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Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea STAR PRO CENTER INTL S.R.L., cod unic de înregistrare: 35323519 

Depunere raport întocmit de administratorul judiciar 

 în procedura generală de insolvenţă 

Nr. 47/23.01.2020 

1.Număr dosar: 31771/3/2019, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, Complet C14. 

2.Registratura instanţei: Splaiul Independentei nr. 319L, Cladirea B, sector 6, București. 

3.Debitor: SC STAR PRO CENTER INTL SRL, cod de identificare fiscală: 35323519, cu sediul în București, sector 2, 

Calea Mosilor, nr. 300, Bloc 58, scara 2, etaj 4, ap. 41, număr de ordine în registrul comerţului: J40/7225/2018. 

4.Administrator judiciar: Gama Insolv IPURL, cod de identificare fiscală: RO26617582, sediul social: Bdul Unirii, 

nr.75, bloc H1, scara 4, etaj 3, apart. 114, sector 3, București, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă: 

RSP 0445, tel/fax: 031.101.34.27, 0744.97.12.35, e-mail: carmen.stinga@gmail.com, www.gamainsolv.eu, nume şi 

prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Stîngă Carmen. 

5. Subscrisa Gama Insolv IPURL, administrator judiciar al debitorului SC STAR PRO CENTER INTL SRL, 

reprezentat legal prin Stîngă Carmen, în temeiul: art.58 (1) lit. a) şi art. 97 din Legea privind procedura insolvenţei, 

comunică: Raportul administratorului judiciar privind cauzele și imprejurările care au dus la apariţia insolvenței 

debitorului astfel întocmit, în anexă, în număr de 9 file. 

Administrator judiciar, Gama Insolv IPURL,  

prin coordonator Stîngă Carmen 

Raport de analiza asupra cererilor de inscriere la masa credala a 

debitorului SC Star Pro Center Intl SRL 

Număr dosar: 31771/3/2019, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, Complet C14. 

Temei juridic: art.58 (1) lit. a) şi art. 97 din Legea privind procedura insolvenţei. 

Administrator judiciar: Gama Insolv IPURL, cod de identificare fiscală: RO26617582, sediul social: Bdul Unirii, nr.75, 

bloc H1, scara 4, etaj 3, apart. 114, sector 3, București, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RSP 

0445, tel/fax: 031.101.34.27, 0744.97.12.35, e-mail: carmen.stinga@gmail.com, www.gamainsolv.eu, nume şi prenume 

reprezentant administrator judiciar persoană juridică Stîngă Carmen. 

Debitor: SC STAR PRO CENTER INTL SRL, cod de identificare fiscală: 35323519, cu sediul în București, sector 2, 

Calea Mosilor, nr. 300, Bloc 58, scara 2, etaj 4, ap. 41, număr de ordine în registrul comerţului: J40/7225/2018. 

Menţiuni privind analiza cerererilor de inscriere la masa credala a debitorului SC STAR PRO CENTER INTL SRL  

In exercitarea atributiilor, administratorul judiciar a procedat la analizarea declaratiilor de creanta formulate, în vederea  

intocmirii tabelului preliminar al creantelor pentru debitorul SC STAR PRO CENTER INTL SRL - în insolventa, în 

insolvency, en procedure collective. 

In cele ce urmeaza analizam cererile de inscriere la masa credala formulate de catre partenerii SC STAR PRO CENTER 

INTL SRL - în insolventa, în insolvency, en procedure collective dupa categoria de creante careia corespund: 

CREANŢE BUGETARE - art.161, pct. 5 din Legea 85/2014 

1. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice București în reprezentarea AFP sector 2 cu sediul în București, str. 

Sperantei nr. 40, sector 2 a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 28.113.011,00 lei reprezentand obligatii 

restante la bugetul general consolidat al statului, calculate pana la data deschiderii procedurii dupa cum urmeaza: 

Nr. 

Ctr 
Denumire impozit Debit Dobanda Penalitate 

Dobanda 

esalonare 
Total 

1 TVA 11645680 434698 34607 0 12114985 

2 Salarii 225710 3334 1035 0 230079 

3 Im profit 7499261 565320 37912 59 8102552 

4 Imp dividende pf 2637358 136137 6391 21 2779907 

5 Varsaminte handicap 46756 749 228 0 47733 

6 Venituri amenzi 5320 0 0 0 5320 

7 Penalitati esalonare 0 0 574816 0 574816 

Administrator
Highlight
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Nr. 

Ctr 
Denumire impozit Debit Dobanda Penalitate 

Dobanda 

esalonare 
Total 

8 CAS asigurati 1025148 17274 4522 2 1046946 

9 Sanatate asigurati 407324 6894 1804 1 416023 

10 
Contributie 

asiguratorie 
97061 1736 430 0 99227 

11 

Penalitati nedeclarare 

stabilite de inspectie 

fiscala 

0 0 2695423 0 2695423 

 TOTAL: 23.589.618,00 1.166.142,00 3.357.168,00 83,00 28.113.011,00 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

CREANTE SALARIALE - art.161, pct. 3 din Legea 85/2014 

2. Propunem inscrierea creantelor salariale în suma de 84.138,00 lei la masa credala conform situatiei furnizata din 

contabilitatea debitoarei. 

CREANTE CHIROGRAFARE - art.161, pct. 8 din Legea 85/2014 

3. AB WELDING IMPEX SRL cu sediul în București, str. Aliorului nr.11, bloc D5, sc.1, et.1, ap. 5 camera 2, sector 4 

a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 7.915,96 RON. 

Suma pentru care se solicita inscrierea în tabelul datoriilor este compusa din 3.245,16 lei debit principal și 4.670,80 lei 

penalitati de intarziere calculate conform prevederilor art.7 din Contractul de vanzare cumparare nr. 217/22.05.2019 

incheiat intre cele doua societati. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei Contractul de vanzare cumparare nr. 217/22.05.2019 și facturile fiscale 

neachitate. 

Situatie facturi neachitate: 

Nr. crt. Numarul și data facturii Scadenta facturii Sold factura RON 

1 AB19003 17.07.2019 230,34 

2 AB19105 25.07.2019 609,40 

3 AB18340 22.05.2019 1.217,94 

4 AB18716 24.06.2019 1.187,48 

 TOTAL  3.245,16 

Calculul penalitatilor aferent facturilor neachitate este urmatorul: 

Nr. 

factura 
Data factura 

Val. Totala 

factura lei 

Val. de 

achitat - lei 
Scadenta 

Data 

achitarii 

Zile de 

intarziere 

de la 

scadenta 

facturii 

Procent 

penalitati/ 

zi cf. Ctr. 

217/22.05.2

019 

Cuantum 

penalitati - lei 

18340 22.05.2019 1.217,94 1.217,94 01.06.2019  172 1.00% 2.094,86 

18716 24.06.2019 1.187,48 1.187,48 04.07.2019  139 1.00% 1.650,60 

19003 17.07.2019 230,34 230,34 27.07.2019  116 1.00% 267,19 

19105 25.07.2019 609,40 609,40 04.08.2019  108 1.00% 658,15 

TOTAL   3.245,16     4.670,80 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

4. ACROW SRL cu sediul în Loc. Rudeni, Oras Chitila, str. Intrarea Panduri, nr.4, Tarla 31, Parcela 149/25, Județul 

Ilfov cu sediul ales la Cabinet de Avocat Baciu Iacob Emanuel (cu sediul în Mun.București, str. Emil Garleanu nr.4, 

bloc F, et. 4, ap.11, sector 3) a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 44.859,57 RON. 

Suma reprezinta debit principal neachitat. Aceasta a rezultat din Contractul de inchiriere nr. 04 -19 din data de 

06.05.2019 incheiat intre ACROW SRL în calitate de furnizor și debitor în calitate de beneficiar. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele: 

- Dovada achitarii judiciare de timbru; 

- Fisa client cont client; 

- Contractul de inchiriere nr.04-19 din data de 06.05.2019; 

- Imputernicire avocatiala; 

- Urmatoarele facturi fiscale: 

Nr. 

crt. 

Numar 

factura 

Data de emitere a 

facturii fiscale 

Data scadenta a 

facturii fiscale 
Valoare lei Achitat 

Rest de 

plata 

1 FF19143 30.06.2019 18.07.2019 4302,85 4302,45 0,4 

2 FF19161 31.07.2019 16.09.2019 7055,12 0 7055,12 

3 FF19184 31.08.2019 01.10.2019 9220,52 0 9220,52 

4 FF19215 30.09.2019 01.10.2019 9182,86 0 9182,86 
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Nr. 

crt. 

Numar 

factura 

Data de emitere a 

facturii fiscale 

Data scadenta a 

facturii fiscale 
Valoare lei Achitat 

Rest de 

plata 

5 FF19234 31.10.2019 31.10.2019 9502,34 0 9502,34 

6 FF19245 15.11.2019 13.12.2019 9898,33 0 9898,33 

TOTAL 
  

49.162,02 4.302,45 44.859,57 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

5. ADMINISTRATIA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI UNITATILOR SANITARE 

PUBLICE SECTOR 1 (denumită în continuare AUIPUSP SECTOR 1) cu sediul în București, sector 1, Bd. Poligrafiei 

nr.4 a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 19.839.702,00 RON. 

Suma pentru care se solicita inscrierea la masa credala se considera a fi prejudiciu constand în valoarea lucrarilor 

neexecutate. 

Pe langa suma de 19.839.702,00 lei AUIPUSP SECTOR 1 solicita penalitati în cuantum de 0,1% din pretul cu tva al 

contractului pe zi de intarziere, calculate pana la data platii efective a prejudiciului. Intre cele doua a fost incheiat 

Contractul de lucrari nr.22/03.05.2019 la care au fost incheiate urmatoarele: Actul Aditional nr.1 incheiat în data de 

25.07.2019 și Actul Aditional nr.2 incheiat în data de 06.08.2019. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele: 

- Contractul de lucrari nr.22/03.05.2019 incheiat intre AUIPUSP sector 1 și Societatea Star Pro Center Intl SRL; 

- Actul aditional nr.1 la Contractul de lucrari nr.22/03.05.2019 din data de 25.07.2019; 

- Actul aditional nr.2 la Contractul de lucrari nr.22/03.05.2019 din data de 06.08.2019; 

- Ordinul de plata nr.863/14.08.2019; 

- Notificarea nr.2444/05.09.2019 privind incetarea de drept a contractului de lucrari nr.22/03.05.2019; 

- Notificarea nr.3343/27.11.2019 privind punerea în intarziere. 

Intre societatea STAR PRO CENTER INTL SRL și AUIPUSP SECTOR 1a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 

22/03.05.2019 ce a avut ca obiect prestarea lucrărilor de întreținere și reparații la clădiri, instalații termice, sanitare, 

electrice și spații verzi la unitățile de învățământ aflate în administrarea AUIPUSP SECTOR 1, contract care a fost 

reziliat unilateral de catre AUIPUPS SECTOR 1 la data 05.09.2019, prin adresa 2444/05.09.2019. 

Intrucat AUIPUSP SECTOR 1, dupa rezilierea contractului cu SC STAR PRO CENTER INTL SRL, a incheiat un alt 

contract de executie lucrari cu o alta societate și nu a efectuat plati în avans catre de catre AUIPUSP SECTOR 1, nu se 

demonstreaza existenta prejudiciului cerut prin cererea de inscriere la masa credală. 

Prin Notificarea nr. 1494/11.06.2019, AUIPUSP SECTOR 1 a dispus rezilierea contractului de lucrări sus-mentionat, 

reziliere ce a avut loc în interiorul termenului de executare (din cele 40 de zile de executare, la momentul rezilierii mai 

erau 24). 

Ulterior rezilierii acestui contract, AUIPUSP SECTOR 1 a revenit asupra acestei măsuri sens în care a fost încheiat 

Actul adițional nr. 1/25.07.2019 prin care părțile contractante au convenit faptul că Notificarea nr. 1494/11.06.2019 nu 

va produce niciun efect cu privire la contract. Tot prin acest act adițional a fost stabilit un nou termen de execuție de 24 

de zile de la data emiterii de către AUIPUSP SECTOR 1 a ordinului de începere a lucrărilor. 

