.20,
jud.Constanţa, înmatriculată în registrul comerţului sub nr. J13/449/2005 ,CUI 17236171, pentru insolvenţă, cu
menţiunea că se va pune în discuţie trecerea la faliment.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Listă anexă
Dosar nr. 1295/118/2019
Creditori SDC Eurobank Ergasias SA cu sediul ales la SCPA Mituca si Asociatii-sector 2, Bucureşti, STR Plantelor, nr.
60, et. P, ap. 2
DGRFP Galati prin AJFP Constanta-Constanta, Constanta.Str.I.G.Duca nr.18, judeţ Constanţa
Județul Covasna
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GOLDBERG TIPO S.R.L., cod unic de înregistrare: 30181880
Debitor: SC Goldberg Tipo SRL - în faliment,
Dosar nr. 787/119/2016
Proces verbal
Nr. 303/08 aprilie 2019
Încheiat cu ocazia şedinţei Adunării Generale a Creditorilor din data de 08 aprilie 2019 al societăţii comerciale
Goldberg Tipo SRL de către lichidatorul judiciar al acestuia, societatea profesională ECG Tamas Laszlo SPRL, cu
sediul social în Odorheiu Secuiesc, str. Constructorilor nr. 15/10, jud. Harghita, înregistrată la Registrul Societăţilor
Profesionale de Insolvenţă sub nr. RFOII 0166 din 31.12.2006.
Ordinea de zi este:
- Confirmarea lichidatorului judiciar ECG Tamas Laszlo SPRL.
- Stabilirea onorariului lichidatorului.
Şedinţa adunării generale a creditorilor a avut loc în data de 08 aprilie 2019 cu începere de la ora 1000, la adresa strada
Grof Miko Imre nr. 6, et. IV, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna.
Din partea debitoarei sunt prezenţi:
- dl. Tamás László, reprezentant al lichidatorului judiciar.
Au transmis vot scris următorii creditori:
1. Old Industry SRL, adresa înregistrată la registratura lichidatorului judiciar sub nr. 286/04.04.2019, creditor care
deţine 2,25 % din totalul masei credale, - confirmă lichidatorul și onorariul.
2. AGM Eco Corporate SRL, adresa înregistrată la registratura lichidatorului judiciar sub nr. 293/04.04.2019, creditor
care deţine 5,37 % din totalul masei credale confirmă lichidatorul și onorariul.
3. TT Bau SRL, adresa înregistrată la registratura lichidatorului judiciar sub nr. 290/04.04.2019, creditor care deţine
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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