Termenul de executare de 24 de zile urma să curgă de la data emiterii de către a ordinului de începere a lucrărilor, ordin 

care nu a fost emis, motiv pentru care termenul de executie stabilit prin actul aditional nu a inceput sa curga. AUIPUSP 

SECTOR 1 a considerat ca societatea STAR PRO nu si-a indeplinit obligatiile contractuale în termenul contractual de 

24 de zile (stabilit prin actul aditional), motiv pentru care a decis în mod unilateral rezilierea contracului de lucrari.  

Urmare a notificării de încetare a contractului, AUIPUSP SECTOR 1 a dispus interzicerea accesului SC STAR PRO 

CENTER INTL SRL  în unitățile de învățământ la care se efectuau lucrări, accesul fiind îngrădit inclusiv pentru 

ridicarea materialelor depozitate în incinta acestor amplasamente și fără constatarea stadiului de execuție a lucrărilor. 

Mentionam ca la acest moment, exista lucrari executate și facturate în valoare de 3.084.840,19 lei 

Propunem respingerea cererii privind inscrierea la masa credala deoarece nu este dovedita existenta vreunui prejudiciu 

în dauna creditorului. 

6. ALEXANDRU CAMELIA a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 136.000 lei. 

Suma pentru care se solicita inscrierea la masa credala reprezinta creditare societate debitoare conform Contract nr. 80A 

din data de 26.09.2019. Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele: 

- Contractul de imprumutat de creditare societate incheiat în data de 26.09.2019 cu numarul 80A. 

- Extras de cont din 26.09.2019. 

- Ordin de plata nr. 1din 26.09.2019. 

- Carte de identitate 

-Dovada platii taxei de timbru. 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

7. ALGECO SRL cu sediul în Sibiu, Str.Turda nr. 30, Județul Sibiu reprezentata conventional de SCA Stancu, 

Rachitan și Asociatii, prin avocat Nistor Ruxandra Iuliana (cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor în 

București, Calea Mosilor nr. 51, et.1, sector 3) a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 67.583,80 RON. 

Intre Algeco SRL și debitor s-au desfasurat relatii comerciale în baza contractelor de inchiriere bunuri, contracte prin 

care s-au inchiriat debitorului containere birou, containere depozitare, containere sanitare, toalete ecologice, etc., la 
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preturi agreate de parti. Au fost emise o serie de facturi a caror contravaloare nu a fost achitata.  

Sunt anexate cererii de admitere a creantei facturile fiscale neachitate dupa cum urmeaza: 

Nr.Cr. Data factura Nr. Factura Suma de plata Diferenta de plata Data scadenta 

1 07.08.2019 19093347 1685,96 90,99 17.08.2019 

2 07.08.2019 19093384 523,59 523,59 17.08.2019 

3 07.08.2019 19093390 1794,17 1794,17 17.08.2019 

4 07.08.2019 19093401 1059,4 1059,4 17.08.2019 

5 07.08.2019 19093468 734,78 734,78 17.08.2019 

6 07.08.2019 19093469 734,78 734,78 17.08.2019 

7 07.08.2019 19093470 734,78 734,78 17.08.2019 

8 07.08.2019 19093372 734,78 734,78 17.08.2019 

9 07.08.2019 19093473 734,78 734,78 17.08.2019 

10 07.08.2019 19093474 734,78 734,78 17.08.2019 

11 07.08.2019 19093476 1134,45 1134,45 17.08.2019 

12 07.08.2019 19093482 734,78 734,78 17.08.2019 

13 07.08.2019 19093506 1385,76 1385,76 17.08.2019 

14 07.08.2019 19093534 523,59 523,59 17.08.2019 

15 06.09.2019 19094051 1389,73 1389,73 16.09.2019 

16 06.09.2019 19094059 1585,6 1585,6 16.09.2019 

17 06.09.2019 19094066 472,81 472,81 16.09.2019 

18 06.09.2019 19094073 834,18 834,18 16.09.2019 

19 06.09.2019 19094087 472,81 472,81 16.09.2019 

20 06.09.2019 19094150 1033,43 1033,43 16.09.2019 

21 06.09.2019 19094154 472,81 472,81 16.09.2019 

22 06.09.2019 19094194 506,58 506,58 16.09.2019 

23 06.09.2019 19094198 506,58 506,58 16.09.2019 

24 06.09.2019 19094208 506,58 506,58 16.09.2019 

25 06.09.2019 19094258 545,42 545,42 16.09.2019 

26 06.09.2019 19094259 859,5 859,5 16.09.2019 

27 06.09.2019 19094296 506,58 506,58 16.09.2019 

28 06.09.2019 19094301 506,58 506,58 16.09.2019 

29 06.09.2019 19094329 506,58 506,58 16.09.2019 

30 06.09.2019 19094354 1631,19 1631,19 16.09.2019 

31 06.09.2019 19094388 506,58 506,58 16.09.2019 

32 06.09.2019 19094394 1735,9 1735,9 16.09.2019 

33 06.09.2019 19094404 1024,99 1024,99 16.09.2019 

34 06.09.2019 19094463 710,91 710,91 16.09.2019 

35 06.09.2019 19094464 710,91 710,91 16.09.2019 

36 06.09.2019 19094465 710,91 710,91 16.09.2019 

37 06.09.2019 19094467 710,91 710,91 16.09.2019 

38 06.09.2019 19094468 710,91 710,91 16.09.2019 

39 06.09.2019 19094469 710,91 710,91 16.09.2019 

40 06.09.2019 19094471 1097,6 1097,6 16.09.2019 

41 06.09.2019 19094478 710,91 710,91 16.09.2019 

42 06.09.2019 19094503 1340,76 1340,76 16.09.2019 

43 06.09.2019 19094535 506,58 506,58 16.09.2019 

44 30.09.2019 19094832 642,77 642,77 10.10.2019 

45 30.09.2019 19094834 2221,48 2221,48 10.10.2019 

46 07.10.2019 19095121 1441,6 1441,6 17.10.2019 

47 07.10.2019 19095127 663,88 663,88 17.10.2019 

48 07.10.2019 19095129 1644,79 1644,79 17.10.2019 

49 07.10.2019 19095135 490,46 490,46 17.10.2019 

50 07.10.2019 19095142 865,32 865,32 17.10.2019 

51 07.10.2019 19095156 490,46 490,46 17.10.2019 

52 07.10.2019 19095214 1072,01 1072,01 17.10.2019 

53 07.10.2019 19095218 490,46 490,46 17.10.2019 

54 07.10.2019 19095255 525,49 525,49 17.10.2019 

55 07.10.2019 19095258 525,49 525,49 17.10.2019 

56 07.10.2019 19095268 525,49 525,49 17.10.2019 
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Nr.Cr. Data factura Nr. Factura Suma de plata Diferenta de plata Data scadenta 

57 07.10.2019 19095312 565,79 565,79 17.10.2019 

58 07.10.2019 19095313 891,6 891,6 17.10.2019 

59 07.10.2019 19095341 525,49 525,49 17.10.2019 

60 07.10.2019 19095346 525,49 525,49 17.10.2019 

61 07.10.2019 19095371 525,49 525,49 17.10.2019 

62 07.10.2019 19095296 1692,1 1692,1 17.10.2019 

63 07.10.2019 19095423 525,49 525,49 17.10.2019 

64 07.10.2019 19095429 1800,7 1800,7 17.10.2019 

65 07.10.2019 19095438 1063,25 1063,25 17.10.2019 

66 07.10.2019 19095493 737,44 737,44 17.10.2019 

67 07.10.2019 19095494 737,44 737,44 17.10.2019 

68 07.10.2019 19095495 737,44 737,44 17.10.2019 

69 07.10.2019 19095496 737,44 737,44 17.10.2019 

70 07.10.2019 19095497 737,44 737,44 17.10.2019 

71 07.10.2019 19095499 1138,57 1138,57 17.10.2019 

72 07.10.2019 19095505 737,44 737,44 17.10.2019 

73 07.10.2019 19095527 1390,81 1390,81 17.10.2019 

74 07.10.2019 19095555 525,49 525,49 17.10.2019 

75 07.10.2019 19095618 1161,34 1161,34 17.10.2019 

76 21.10.2019 19095771 1295,95 1295,95 31.10.2019 

77 21.10.2019 19095773 1312,93 1312,93 31.10.2019 

78 29.10.2019 19095868 1437,82 1437,82 09.11.2019 

TOTAL 69178,77 67583,8 
 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

8. ALOND PREST - CONF SRL cu sediul în București, sector 4, Aleea Tebea nr.8, sc. A, et.3, ap.8 a solicitat 

inscrierea la masa credala cu suma de 14.732,99 RON. 

Intre cele doua societati au existat raporturi privind prestarea de servicii executate de catre ALOND PREST - CONF 

SRL. In baza acestora au fost emise urmatoarele facturi. Factura nr. 782/20.05.2019, factura nr. 795/28.06.2019, factura 

nr. 796/28.06.2019. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei facturile fiscale neachitate dupa cum urmeaza: 

Nr. 

crt. 
Numarul și data facturii Sold factura RON Incasari Diferenta neachitata 

1 795/28.06.2019 10.712,38 0.00 10.712,38 

2 782/20.05.2019 2.723,51 0.00 2.723,51 

3 796/28.06.2019 1.297,10 0.00 1.297,10 

 TOTAL 14.732,99  14.732,99 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

9. ALYTRUST IMPACT CONSTRUCT SRL cu sediul în București, str. Dristorului nr.114, ap.1, sector 3 cu sediul 

procesual ales în București, Bd.Bucureștii Noi nr.20-28, et.3, ap.19, sector 1 a solicitat inscrierea la masa credala cu 

suma de 43.515,8 lei. 

Suma este compusa din 40593,10 lei și reprezinta valoarea facturii neachitate și 2.922,24 lei dobanda penalizatoare 

datorata (0,15% pe zi de intarziere, calculata 48x 60,88). 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei facturile fiscale neachitate dupa cum urmeaza: 

Nr. 

crt. 
Numarul și data facturii Sold factura RON Incasari Diferenta neachitata 

1 0037/30.09.2019 40.593,10 0.00 40.593,10 

 TOTAL 40.593,10  40.593,10 

 Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele: 

-Contract de prestari servicii nr. 60/26.07.2019 

-Factura nr. 0037/30.09.2019 

-Centralizator raport de lucru la 30.09.2019 

Suma de 43515.80 lei, a fost diminuata cu suma de 6.580,30 lei, suma achitata în avans la data de 04.09.2019. 

Astfel din factura nr 0037/30.09.2019 în valoare de 40593.10 lei, se va scadea suma achitata de 6580.30 lei, rezultand 

un debit neachitat de 34012.80 lei. 

Penalitatile solicitate în valoare de 2922,24 lei vor fi și ele diminuate cu suma de 473,28 lei, rezultand astfel o suma de 

2448,96 lei aferenta penalitatilor. 

Total suma propusa a fi inscrisa la masa credala: 34012.8 lei debit + 2448.96 lei penalitati = 36461.76 lei 

10. BADUC SA cu sediul în București, str. Vigoniei nr. 5-7, sector 1 a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 

41.920,41 lei contravaloare marfa. Pentru aceasta suma exista Incheieri admise de catre Judecatoria sector 2 privind 
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executarea silita ( Pentru suma de 12.999,10 lei Incheierea din data de 08.11.2019 și pentru suma de 28.921,31 lei 

Incheierea din data de 27.11.2019 - BEJ GONT,PANAIT SI ASOCIAŢII). Suma de 714 lei cheltuieli de executare. 

 Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele: 

- Facturi emise în perioada 13.08.2019 – 25.09.2019 

- Bilete la ordin seria BACXAA4205699 și BUCU3AG0146717 

- Situatie contabila 

- Contract vanzare-cumparare nr. 01/25.01.2019 

- Facturile pentru cheltuieli executare silita ( Factura nr. 1169/15.11.2019 cu valoarea totala de 357 lei reprezentand 

onorariu dosar executare 1560/2019 și Factura nr. 1046/18.10.2019 cu valoarea totala de 357 lei reprezentand onorariu 

dosar executare 1446/2019). 

- Cereri executare silita 

- Taxa judiciara de timbru 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei facturile fiscale neachitate dupa cum urmeaza: 

Nr. crt. Numarul și data facturii Sold factura RON 

1 19027561/16.08.2019 1105,03 

2 19027937/16.08.2019 1927,8 

3 19029136/26.08.2019 3158,66 

4 19029138/26.08.2019 174,87 

5 19029131/26.08.2019 766,96 

6 19029465/28.08.2019 1970,91 

7 19029511/28.08.2019 3894,87 

8 19029961/31.08.2019 6868,09 

9 19031632/11.09.2019 1170,29 

10 19031753/12.09.2019 9212,58 

11 19033521/24.09.2019 10701,91 

12 19033723/25.09.2019 202,3 

13 19033726/25.09.2019 383,07 

14 19033727/25.09.2019 383,07 

  TOTAL 41920,41 

  Cheltuieli de executare 714 

  TOTAL GENERAL 42634,41 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

11. BAUROM CONSTRUCT SRL cu sediul în Galati, str. Soimului nr. 12A, jud.Galati, a solicitat inscrierea la masa 

credala cu suma de 263.920,63 lei. 

 Intre cele doua societati au existat relatii comerciale astfel cum rezulta din contractul de vanzare - cumparare nr. 

6/18.01.2019. Marfurile au fost livrate cu facturi fiscale acceptate la plata de catre debitor atast în ce priveste valoarea 

acestora cat și în ceea ce priveste termenul scadent pana la care acestea trebuiau achitate. 

 Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele: 

- Contract vanzare-cumparare nr. 06/18.01.2019 

- Raport fisa client SC STAR PRO CENTER INTL SRL aferenta anului 2019. 

- Taxa judiciara de timbru 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei facturile fiscale neachitate dupa cum urmeaza: 

Nr.Cr. Document Serie Numar Data emitere Data scadenta Sold net 

1 FACTURA GLCTMF 1133286 26.06.2019 28.08.2019 546,97 

2 FACTURA GLCTMF 1133312 28.06.2019 27.08.2019 38358,1 

3 FACTURA GLCTMF 1133351 04.07.2019 02.09.2019 154,12 

4 FACTURA GLCTMF 1133392 10.07.2019 08.09.2019 44691,92 

5 FACTURA GLCTMF 1133444 17.07.2019 15.09.2019 27838,56 

6 FACTURA GLCTMF 1133482 24.07.2019 22.09.2019 13637,28 

7 FACTURA GLCTMF 1133591 07.08.2019 06.10.2019 27709,45 

8 FACTURA GLCTMF 1133592 07.08.2019 06.10.2019 26161,5 

9 FACTURA GLCTMF 1133627 13.08.2019 12.09.2019 47427,99 

10 FACTURA GLCTMF 1133761 04.09.2019 03.11.2019 37394,74 

     
TOTAL 263920,63 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

12. BEST ACHIZITII SRL cu sediul în București Bdul. Ferdinand I nr. 58C, sc. A, et. 3 ap. 9 sector 2 București, 

reprezetata conventional prin Musetescu și Asociatii SPARL cu sediul ales penrtu comunicarea acteor de procedura la 

sediul societatii de avocati în București str. Ion Brezoianu nr. 52A, et. 1 ap. 4 sector 1, a solicitat inscrierea la masa 

credala cu suma de 2.934.100,36 lei. 

Suma totala a fi inscrisa la masa credala izvoraste din Contractul Cadru de Consultanta și reprezentare în materia 

achizitiilor publice nr. 249/04.06.2018 intre debitoare și BEST ACHIZITII SRL și debitoare. 
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Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu solicitata.  

13. BEST PROCUREMENT SRL cu sediul în București, Strada Trotusului nr. 100-102, sector 1 reprezentata 

conventional prin Cabinet de Avocat ,Valentin Marinescu'' cu sediul în București, Strada Dristorului nr. 98 bl. 11 scara 

C etaj 5 ap. 110, sector 3, a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 2.196.012,88 lei. 

Suma totala pentru care se solicita inscrierea la masa credala este compusa din: suma de 145.632,37 lei ce izvoreste din 

facturile emise și acceptate la plata de catre debitoare reprezentand onorariu agreat în conf. cu prev. art. 3.1. din 

Contractul de Servicii nr. 87/06.03.2019, su,ma de 9.758,98 lei reprezentand penalitati de intarziere calculate în 

conformitate cu prev. art. 5.5 din Contractul de Servicii pana la data de 26.08.2019, suma de 1.020.858,42 reprezentand 

contravaloarea comisionului de succes stabilit în conf. cu prev. art. 3.4. din Contractul de Servicii, suma de 469.171,48 

lei reprezentand contravaloarea comisionului de succes stabilit în conf. cu prev. art. 3.4. din Contractul de Servicii, 

suma de 550.591,63 lei reprezentand contravaloarea comisionului de succes stabilit în conf. cu prev. art. 3.4. din 

Contractul de Servicii. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele: 

- Contract de servici nr. 87/06.03.2019 

- Actele aditionale nr. 1/14.03.2019 și nr. 2/29.03.2019 

- Factura nr. BPX 15113/27.03.2019 – rest de achitat 9.669,16 lei 

- Factura nr. BPX 15114/28.03.2019 – rest de achitat 67.977,08 lei 

- Factura nr. BPX 15115/01.04.2019 – rest de achitat 22.669,50 lei 

- Factura nr. BPX 15116/17.04.2019 – rest de achitat 22.668,07 lei 

- Factura nr. BPX 15120/30.04.2019 – rest de achitat 22.648,07 lei 

- Tabel calcul penalitati de intarziere în suma de 9.758,98 lei calculate în conformitate cu prev. art. 5.5 din Contractul de 

Servicii pana la data de 26.08.2019 

- Proces verbal incheiat în data de 06.09.2019 

- Anunturi publicate în Sistemul Electronic de Achizitii Publice 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

14. BGS DIVIZIA DE SECURITATE SRL – cu sediul în București, Calea Vitan nr.293, et.8, cam.9, sector 3, a solicitat 

inscrierea la masa credala cu suma de 27.211,29 lei. 

 Suma pentru care se solicita inscrierea la masa credala este compusa din: 19.464,44 lei debit principal restant rezultat 

din contractul de prestari servicii paza nr.28895/11.09.2018/7(conform facturilor emise și anexate cererii) și 7.746,85 lei 

cuantumul penalitatilor de intarziere de 0,2% pe zi intarziere conf. art.4.8 din contractul mai sus mentionat. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele: 

- Copie contract de prestari servicii de paza nr. 28895/11.09.2018/7 

- Copie facturi 

- Fisa analitica client 

- Tabel calcul penalitati 

- Dovada emiterii facturilor via e-mail 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei facturile fiscale neachitate dupa cum urmeaza: 

Nr.crt. Nr. Factura Data factura 
Suma 

facturata 
Rest de plata Data scadenta Data diferenta 

Nr. Zile 

penalizare 

Procent 

penalizare/ 

zi 

Penalizare 

1 1489670 30.04.2019 13.023,36 1.681,08 05.05.2019 20.11.2019 199,00 0,20% 669,07 

2 1489671 30.04.2019 13.023,36 13.023,36 05.05.2019 20.11.2019 199,00 0,20% 5183,3 

3 1489672 30.04.2019 4.760,00 4.760,00 05.05.2019 20.11.2019 199,00 0,20% 1894,48 

TOTAL 19.464,44 
 

TOTAL 7746,85 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

15. BGS MONITORIZARE SI INTERVENTIE SRL cu sediul în București, Calea Vitan nr.293, et.8, cam.6, sector 3, a 

solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 958,9 lei. 

 Suma pentru care se solicita inscrierea la masa credala este compusa din: 694,79 lei debit principal restant și 264,11 lei 

cuantumul penalitatilor de intarziere de 0,2% pe zi intarziere conf. art.4.8 din contractul de monitorizare și interventie 

rapida, calculate asupra cuantumului facturilor neachitate. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele: 

- Copie contract de prestari servicii de paza nr. 7988/21.09.2018/7 

- Copie facturi 

- Fisa analitica client 

- Tabel calcul penalitati 

- Dovada emiterii facturilor via e-mail 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei facturile fiscale neachitate dupa cum urmeaza: 
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Nr.Cr

t. 

Nr. 

Factura 
Data factura 

Suma 

facturata 

Rest de 

plata 

Data 

scadenta 

Data 

diferenta 

Nr. Zile 

penalizare 

Procent 

penalizare

/zi 

Penalizare 

1 395100 01.03.2019 267,75 107,73 30.03.2019 20.11.2019 235,00 0,20% 50,63 

2 402900 01.04.2019 267,75 267,75 30.04.2019 20.11.2019 204,00 0,20% 109,24 

3 413427 02.05.2019 208,25 208,25 30.05.2019 20.11.2019 174,00 0,20% 72,47 

4 421893 19.06.2019 111,06 111,06 30.06.2019 20.11.2019 143,00 0,20% 31,76 

 
694,79 

 
TOTAL 264,10 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

16. BICO INDUSTRIES SRL cu sediul în Mun. Piatra Neamt, str. Petru Movila nr. 31, corp cladire C1, jud. Neamt a 

solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 4.974,20 RON. 

Intre cele doua societati au avut loc relatii comerciale astfel cum rezulta din contractul de vanzare cumparare nr. 

425/25.06.2019 avand ca obiect vanzarea de materiale de constructii. A fost emisa astfel factura nr. BICONT - 

F/816414 din data de 27.06.2019. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele: 

- Taxa judiciara de timbru; 

- Fisa parteneri; 

- Factura fiscala nr. BICONT - F/816414 din data de 27.06.2019; 

- Aviz de expeditie seria BICONT-A nr.857837 din data de 27.06.2019 demnat de confirmare primire; 

- Contract de vanzare-cumparare nr.425 din 25.06.2019. 

Nr. 

crt. 

Numarul și data facturii Sold factura RON Incasari Diferenta 

neachitata 

1 BICONT - F/816414/27.06.2019 4.974,20 0.00 4.974,20 

 TOTAL 4.974,20 0.00 4.974,20 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

17. BLACK SEA SUPPLIERS SRL – cu sediul în Constanta, str. Aurel Vlaicu nr. 191, județul Constanta a solicitat 

inscrierea la masa credala cu suma de 144.194,35 lei reprezentand facturi restante emise în baza contractului de 

vanzare-cumparare nr.5864/21.12.2018. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele: 

- Contract de vanzare-cumparare nr. 5864/21.12.2018. 

- Bilete la ordin refuzate la plata pentru suma de 144.194,35 lei. 

- Facturi fiscale dupa cum urmeaza: 

Nr.Crt. Nr. Factura Data factura Suma facturata Suma datorata 

1 149280 07.08.2019 635,32 635,32 

2 880171 10.08.2019 2.472,02 2.472,02 

3 149299 10.08.2019 125,66 125,66 

4 880253 12.08.2019 1.572,70 1.572,70 

5 880358 13.08.2018 833,00 833,00 

6 149618 20.08.2019 505,51 505,51 

7 881602 22.08.2019 10.585,16 10430,46 

8 881620 23.08.2019 29.325,99 29.325,99 

9 881621 23.08.2019 25.009,35 25.009,35 

10 881653 23.08.2019 92,67 92,67 

11 149644 24.08.2019 388,37 388,37 

12 881840 28.08.2019 10.581,48 10.581,48 

13 881853 28.08.2019 258,26 258,26 

14 879689 30.08.2019 1.606,35 1.606,35 

15 149738 30.08.2019 416,17 416,17 

16 882156 03.09.2019 517,19 517,19 

17 882364 05.09.2019 1.742,16 1.742,16 

18 882969 06.09.2019 3.635,95 1458,57 

19 880955 10.09.2019 33,32 33,32 

20 880956 10.09.2019 180,17 180,17 

21 882614 10.09.2019 2.924,46 2.924,46 

22 882632 10.09.2019 14.879,31 14.879,31 

23 882657 11.09.2019 191,59 191,59 

24 882665 11.09.2019 487,90 487,90 

25 882670 11.09.2019 185,89 185,89 
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Nr.Crt. Nr. Factura Data factura Suma facturata Suma datorata 

26 882721 11.09.2019 3.396,43 3.396,43 

27 882739 12.11.2019 1.033,29 1.033,29 

28 883547 12.11.2019 8.383,00 8.383,00 

29 883567 13.11.2019 1.881,39 1.881,39 

30 883572 13.11.2019 769,98 769,98 

31 879983 07.08.2019 32.124,90 21876,06 

32 
 

TOTAL 156.774,94 144.194,02 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

18. BRD SOGELEASE IFN SA – cu sediul în București, sector 1, B-dul Ion Mihalache nr.1-7, et.12, bloc TURN BRD 

reprezentata prin Radulescu & Musoi SPARL cu sediul în București, str. Grigore Mora nr.31, sector 1 a solicitat 

inscrierea la masa credala cu suma de 2.188,53 lei ( datorii în sold ) și 12.540,64 Euro (suma datorata pana la finalul 

contractului de leasing). Contract de leasing financiar 120063 vehicul HYUNDAY TUCSON.  

Propunem inscrierea sumei de 2.188, 53 lei la categoria prevazuta de art. 161 pct. 8, creante chirografare și cu suma de 

59.484,18 lei (echivalentul a 12.540,64 Euro curs BNR la data deschiderii procedurii) la categoria Creante inscrise sub 

conditie prev. De art. 102 alin. 4. 

19. CATALEYA GENERAL BUILDING SRL – cu sediul în Localitatea Seciu, oras Boldesti-Scaeni nr.292, județul 

Prahova a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 42.388,86 lei reprezentand facturi fiscale neachitate emise în 

baza relatiilor comerciale care s-au desfasurat intre cele doua, sustinute de Contractul cadru pentru executia lucrarilor de 

constructii nr. 70/19.08.2019. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele: 

- Taxa judiciara de timbru 

- Contractul cadru pentru executia lucrarilor de constructii nr. 70/19.08.2019 

- Fisa client STAR PRO CENTER INTL SRL 

- Copie a facturilor emise în perioada 21.08.2019 – 8.10.2019: nr. 166/21.08.2019, nr. 173/12.09.2019, nr. 

178/08.10.2019, nr. 179/08.10.2019(storno) și a situatiilor de lucrari aferente acestora. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei facturile fiscale neachitate dupa cum urmeaza: 

Nr.Crt. Nr. Factura Data factura Suma facturata Suma achitata Suma datorata 

1 166 21.08.2019 17.850,00 10.000,00 7.850,00 

2 173 12.09.2019 55.741,98 29.000,00 26.741,98 

3 178 08.10.2019 25.646,88 0,00 25.646,88 

4 179 08.10.2019 -17.850,00 
 

-17.850,00 

  
TOTAL 81.388,86 39.000,00 42.388,86 

 Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

20. CHORUS MARKETING AND DISTRIBUTION SRL – cu sediul în Galati, str. Arad, Bl. PS14A, parter, Județul 

Galati, cu sediul procesual ales în București, Calea Mosilor nr.51, et.1, sector 3 - avocat Spataru Cati Angelica a 

solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 98.213,68 lei. Intre cele doua societati s-au desfasurat relatii comerciale. 

Au fost furnizate marfuri catre societatea debitoare și emise facturi fiscale pe care debitoarea nu le-a achitat. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele: 

- Facturi fiscale 

- Taxa judiciara de timbru 

- Imputernicire avocatiala 

- Contract de vanzare cumparare nr. 173/18.03.2019 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei facturile fiscale neachitate dupa cum urmeaza: 

Nr.Crt. Nr. Factura Data factura Data scadenta 
Valoare 

factura 
Sold restant 

1 204870 08.08.2019 07.10.2019 599,26 599,26 

2 204973 09.08.2019 09.08.2019 -50,89 -50,89 

3 205811 20.08.2019 04.10.2019 166,60 166,60 

4 206590 27.08.2019 26.10.2019 327,25 327,25 

5 207573 04.09.2019 03.11.2019 215,91 215,91 

6 207739 05.09.2019 04.11.2019 418,80 418,80 

7 207741 05.09.2019 04.11.2019 5.534,57 5.534,57 

8 207917 06.09.2019 05.11.2019 2.681,21 2.681,21 

9 212755 17.10.2019 16.12.2019 88.320,97 88.320,97 

   
TOTAL 98.213,68 98.213,68 

 Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

21. CIA VADUVA IULIANA NICOLETA cu sediul în B-dul Mircea Voda nr. 37, bloc M29, scara B, ap. 36, sector 3, 

București a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 50.616,30 RON. 

Suma pentru care se solicita inscrierea la masa credala reprezinta abonament asistenta juridica conform Contractului de 

Asistenta Juridica Seria B 1749142/14.05.2018. Prin Incheierea din data de 28.10.2019 Judecatoria Sectorului 2 
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București a incuviintat executarea silita prin toate modalitatile de executare. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele documente: 

- CONTRACTUL DE ASISTENTA JURIDICA 

- FACTURI FISCALE EMISE 

- IMPUTERNICIRE AVOCATIALA 

- CERERE DE EXECUTARE SILITA 

- COMUNICARE INCHEIERE DE EXECUTARE SILITA CIVILA  

- TAXA JUDICIARA DE TIMBRU 

Centralizator facturi atasate: 

Nr. 

crt. 
Numarul și data facturii Sold factura RON 

1 732/26.06.2019 5619,10 

2 729/30.05.2019 5666,66 

3 721/30.04.2019 5662,00 

4 717/04.04.2019 5664,40 

5 711/26.02.2019 5663,20 

6 706/25.01.2019 5660,71 

7 700/17.12.2018 5539,45 

8 699/29.11.2018 5591,81 

9 696/29.10.2018 5548,97 

 TOTAL 50616,30 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

22. CONSORZIO STABILE EBG prin CONSORZIO STABILE EBG BOLOGNA SUCURSALA BUCURESTI – cu 

sediul în sector 1, Bld. Nicolae Balcescu nr. 18, intrarea A, cam.1, biroul 1, bl. Dalles, et.4, ap.25 cu sediul procesual 

ales pentru comunicarea actelor de procedura în București, Str.Izvor nr.78, et.2, camera 3-4, MDC, sector 5, e-mail: 

consulting.mdc@gmail.com a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 667.301,36 lei reprezentand contravaloare 

facturi neachitate, în baza contractelor de sustinere pentru participarea la licitatii publice privind adjudecarea 

contractelor de lucrari publice în Romania. Este atasata dovada platii taxei judiciare de timbru. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele documente: 

- Contracte de sustinere incheiate intre CONSORZIO STABILE EBG prin CONSORZIO STABILE EBG BOLOGNA 

SUCURSALA BUCURESTI și SC STAR PRO CENTER INTL SRL ASTFEL: 

 PROT. NR. 3326-2018-017282/21.05.2018 

 PROT. NR. 3326-2018-019137/19.10.2018 

 PROT. NR. 3326-2018-019318/31.10.2018 

 PROT. NR. 3326-2018-016720/10.12.2018 

 PROT. NR. 3326-2019-017669/11.03.2019 

 PROT. NR. 3780-2019-017613/06.03.2019 

 PROT. NR. 3326-2019-017751/18.03.2019 

- Facturi aferente contractelor mentionate: RO-103/22.10.2019; RO-115/29.11.2019, RO-106/22.10.2019, RO-

116/29.11.2019, RO-107/22.10.2019, RO-114/29.11.2019, RO-105/22.10.2019, RO-117/29.11.2019, RO-

110/22.10.2019, RO-113/29.11.2019, RO-111/22.10.2019, RO-118/29.11.2019. 

Avand în vedere faptul ca prin contractele semnate intre parti, la art.2.1 al (a), este prevazuta plata comisionului de 

success de 1.5% în doua transe, respectiv: 

 50% din valoarea comisionului la prima incasare  

 50% din valoarea comisionului la a doua incasare 

CONSORTIO STABILE EBG 

contract sustinere data 
nr 

contract 
data 

valoare 

contract 

valoare 

comision 

conditie 

incasat/ 

neincasat 

Comision 

Datorat 

conf  

contract  

(art 2.1 (a)  

ctr 3326-2018-

019318 / 

31.10.2018) 

3326-2018-017282 21,05,2018 608 27,06,2018 11479855,9 172197,84 incasat 172197,84 

3326-2018-019137 19,10,2018 37/C 13,02,2019 21208363,85 318125,46 incasat 318125,46 

3326-2018-019318 31,10,2018 391 12,12,2018 3538728,07 53080,92 neincasat 0 

3326-2018-016720 10,12,2018 105 28,01,2019 3914676,81 58720,15 neincasat 0 
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3326-2019-0176449 11,03,2019 33 05,06,2019 675119,73 10126,80 neincasat 0 

3780-2019-017613 06,03,2019 4362 19,04,2019 3071235,26 46068,53 neincasat 0 

3326-2019-017751 18,03,2019 34 05,06,2019 598779,98 8981,70 neincasat 0 

Total 
   

44486759,6 667301,39 
 

490323,3 

        

Propunem acceptarea inscrierea la masa credala dupa cum urmeaza : 

 Pentru suma de 490.323.3 lei inscrierea în tabelul creditorilor la categoria creante chirografare 

 Pentru suma de 176.978.06 lei, propunem inscrierea sub conditia incasarii sumelor facturate catre institutiile 

beneficiare. 

23. CONSOLIGHT COM SRL - cu sediul în București, str. Pargarilor nr.11, sector 2 cu sediul ales pentru comunicarea 

actelor de procedura la Cabinet de Avocat Popescu Daniela Ioana din București, B-dul 1Decembrie 1918 nr.1G, sector 

3, a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 47.289,37 RON reprezentand contravaloare facturi emise și 

neachitate, insusite de catre debitoare prin semnatura. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele documente: 

- Facturi emise și neachitate copie 

- Situatie facturi neincasate în original 

- Taxa judiciara de timbru 

- Imputernicire avocatiala în original 

Centralizator facturi atasate: 

Nr. 

Crt. 
Nr. Factura Data factura Valoare factura 

1 1531631 05.08.2019 4.518,55 

2 1532484 09.08.2019 102,94 

3 76691 21.08.2019 1.312,87 

4 1533714 21.08.2019 2.380,12 

5 1534236 26.08.2019 1.312,87 

6 1534744 28.08.2019 24,99 

7 1534802 28.08.2019 1.568,97 

8 1535266 30.08.2019 222,60 

9 1535608 03.09.2019 256,46 

10 1536279 06.09.2019 1.700,76 

11 1536406 06.09.2019 12.426,34 

12 1536625 10.09.2019 57,12 

13 1536628 10.09.2019 736,07 

14 1536967 11.09.2019 451,84 

15 77674 12.09.2019 152,92 

16 1537086 12.09.2019 258,24 

17 1537094 12.09.2019 345,34 

18 1537096 12.09.2019 4697,28 

19 1537100 12.09.2019 119,00 

20 1537116 12.09.2019 10,20 

21 1537122 12.09.2019 514,91 

22 1537204 12.09.2019 5.284,21 

23 77727 12.09.2019 44,68 

24 1537410 13.09.2019 404,11 

25 1537454 13.09.2019 2.068,82 

26 1537502 16.09.2019 51,41 

27 1537687 16.09.2019 6.255,24 

28 1537714 17.09.2019 10,51 

  
TOTAL 47.289,37 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

24. CRH CIMENT ROMANIA SA  cu sediul în București, Piata Charles de Gaulle nr. 15, et. 1 și 2, sector 1 cu 

domiciliul procesual ales, persoana insarcinata cu primirea documentelor Ansreea Gheorghita 

email:andreea.gheorghita@brhlaw.ro, a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 44.483,74 RON. 

Suma pentru care se solicita inscrierea la masa credala este formata din 36.722,50 lei debit principal și 7.761,24 lei debit 

accesoriu calculat potrivit prevederilor contractuale pana la data de 20.11.2019 în baza contractului de furnizare betoane 

nr. 03/01.01.2019. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei Contractul de furnizare betoane nr. 03/01.01.2019 cu anexele aferente, 

facturile emise și extras de cont din data de 16.09.2019. 
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Nr. 

crt. 
Numar factura 

Data de emitere a 

facturii fiscale 

 Valoare 

Achitat Rest de plata 
Data 

scadenta a 

facturii 

fiscale 

- lei - 

1 CRH1070141027 18.07.2019 19.08.2019 35.016,35 35.000,00 16.35 

2 CRH1070142408 25.07.2019 26.08.2019 9.831,78 0.00 9.831,78 

3 CRH1070143139 29.07.2019 28.08.2019 26.874,37 0.00 26.874,37 

TOTAL  71.722,50 35.000,00 36.722,50 

Cuantumul tuturor facturilor este de 36.722,50 RON. 

Valoarea cumulata a dobanzii penalizatoare eferente debitului principal este de 7.761,24 RON și este calculat astfel: 

Nr. 

crt. 
Numarul și data facturii 

Scadenta 

facturii 

Sold factura 

RON 

Numar zile de 

intarziere 

Cuantum 

dobanda 

penalizatoare 

1 1070141027/18.07.2019 19.08.2019 16,35 93 3,80 

2 1070142408/25.07.2019 26.08.2019 9.831,78 86 2.113,83 

3 1070143139/29.07.2019 28.08.2019 26.874,37 84 5.643,61 

 TOTAL  36,722.50  7.761,24 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

25. CUMPANA 1993 SRL cu sediul în București, str. Alexander von Humboldt nr.10, parter, sector 3 a solicitat 

inscrierea la masa credala cu suma de 5.605,98 RON. 

Suma pentru care se solicita inscrierea la masa credala reprezinta facturi neachitate emise în urma livrarii unor marfuri 

conform Contract de prestari servicii nr.4077/07.12.2018 și Actele Aditionale aferente acestuia. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele: 

- Contract nr.4077/07.12.2018; 

- Act aditional incheiat în data de 13.03.2019 la contractul nr.4077/07.12.2018; 

- Act aditional incheiat în data de 17.05.2019 la contractul nr.4077/07.12.2018; 

- Dovada platii taxei judiciare de timbru; 

- Urmatoarele facturi fiscale: 

Nr. 

crt. 

Numarul și data facturii Sold factura RON 

1 FB10402214/02.10.2019 1346,49 

2 FB10403870/04.10.2019 722,95 

3 FB10414680/29.10.2019 101,89 

4 FB10414756/29.10.2019 1139,17 

5 FB10418786/04.11.2019 1456,25 

6 FB10423125/12.11.2019 839,22 

 TOTAL 5605,97 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

26. DANA COR IMPEX SRL cu sediul în București, str. Centurii nr.5, bl.112, sc.B, ap.75, sector 6 a solicitat inscrierea 

la masa credala cu suma de 303.119,31 RON reprezentand facturi neachitate emise în urma relatiilor stabilite intre cele 

doua parti prin Contract Comercial nr.85/15.10.2019 și Actele Aditionale aferente acestuia. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele: 

- Contractul comercial nr. 85/15.10.2019 

- Taxa judiciara de timbru 

- Facturi fiscale neachitate dupa cum urmeaza: 

Nr.Crt. Nr. Factura Data factura Valoare factura 

1 20192018 15.11.2019 279.604,91 

2 20192019 18.11.2019 23.514,40 

  
TOTAL 303.119,31 

 Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

27. DOMINO PROMO SRL cu sediul în București, str. Al.Obregia nr. 44, sc.B, et.1, ap.49, camera 1, sector 4 cu sediul 

procesual ales în București, Calea Grivitei nr. 238, bl.C, sc.B, et.7, ap.35, sector 1 a solicitat inscrierea la masa credala 

cu suma de 153.550,06 RON. 

Cererea de admitere a creantei depusa în termen. Este atasata acesteia factura fiscala nr. DOM98/02.11.2018 în suma de 

316.500,00 lei.  

Suma de 153.550.06 LEI a fost diminuata cu suma de 49.510 lei, suma achitata de catre debitoare cu op pe data de 

23.08.2019, 04.09.2019, 13.09.2019.  

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma de 104.040,06 lei. 
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28. CABINET DE AVOCAT DONCEA LAURENTIU - cu sediul în Bdl. Regina Maria nr.37-39, corp A, ap.7, sect.4, 

București a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 855.000 RON reprezentand facturi emise în baza 

Contractului de Asistenta Juridica Seria B 1917722/21.02.2018 și neachitate. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele: 

- Contract de asistenta juridica 

- Taxa judiciara de timbru 

- Facturi fiscale neachitate astfel: 

Nr.Crt. Nr. Factura Data factura Valoare factura 

1 717 14.01.2019 228.000,00 

2 740 15.05.2019 228.000,00 

3 775 20.09.2019 228.000,00 

4 791 17.12.2019 171.000,00 

  
TOTAL 855.000,00 

 Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

29. ECO GREEN LIGHT SRL - cu sediul în București, sector 2, B-dul. FERDINAND I nr.97, bl. P17, sc.C, ap.94 cu 

sediul ales pentru comunicarea actelor de procedura în București, sector 2, str. Mihai Eminescu nr.185, bl.31B, sc.1, 

et.6, ap.16 a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 3.689.000 RON. 

Creditorul a solicitat deschiderea procedurii de insolventa pentru neplata datoriilor scadente. Creditorul solicita o 

creanta de 3.689.000 lei tva inclus cu titlu de debit principal la care se adauga penalitati în cuantum de 0,5% pentru 

fiecare zi de intarziere inregistrata la plata debitului. Debitul principal a rezultat din Contractul nr.38/06.05.2019 și 

Actul aditional incheiat la acesta nr.1/07.05.2019, Protocolul nr.1/30.08.2019 și Protocolul nr.2/10.09.2019. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele: 

- Contractul nr. 38/06.05.2019 impreuna cu Actul Aditional nr. 1/07.05.2019 

- Protocolul nr. 1/30.08.2019 

- Protocolul nr. 2/10.09.2019 

- Factura nr. 0010/21.10.2019 emisa pentru suma de 3.689.000 lei ( TVA inclus ) – acceptata la plata. 

- Copia Biletului la Ordin cu Seria BUCU3AE nr. 0133353 impreuna cu dovada inregistrarii acesteia la AEGRM 

- Dovada contului unic de inregistrare a debitoare STAR PRO CENTER INTL SRL 

- Extras ONRC privind societatea ECO GREEN LIGHT SRL 

- Dovada achitarii taxei de timbru 

 Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

30. EDY COMERT SRL cu sediul în București, str. Rapsodiei, nr. 47 cu sediul ales pentru comunicarea actelor de 

procedura în București, str. Boteanu, nr.6, sector 1 la LUTU SI ASOCIATII a solicitat inscrierea la masa credala cu 

suma de 399.734,40 RON. 

Intre cele doua societati a fost incheiat Contractul Cadru Pentru Executia Lucrarilor De Constructii nr. 23/28.03.2019 în 

baza caruia EDY COMERT SRL în calitate de constructor a executat lucrari în favoarea beneficiarului STAR PRO 

CENTER INTL SRL. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele documente în vedera sustinerii sumei solicitate: 

- Contractul nr.23/28.03.2019 și anexele aferente; 

- Corespondenta din 11.09.2019; continutul emailului și anexele la acesta (Factura seria EC nr. 840/10.09.2019 și 

Anexa nr.1 ( Deviz) 

- Corespondenta din data de 30.11.2019; continutul email-ului și anexele la acesta (Situatia de lucrari și Centralizatorul, 

acceptate de catre beneficiar) 

- Factura seria EC nr. 840/10.09.2019 și Anexa nr. 1 refacuta conform acceptantei beneficiarului; 

- Dovada taxei de timbru 

Centralizare facturi: 

Nr. 

crt. 
Numarul și data facturii Sold factura RON Incasari 

Diferenta 

neachitata 

1 EC840/10.09.2019 399.734,40 0.00 399.734,40 

 TOTAL 399.734,40 0.00 399.734,40 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

31. FAST PARTNERS CONSTRUCT SRL cu sediul în București, sector 4, str. Lanariei nr. 101, mansarda, birou 4 a 

solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 55.694,70 RON. 

Suma reprezinta facturi neachitate emise în urma relatiilor stabilite intre cele doua parti prin Contractul cadru pentru 

executia lucrarilor de constructii nr. 1711/01.11.2017 la care a fost incheiat Actul Aditional nr.1/22.10.2018. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei: 

- Contract cadru pentru executia lucrarilor de constructii nr. 1711/01.11.2017 și Actul Aditional nr.1/22.10.2018 la 

Contractul cadru pentru executia lucrarilor de constructii nr.1711/01.11.2017 

-  Situatia de plata executie lucrari de zidarie la Scoala nr. 124 

-  Proces-verbal de receptie executare lucrari de zidarie la Scoala nr.124. 

- Factura Fast 1579/16.07.2019 în valoare de 53352,46, din care rest de plata 20410,82 lei 

- Contract de executie de lucrari în subantepriza nr. 1-1, din data de 02.11.2018 
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- Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 1/01.02.2019 

- Situatia de plata nr. 1 – Lucrari instalatii termice Colegiul Tehnic Mihai I 

- Situatia de plata nr. 2 – Lucrari amenajare cantina Colegiul Tehnic Mihai I 

- Factura FPC 15 115/02.08.2019 în valoare de 301129,50, din care rest de plata 1129,50 lei 

- Factura FPC 15119/10.09.2019 în valoare de 334154,38 lei din care rest de plata 34154,38 lei 

- Dovada taxei de timbru 

Centralizare facturi: 

Nr. 

crt. 
Numarul și data facturii Sold factura RON Incasari 

Diferenta 

neachitata 

1 FAST1578/16.07.2019 53.352,46 32.941,64 20.410,82 

2 FPC15115/02.08.2019 301.129,50 300.000,00 1.129,50 

3 FPC 15119/10.09.2019 334.154,38 300.000,00 3.4154,38 

 TOTAL 6.88636,34 632.941,64 55.694,70 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

32. GODWILL IMPEX SRL cu sediul în București, sector 2, str. Frederic Chopin nr.4, reprezentata conventional prin 

av. Mihaela Miu a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 380.809,37 RON. 

Suma este compusa din: 366.472,50 lei rest de plata conform facturi nr.196/31.01.2019 și nr. 199/18.03.2019 emise în 

baza contractului de reparatii nr.12/06.09.2018, 9.051,84 lei penalitati de 0,01% pe zi de intarziere calculate la debitul 

principal, 5000 lei onorariu avocat, 285 lei cheltuieli efectuate de creditor( 200 taxa de timbru + 20 lei comunicare 

somatie de plata + 20 lei comunicare somatie de plata + 45 lei contravaloare certificat constatator ONRC pt identificare 

sediu debitor). Nu au fost inscrise la masa credala onorariul avocatial în suma de 5000 lei și cheltuielile efectuate de 

creditor în suma de 285 lei. 

 Sunt anexate cererii de admitere a creantei: 

- extras portal dosar nr. 27922/3/2019 ce are ca obiect ordonanta de plata – prin hotararea nr.3140/30.10.2019, Admite 

cererea de emitere a ordonantei de plată. Obliga debitoarea ca, în termen de 15 zile de la comunicarea prezentei cereri 

să plătească creditoarei suma totală de 366.472,50 lei reprezentând rest de plată conform facturilor mr.196/31.01.2019 

și nr.199/18.03.2019 emise în baza contractului de reparatii nr.12/06.09.2018. 

- extras de cont nr. 73/29.05.2019 – recunoasterea creantei de catre debitoare 

- situatia clienti – facturi – incasari 

- facturile a caror plata nu a fost onorata decat partial 

- dovada plata partiala de 15.000 lei 

- contract nr. 12/06.09.2018 

- notificari ale debitoarei, adresa nr. 306/12.12.2018, dovada de comunicare 

- anexa la contract cu situatia lucrarilor și a costurilor acceptate de beneficiar, achitate partial 

- certificat de inregistrare la ONRC; certificat de informare ORC 

-dovada cheltuielilor creditoarei pentru recuperarea debitului, facturi și chitante 

-dovada platii taxei de timbru 

-delegatie avocatiala 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma de 375.524,37 lei. 

33. S.C. GRAPHIS ADVERTISING SRL  cu sediul în Mun. București, str. Aviator Iliescu nr. 42 cam. 2, sector 1, 

București a solicitat inscrierea cu suma de 2.578,32 lei reprezentand facturi fiscale neachitate la data de 16.12.2019 

conform evidentelor contabile. 

Sunt anexate cererii de inscriere la masa credala urmatoarele facturi fiscale: 

Nr. 

crt. 
Numar factura 

Data de emitere a 

facturii fiscale 
Valoare Denumire produse 

1 5176 06.08.2019 1.013,88 BANNER PRINT 30 e 

2 5277 29.10.2019 2.303,95 
BANNER PRINT 30 e 

BANNER PRINT 47 e 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

34. INOVATIVE CLADDING SRL cu sediul în București, B-dul Dimitrie Cantemir nr.13A, sector 4 cu sediul 

procesual ales în București, Calea Rahovei nr.219, bl.13, sc.B, et.8, ap.68, sector 5 la avocat Lupu Simona Daniela e-

mail: avsimonalupu@gmail.com a solicitat inscrierea cu suma de 85.813,03 lei. 

Suma este solicitata în baza relatiilor comerciale care au avut loc, în baza contractului nr.30/10.04.2019. Debitoare 

recunoaste datoria și prin adresa cu numarul de iesire 1300/07.11.2019 inainteaza o propunere de stingere a datoriei în 

mod esalonat 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei: 

- Imputernicire avocatiala 

- Contract nr. 30/10.04.2019 

- Act aditional 1/25.10.2019 la contract de achizitie și prestari servicii nr. 30/10.04.2019 

- Dovada platii taxei de timbru 

- Facturi fiscale  

- Situatie lucrari 
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Sunt anexate cererii de inscriere la masa credala urmatoarele facturi fiscale: 

Nr. crt. Numar factura Data de emitere a facturii 

fiscale 

Valoare 

1 117 08.08.2019 85.813,03 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

35. ITALIA STAR COM DUE SRL cu sediul în str. Sfanta Maria nr.65, et.3, sector 1, București a solicitat inscrierea cu 

suma de 45.254,56 lei reprezentand contravaloare facturi fiscale la care se adauga penalitati de intarziere de 0,55% pe zi 

în temeiul art.11.3 din contractul de inchiriere echipamente și utilaje nr.2901/19.06.2019 calculate de la data scadenta 

facturilor și pana la deschiderea procedurii de insolventa. 

 Sunt anexate cererii de admitere a creantei: 

- Situatie client STAR PRO CENTER INTL SRL 

- Fisa tert aferenta perioadei 01.09.2019-31.12.2019 

- Contract de inchiriere a echipamentelor și utilajelor ( ,Contractul’’) nr. 2901/19.06.2019 

- Contract cadru de inchiriere echipamente și utilaje (,numit în cele ce urmeaza CCI’’) 

- Facturi fiscale dupa cum urmeaza: 

Nr.Crt. Nr. Factura Data factura Valoare factura Plati efectuate 
Diferenta de 

plata 

1 FC44750 06.12.2019 11.481,51 0 11.481,51 

2 FC43297 05.11.2019 11.430,07 0 11.430,07 

3 FC41727 03.10.2019 11.417,81 0 11.417,81 

4 FC40284 03.09.2019 11.353,15 427,98 10925,17 

  
TOTAL 45.682,54 427,98 45.254,56 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

36. LED CONCEPT EXPEDITION SRL cu sediul în Municipiul Targoviste, str. Linistei nr. 29, Județul Dambovita a 

solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 57.788,77 RON. 

Intre cele doua societati a fost incheiat Contractul de Locatiune nr. 32/12.03.2019.Suma pentru care se solicita 

inscrierea la masa credala reprezinta contravaloare chirie, furnizare servicii și alte relatii contractuale. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei Contractul de Locatiune nr. 32/12.03.2019 cu anexele aferente și facturile 

fiscale neachitate și dovada taxei de timbru. 

Situatie facturi neachitate: 

Nr. 

crt. 
Numarul și data facturii Sold factura RON Incasari Diferenta neachitata 

1 0000398/11.12.2019 14.941,64 0.00 14.941,64 

2 0000368/03.10.2019 12.066,60 0.00 12.066,60 

3 0000369/03.10.2019 2.149,14 0.00 2.149,14 

4 0000377/14.10.2019 4.581,50 0.00 4.581,50 

5 0000379/22.10.2019 3.451,00 0.00 3.451,00 

6 0000388/13.11.2019 20.106,24 0.00 20.106,24 

7 0000367/03.10.2019 773,50 280,85 492,65 

 TOTAL 58.069,62 280,85 57.788,77 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

37. LABORATORUL CENTRAL SA cu sediul în București, str. Barbu Vacarescu nr. 162, sector 2 a solicitat inscrierea 

la masa credala cu suma de 5.369,36 RON. 

Suma pentru care se solicita inscrierea la masa credala este compusa din: 5.169,36 lei facturi emise în baza Contractului 

de prestari servicii și activitati de laborator nr.108/2018 cu nr. de iesire 3101/29.08.2018 și 200 lei cheltuieli judiciare. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei Contract de prestari servicii și activitati de laborator nr.108/2018, dovada 

platii taxei de timbru și facturi fiscale dupa cum urmeaza: 

Nr. 

crt. 

Numarul și data facturii Sold factura RON Incasari Diferenta 

neachitata 

1 LC7013469/29.07.2019 1.342,32 0.00 1.342,32 

2 LC7013470/29.07.2019 1.032,92 0.00 1.032,92 

3 LC7013576/28.08.2019 1.480,36 0.00 1.480,36 

4 LC7013577/28.08.2019 866,16 0.00 866,16 

5 LC7013694/25.09.2019 447,44 0.00 447,44 

 TOTAL 5.169,20 0.00 5.169,20 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

38. LOGISTIK EXPRESS INVEST SRL cu sediul în București, str. Iasi nr. 48-50, cam.1, sector 5 a solicitat inscrierea 

la masa credala cu suma de 218.763,10 RON. 

Suma reprezinta facturi fiscale neachitate emise în baza Contractului de prestari servicii nr.3/01.05.2019. 
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Sunt anexate cererii de admitere a creantei: 

- Contract de prestari servicii inresistrat de catre STAR PRO CENTER INTL SRL sub numarul de intrare 

246/03.05.2019 și facturile fiscale emise și neachitate. 

- Dovada platii taxei de timbru 

Centralizare facturi: 

Nr. 

crt. 

Numarul și data facturii Sold factura RON Incasari Diferenta 

neachitata 

1 LOG0344/31.07.2019 114.537,50 40.085,40 74.452,10 

2 LOG0353/31.08.2019 55.263,30 0.00 55.263,30 

3 LOG0365/30.09.2019 40.471,90 0.00 40.471,90 

4 LOG0383/31.10.2019 37.449,30 0.00 37.449,30 

5 LOG0408/03.12.2019 11.126,50 0.00 11.126,50 

 TOTAL 258.848,50 40.085,40 218.763,10 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

39. MAIRON GALATI SA cu sediul în Galati, str. Drumul de Centura nr. 59 cu sediul procesual ales la avocat Spataru 

Cati Angelica - în București, Calea Mosilor nr.51, et. 1, sector 3 a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 

6.131,87 RON. 

Intre cele doua societati s-au desfasurat relatii comerciale în baza Contractului de vanzare-cumparare nr. 

186A/21.03.2019. Au fost furnizate marfuri catre societatea debitoare și emise facturi fiscale pe care debitoarea nu le-a 

achitat.  

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele: 

- Contract de vanzare cumparare nr.186A/21.03.2019; 

- Factura fiscala nr.3202860 din data de 11.09.2019; 

- Aviz de insotire a marfii; 

- Fisa de cont pentru perioada 01.03.2019 – 10.12.2019; 

- Situatia contabila la data de 10.12.2019. 

- Dovada platii taxei de timbru 

Centralizare facturi: 

Nr. 

crt. 

Numarul și data facturii Valoare factura 

RON 

Scadenta factura Sold 

1 FF NR.3202860/11.09.2019 6.131,86 11.11.2019 6.131,86 

 TOTAL 6.131,86 0.00 6.131,86 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

40. MAX BAU MATERIALE SRL cu sediul în Brasov, str. Turnului nr. 5, Corp Central Tehnico-administrativ, Biroul 

nr.31, Județul Brasov a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 44.839,08 RON. 

Suma pentru care se solicita inscrierea la masa credala reprezinta contravaloare materiale de constructie și 

finisaje.Relatiile intre cele doua societati s-au desfasurat în baza Contractului de vanzare-cumparare nr.735/02.07.2019. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei Contractul de vanzare – cumparare nr. 735/02.07.2019, facturile fiscale și 

fisa – Situatie clienti, dovada platii taxei de timbru. 

Nr. 

crt. 

Numarul și data facturii Sold factura RON Incasari Diferenta 

neachitata 

1 BMBA19003200/22.07.2019 11.180,94 0.00 11.180,94 

2 BMBA19003206/22.07.2019 437,92 0.00 437,92 

3 BMBA19003273/24.07.2019 19.368,44 0.00 19.368,44 

4 BMBA19003386/29.07.2019 1.433,06 0.00 1.433,06 

5 BMBA19004288/09.09.2019 3.301,06 0.00 3.301,06 

6 BMBA19004304/09.09.2019 45,22 0.00 45,22 

7 BMBA19004843/01.10.2019 5.644,92 0.00 5.644,92 

8 BMBA19004884/02.10.2019 3.427,52 0.00 3.427,52 

 TOTAL 44.839,08 0.00 44.839,08 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

41. MCA SELL SRL cu sediul în Comuna Comana, Sat Comana, str. Radu Serban nr.485, Județul Giurgiu a solicitat 

inscrierea la masa credala cu suma de 36.552,25 RON. 

Suma pentru care se solicita inscrierea la masa credala este compusa din 9.973,33 lei contravaloare factura MCA 

27903/31.05.2018 din data de 31.05.2018 și 26.578,92 lei penalitati de intarziere conform Contract nr. 

18062/07.05.2018. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei Contractul nr. 18062/07.05.2018 și factura MCA 27903, dovada platii taxei 

de timbru. 
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Nr. 

crt. 

Numarul și data  

facturii 

Scadenta 

facturii 

Suma de 

plata 

Suma 

achitata 

Diferenta Numar 

zile de 

intarziere 

Penalitati 

0,5%/zi 

intarziere 

Total 

penalitati 

1 MCA 

27903/31.05.2018 

05.06.2018 28.043,07 18.069,74 9.973,33 533 49,87 26.578,92 

 TOTAL    9.973,33   26.578,92 

Cuantum penalitati pe zi de intarziere = 0,5%/zi INTARZIERE – STABILIT CONVENTIONAL. 

Art. 11 litera a ...in cazul în care Beneficiarul nu respecta obligatiile de plata în termenele prevazute la art.7 se va 

percepe ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,5% din valoarea contractului pentru fiecare zi de 

intarziere. Cuantumul total al penalitatilor poate depasi valoarea debitului. 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

42. MC MARIV GROUP SRL cu sediul în Brasov, str. Iezer nr.10, Județul Brasov cu sediul ales pentru comunicarea 

actelor de procedura la numita Ion Marinela în localitatea Brasov, str. Nicolae Labis nr.1, bloc 3, sc.B, ap.64, et.6, 

Județul Brasov cu adresa de email mcmarivgroup@gmail.com a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 

20.007,80 RON. 

Suma pentru care se solicita inscrierea la masa credala reprezinta contravaloare factura seria MRV nr.0001 din 

29/10/2019 aferenta contractului de prestari sercivii în constructii nr.80/26.09.2019. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele: 

- Taxa judiciara de timbru; 

- Contract de prestari servicii nr.80/26.09.2019; 

- Factura fiscala seria MRV nr.0001/29.10.2019; 

- Situatia de lucrari nr.01 din data de 08.10.2019; 

- Adresa trimisa de Star Pro Center Intl catre creditor prin care sunt informati de situatia platilor; 

- Confirmarea de primire a facturii și a situatiei de lucrari prin intermediul Fan Courier. 

Nr. 

crt. 

Numarul și data facturii Sold factura RON Incasari Diferenta 

neachitata 

1 MRV NR.0001/29.10.2019 20.007,80 0.00 20.007,80 

 TOTAL 20.007,80 0.00 20.007,80 

Cererea de admitere a creantei a fost expediata prin Fan Courier în data de 06.01.2020. Potrivit art. 183 alin. 1 din 

Codul de procedra civila "Actul de procedură depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la 

oficiul poștal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare este socotit a fi făcut 

în termen. Mentionam ca, desi prin Hot. 970/2019 publicata în M.Of. la data de 20.12.2019, pentru personalul 

instituțiilor și autorităților publice, zilele de 27 decembrie 2019 și 3 ianuarie 2020 au fost stabilte ca zile libere, 

creditorul avea posibilitatea sa trimita declaratia de creanta cu o firma de curierat potrivit dispozitiilor art. 183 alin. (1), 

data de 03.01.2020 fiind zi lucratoare pentru firmele de curierat. 

Propunem neinscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata intrucat cererea de admitere a creantei nu a fost 

depusa în termenul stabilit (03.01.2020). 

43. M.D.C. MANAGEMENT DEVELOPMENT CONSULTING SRL cu sediul în București, Str.Odobesti nr.9, bl.V13, 

sc.1, et.3, ap.15, sector 3 cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedura în București, Str.Izvor nr.78, 

et. 2, cam 3-4, MDC, sector 5 a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 326.239,16 RON. 

Suma pentru care se solicita inscrierea la masa credala reprezinta contravaloare facturi neachitate și penalitati 

contractuale calculate pana la data de 20.11.2019, în baza contractelor de prestari servicii-consultanta. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele documente: 

- Contractele de prestari servicii – consultanta inregistrate cu numerele: 125/30.10.2018; 103/19.10.2019; 

131/10.12.2018; 12/06.03.2019; 63/14.05.2019; 24/18.03.2019; 14/11.03.2019; facturile aferente contractelor mai sus 

mentionate; Hotararea Civila nr. 8445 din 16.09.2019 a Judecatoriei Sectorului 2 București prin care este admisa 

actiunea formulata de creditor și „ Ordona debitoarei sa plateasca creditoarei, în termen de 10 zile de la comunicarea 

prezentei, suma de 205.497,50 lei reprezentand debit principal și TVA, la care se adauga penalitati de intarziere, 

calculate de la data scadentei fiecarei facturi și pana la data achitarii integrale a debitului”. 

- Dovada platii taxei judiciare de timbru 

Cuantumul creantei și a penalitatilor la data de 20.11.2019 este urmatorul: 

Nr. 

crt 
Factura( nr/data) Pret Contract 

Data 

scadenta 
Denumire produs 

Nr. Zile 

intarziere 

Penalitati 

0,1%/zi 

lei 

Total 

penalitati lei 

Pret cu 

penalitati lei 

Valoare 

TVA 

Total 

valoare cu 

TVA 

1 2 3 4 5 6 
7=3X0,1

% 
8=6X7 9=3+8 

10=9X19

% 
11=9+10 

1 
PROF-MDC 0011 

DIN 11.12.2019 
200,00 14.12.2019 Taxa judiciara 

   
200,00 38,00 238,00 
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Nr. 

crt 
Factura( nr/data) Pret Contract 

Data 

scadenta 
Denumire produs 

Nr. Zile 

intarziere 

Penalitati 

0,1%/zi 

lei 

Total 

penalitati lei 

Pret cu 

penalitati lei 

Valoare 

TVA 

Total 

valoare cu 

TVA 

2 
PROF-MDC 005 
DIN 28.11.2019 

200,00 01.12.2019 Taxa judiciara 
   

200,00 38,00 238,00 

3 
MDC 0005 DIN 

28.01.2019 
20.346,95 31.01.2019 

PS Contract 

125/30.10.2019 
293 20,35 5.962,55 26.309,50 4.998,80 31.308,30 

4 
PROF-MDC 004 

DIN 28.11.2019 
5.962,55 01.12.2019 Penalitati la MDC 0005 

   
5.962,55 1.132,90 7.095,45 

5 
PROF-MDC 001 

DIN 01.04.2019 
115.266,57 04.04.2019 

PS Contract 

103/19.10.2018 
230 115,27 26.512,10 141.778,67 26.937,95 168.716,62 

6 
PROF-MDC 003 

DIN 28.11.2019 
26.512,10 01.12.2019 

Penalitati la PROF-

MDC001    
26.512,10 5.037,30 31.549,40 

7 
MDC 0013 DIN 

22.03.2019 
21.471,58 14.06.2019 

PS Contract 

131/10.12.2018 
240 21,47 5.152,80 26.624,38 5.058,63 31.683,01 

8 
PROF-MDC 006 

DIN 10.12.2019 
5.152,80 13.12.2019 Penalitati la MDC0013 

   
5.152,80 979,03 6131,83 

9 
PROF-MDC002 

DIN 11.06.2019 
15.601,88 14.06.2019 

PS Contract 

12/06.03.2019 
159 15,6 2.480,40 18.082,28 3.435,63 21517,91 

10 
PROF-MDC 007 

DIN 10.12.2019 
2.480,40 13.12.2019 

Penalitati la PROF-

MDC002/11.06.2019    
2.480,40 471,28 2951,68 

11 
MDC 0028 DIN 

14.05.2019 
9.523,20 17.05.2019 

PS Contract 

63/14.06.2019 
487 9,52 1.780,24 11.303,44 2.147,65 13451,09 

12 
PROF-MDC 008 
DIN 11.12.2019 

1.780,24 14.12.2019 
Penalitati la PROF-

MDC028/14.05.2019    
1.780,24 338,24 2118,48 

13 
MDC 0033 DIN 

01.08.2019 
2.994,00 03.08.2019 

PS Contract 
24/18.03.2019 

109 3 327,00 3.321,00 630,99 3951,99 

14 
PROF-MDC 

010/11.12.2019 
327 14.12.2019 

Penalitati la PROF-
MDC033/14.05.2019    

327 62,13 389,13 

15 
MDC 0032 DIN 

01.08.2019 
3.375,00 03.08.2019 

PS Contract 
14/11.03.2019 

109 3,4 370,6 3.746,60 711,70 4458,30 

16 
PROF-MDC 009 

DIN 11.12.2019 
370,6 4.12.2019 

Penalitati la 

MDC032/01.08.2019    
370,6 70,41 441,01 

  
231564,87 

    
42585,69 274151,56 52088,64 326240,20 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

44.  SC MILER SRL cu sediul în Piata Unirii, bloc Eva T120, sc.B, ap.101, Giurgiu a solicitat inscrierea la masa credala 

cu suma de 39.571,07 RON. 

Suma pentru care se solicita inscrierea la masa credala reprezinta contravaloare facturi neachitate. Sunt anexate facturile 

acceptate la plata de catre debitoare, Contractul de executie și montaj a lucrarilor tamplarie de aluminiu 

nr.12931/12.07.2019, situatie lucrari nr. 1. 
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Centralizare facturi: 

Nr.Crt. Nr. Factura Data factura Valoare factura 

1 8855 24.07.2019 21.360,50 

2 8858 26.07.2019 3.940,09 

3 8859 26.07.2019 3.678,10 

4 9213 09.12.2019 10.592,38 

    TOTAL 39.571,07 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

45. MIRCEA TRANS CON SRL cu sediul în Giurgiu, Calea București nr.7, loc.Mihailesti a solicitat inscrierea la masa 

credala cu suma de 24.725 RON. 

Suma pentru care se solicita inscrierea în tabelul de creante reprezinta facturi fiscale neachitate. Creditorul a formulat 

cerere de executare în vederea recuperarii datoriei. In data de 15.11.2019 Judecatoria sector 2 a incuviintat executarea 

silita prin toate formele permise de lege pana la realizarea creantei. Dosarul de executare se afla în portofoliul BEJ 

PARVAN VIOLETA.  

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele documente: 

- Facturi fiscale scadente la plata 

- Fisa contului debitoarei 

- Dovada existentei dosarului executional  

Centralizare facturi: 

Nr.Crt. Nr. Factura Data factura Valoare factura Rest de plata 

1 MIRB5895 15.06.2019 32.725,00 22.047,50 

2 MIRB5925 20.06.2019 2.677,50 2.677,50 

    TOTAL 35.402,50 24.725,00 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

46. MULTIGRUP ACTIV DISTRIBUTION SRL cu sediul în București, sector 5, str. Drumul Cooperativei nr. 23-1 a 

solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 476.976,85 RON. 

Suma pentru care se solicita inscrierea în tabelul de creante reprezinta facturi neachitate emise ca urmare a livrarii de 

marva catre debitor în baza Contractului de vanzare cumparare nr.96/03.09.2018.  

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele documente: 

- Contractul de vanzare cumparare nr.96/03.09.2018. 

- Facturi fiscale 

- Fisa de cont centralizate pe act client 

Este atasata dovada platii taxei judiciare de timbru. Cererea de admitere a creantei a fost transmisa prin intermediul 

email-ului în data de 09.01.2020 la grefa tribunalui. Potrivit art. 183 alin. 1 din Codul de procedra civila "Actul de 

procedură depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la oficiul poștal sau depus la un 

serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare este socotit a fi făcut în termen. Mentionam ca, 

desi prin Hot. 970/2019 publicata în M.Of. la data de 20.12.2019, pentru personalul instituțiilor și autorităților publice, 

zilele de 27 decembrie 2019 și 3 ianuarie 2020 au fost stabilte ca zile libere, creditorul avea posibilitatea sa trimita 

declaratia de creanta cu o firma de curierat potrivit dispozitiilor art. 183 alin. (1), data de 03.01.2020 fiind zi lucratoare 

pentru firmele de curierat. 

Propunem neinscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata pentru motivele aratate mai sus. 

47. NEXO INSTALCONSTRUCT SRL cu sediul în București, str. Fizicienilor nr. 40, biroul nr.2, bl.9, et.2, ap.22, 

sector 3 cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedura în București, Paul Greceanu nr.18, sector 2 la AS 

CREDIT RECOVER CONSULTING SRL a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 107.100 RON. Suma 

solicitata rezulta din Contractul de executie nr.73/03.09.2019 în baza caruia au fost emise facturile Seria NEXAND, 

NR.30191/18.09.2019 în valoare de 71400 lei și Seria NIC NR. 10914/11.09.2019 în valoare de 35700 lei, acestea 

insumand o valoare totala de 107.100 lei. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele documente: 

- Contract de Executie nr. 73/03.09.2019 

- Situatie de lucrari nr. 1/16.09.2019 și nr. 2/23.09.2019 

Centralizare facturi: 

Nr.Crt. Nr. Factura Data factura Valoare factura 

1 30191 19.09.2019 71.400,00 

2 10914 11.09.2019 35.700,00 

    TOTAL 107.100,00 

 Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 
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48. NOMA ROOF EXPERT SRL cu sediul în Pitesti, Calea Campulung 1D, Corp E, județul Argesa solicitat inscrierea 

la masa credala cu suma de 45.701,06 RON reprezentand facturi neachitate emise în baza Contractului de prestari 

servicii nr.78/17.09.2019. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele documente: 

- Taxa judiciara de timbru 

- Contractul de prestari servicii nr.78/17.09.2019 

- Anexa 1 - Anexa economica- Structura metalica 

- Anexa 2 – Obiectiv investitii - ,20 imobile’’ 

- Facturi fiscale 

Centralizare facturi: 

Nr.Crt. Nr. Factura Data factura Valoare factura 

1 ROOF12 17.10.2019 14.722,32 

2 ROOF11 17.10.2019 7.001,25 

3 ROOF10 17.10.2019 407,27 

4 ROOF09 17.10.2019 1.840,07 

5 ROOF08 17.10.2019 888,31 

6 ROOF07 17.10.2019 4.376,63 

7 ROOF06 17.10.2019 5.074,59 

8 ROOF05 30.09.2019 2.843,95 

9 ROOF04 30.09.2019 5.170,50 

10 ROOF03 30.09.2019 3.376,17 

    TOTAL 45.701,06 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

49. PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL cu sediul în București, sector 1, str. Dragoslavele nr.2-4, etaj 2 cu 

sediul ales în vederea comunicarii actelor de procedura la Cabinet de Avocat "Hipea Gabriela" din București, sector 3, 

str. Traian nr.2, bl.F1, sc.3, et.6, ap.18, email:ghipea@gmail.com a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 

1.972.534,47 RON. 

Creditorul a solicitat deschiderea procedurii de insolventa a debitorului. Creanta solicitaa prreprezinta contravaloarea 

partiala a facturii fiscale nr.PBGME nr.010/22.02.2019 în valoare de 914059,22 lei, valoare restanta de 575026,02 lei, 

contravaloarea facturii fiscale nr. PBGME nr.011/14.03.2019 în valoare de 1183216,46 lei, contravaloarea facturii 

fiscale nr. PBGME nr.018/12.06.2019 în valoare de 120 880,94 lei, contravaloarea facturii fiscale nr. PBGME 

nr.019/12.06.2019 în valoare de 101264,84 lei emise în baca Contractului de proiectare și executie lucrari 

nr.96796/01.11.2018, ale Acordului de asiciere/12.09.2018, ale Contractului de proiectare și executie lucrari nr. 

106259/05.12.2018, ale Acordului de asociere/14.09.2018 și ale Contractului de proiectare și executie lucrari 

nr.106264/05.12.2018, ale Acordului de asociere/14.09.2018. Este atasata dovada platii taxei de timbru. 

La data de 20.11.2019, PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL prezinta urmatoarea situatie: 

PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL a fost de acord cu preluarea de catre SC ROTARY CONSTRUCTII 

SRL (la data de 04.10.2019), a contractelor pentru reabilitare termica, respectiv lot 12 imobile, 14 imobile, 15 imobile, 

19 imobile, 20 imobile, 21 imobile, 29 imobile, ctr incheiate de catre STAR PRO CENTER INTL SRL cu Primaria 

sector 5. 

SC STAR PRO CENTER INTL SRL a fost asociată cu PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL în contractele 

anterior menționate, PBG deținând un procent de 5% din valoarea contractelor.  

Avand în vedere ca la data de 04.10.2019, contractele în cauza au fost cesionate catre ROTARY CONSTRUCTII SRL, 

contractual de asociare și orice obligații între părți, în legătură cu executarea acestui contract, au incetat de la data 

semnării contractului de cesiune. Astfel, sumele solicitate de către PBG nu se mai pot accepta la plata.  

SC STAR PRO CENTER INTL SRL a executat conform situatiilor partiale existente lucrari în valoare de 7.222.420.98 

lei, aceste situații urmând a fi actualizate după acceptarea la plată a tuturor lucrărilor executate de către debitoare. 

Calculând 5% la suma lucrărilor executate de către debitoare, așa cum sunt evidențiate în prezent, rezultă o sumă 

datorată către PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL în valoare de 361.121,05 lei. 

Având în vedere că debitoarea a achitat deja către PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL, din procentul de 

5% calculat la valoarea întreagă a contractului, suma de 1.002.081,41 lei, rezultă că debitoarea are de recuperat de la 

PBG suma de 640.960,36 lei. 

Suma de recuperat se va putea majora în situatia în care se va stabili ca suma de 2.372.326,22 lei, stabilita de UAT 

sector 5 în sararcina asocierii, ca deficiente de plata, este datorata. 

Propunem neinscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

50. PPG ROMANIA SA  cu sediul în București, str. Catanoaia nr. 33, sector 3 a solicitat inscrierea la masa credala la 
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categoria creante garantate în baza art.6.4 din Contractul de vanzare - cumparare nr. 40/20.03.2019 cu debitul principal 

în suma de 183.385,64 lei și 16.695,28 lei (penalitati de intarziere).  

Sunt anexate cererii de inscriere la masa credala Contractul de vanzare - cumparare nr. 40/20.03.2019 precum și 

facturile fiscale emise.  

Prin adresa 1152/22.10.2019 (atasata declaratiei de creanta), SC Star Pro Center Intl SRL a comuncat creditoarei faptul 

ca va achita datoria restanta pana la data de 20.11.2019  

Creanta a fost inscrisa integral la categoria creante chirografare. Mentionam ca, la art. 5 pct. 15 din Legea nr. 85/2014 

sunt definite creantele garantate astfel: creante care beneficiaza de o cauza de preferinta sunt acele creante care sunt 

insotite de un privilegiu si/sau de un drept de ipoteca si/sau de drepturi asimilate ipotecii, potrivit art. 2347 din Codul 

civil, s/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent daca acesta este debitor principal 

sau tert garant față de persoanele beneficiare ale cauzelor de preferinta. In cazul în care debitorul este tert garant, 

creditorul care beneficiaza de o cauza de preferinta va exercita drepturile corelative numai în ceea ce privește bunul sau 

dreptul respectiv. Aceste cauze de preferință au înțelesul dat lor de Codul civil, dacă prin lege specială nu se prevede 

altfel. 

Propunem inscrierea creditorului în tabelul preliminat cu suma solicitata, la categoria creante chirografare.  

51. PRIMARIA TARGOVISTE cu sediul în str. Revolutiei nr.1-3, Județul Dambovita a solicitat inscrierea la masa 

credala cu suma de 342.788,83 RON. Intre cele doua a fost incheiat Contractul de executie lucrari nr.36052 din data de 

20.11.2018, pentru obiectivul ,Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament’’ în Mun. Targoviste, 

pentru care debitoarea a constituit garantia de buna executie a contractului în cuantum de 111.023 lei prin Polita seria M 

nr.000038146 emisa de City Insurance SA. A fost incheiat un nou contract de executie lucrari nr.27733 din 14.08.2019. 

Suma de 342.788,83 RON reprezinta diferenta dintre pretul platit potrivit contractului nr. 27733/14.08.2019, adica 

1.453.018,82 lei și cel convenit cu debitoarea potrivit contractului nr. 36052/20.11.2018, respectiv 1.110.299,99 lei. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele documente: 

- Contractul de executie lucrari nr.36052 din data de 20.11.2018 

- Contract de executie lucrari nr.27733 din 14.08.2019 

- Polita seria M nr.000038146 emisa de City Insurance SA 

- Raport intocmit privind stadiul fizic al investitiei 

- Notificare reziliere nr. 17086/23.05.2019 

Societatea Star Pro Center Intl SRL a incheiat cu Primaria Targoviste contractul de lucrari nr. 36052/20.11.2018, ce a 

avut ca obiect “Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Targoviste. 

La predarea amplasamentului inainte de emiterea ordinului de incepere a lucrarilor s-a constatat ca nu exista un drum de 

acces catre santier, astfel incat executantul era nevoit sa faca accesul catre santier pe terenul unui tert, care la scurt timp 

nu a mai permis accesul muncitorilor și al utilajelor. 

S-a incercat sa gasirea unei solutie amiabile impreuna cu Primaria Targoviste de rezolvarea a acestei situatii, insa 

situatia a condus la imposibilitatea continuarii lucrarilor. 

Primaria Targoviste a reziliat contractual cu SC Star Pro Center Intl SRL. 

Mentionam ca exista o actiune în instanta. 

La data de 14.08.2019, Primaria Targoviste a incheiat un nou contract de executie lucrari cu SC MUNICIPAL 

CONSTRUCT SA. De asemenea, Primaria Targoviste nu a facut nici o plata catre SC STAR PRO CENTER INTL 

SRL. 

Propunem neinscrerea la masa credala, intrucat nu este dovedit un prejudiciu real care sa poata fi pus în sarcina 

Prestatorului. 

52. PROMELEK XXI SA cu sediul în Localitatea Apahida, str. Libertatii nr.21, Județul Cluj cu sediul procesual ales la 

CIA Paun Ciprian Adrian - Cluj-Napoca, str. Calea Dorobantilor nr. 14-16, ap.21 - 22, Județul Cluj a solicitat inscrierea 

la masa credala cu suma de 94.894,57 RON. 

Suma pentru care se solicita inscrierea la masa credala reprezinta facturi fiscale neachitate - furnizare de produse. 

Este anexata cererii de inscriere la masa credala fisa partener. 

Nr. crt. Numar document și data Sold datorat 

1 P19FV032050/18.10.2019 17.201,10 

2 P19FV032055/18.10.2019 1.195,78 

3 P19FV032243/19.10.2019 55,80 

4 P19FV032299/20.10.2019 3.088,20 

5 P19FV032300/20.10.2019 1.350,15 

6 P19FV032317/19.10.2019 933,34 

7 P19FV03490/23.10.2019 366,51 

8 P19FV032491/23.10.2019 11.043,80 

9 P19FV032616/24.10.2019 86,07 

10 P19FV032617/24.10.2019 246,22 

11 P19FV033025/26.10.2019 21.626,54 

12 P19FV033110/26.10.2019 2.678,48 

13 P19FV033245/27.10.2019 168,98 
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Nr. crt. Numar document și data Sold datorat 

14 P19FV033260/27.10.2019 616.68 

15 P19FV033359/27.10.2019 1.195,99 

16 P19FV033607/31.10.2019 1.389,48 

17 P19FV033626/31.10.2019 649,64 

18 BUCU3AG0146786/22.10.2019 0.00 

19 BUCU3AG0146786/22.10.2019 35.567,97 

20 P19FV034206/03.11.2019 31.000,81 

21 BUCU3AG0146786/22.10.2019 0.00 

22 BUCU3AG0146786/22.10.2019 35.567,97 

23 BUCU3AG0146786/22.10.2019 0.00 

24 BUCU3AG0146786/22.10.2019 -35.567,97 

25 BUCU3AG0146786/22.10.2019 0.00 

26 BUCU3AG0146786/22.10.2019 -35.567,97 

 TOTAL GENERAL 94.894,57 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

53. PORSCHE LEASING ROMANIA IFN SA și PORSCHE BROKER DE ASIGURARE SRL cu sediul în Voluntari, 

B-dul. Pipera nr.2, cladirea Porsche, etajele 1 și 2, jud. Ilfov cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedura la 

Cabinet de Avocat Criana Macarescu din București, str. Carol Davila nr.21A, parter, ap.2, sector 5 a solicitat inscrierea 

la masa credala cu suma de 3.288,15 RON. 

Suma reprezinta contravaloarea ratelor de leasing financiar, taxa de somatie, rata prima de asigurare casco restante 

(2876,38 lei rata de leasing și taxa de somatie + 411,77 lei rata prima de asigurare casco), conform facturilor emise în 

baza Contractului de Leasing Financiar nr. 9204517/227965.  

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele documente: 

- Contractul de Leasing Financiar nr. 9204517/227965, în copie 

- Scadentarul contractului de Leasing Financiar nr. 9204517/227965, în copie 

- Situatie centralizata de facturi emise pana la data prezentei, în copie 

- Facturi emise și neachitate la data deschiderii procedurii, în copie 

- Imputernicire avocatiala, în original 

- Dovada platii taxei de timbru 

Centralizare facturi: 

Nr.Crt. Nr. Factura Data factura Valoare factura Incasare Rest de plata 

1 19311533 05.10.2019 2.585,38 2421,19 164,19 

2 77418196 23.10.2019 123,14 0 123,14 

3 19334910 05.11.2019 2.589,05 0 2.589,05 

4 79180954 05.11.2019 412,60 0 412,60 

    TOTAL 5.297,57   3.288,98 

Calculand valoarea facturilor rezulta ca aceasta este de 3.288,98 lei, de unde se observa o diferenta fata de suma 

solicitata de catre creditor ca debit principal. 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

54. S.C. PVD SURVEYOR SRL  cu sediul în Com. Dridu, str. Salviei nr. 7, Jud. Ialomita a solicitat inscrierea cu suma 

de 43.980,35 lei (contravaloare facturi neachitate). Provenienta facturilor rezulta din contractul nr. 1 incheiat în data de 

07.08.2018, în cadrul caruia SC PVD SURVEYOR SRL  a avut calitatea de SUBCONTRACTOR iar SC STAR PRO 

CENTER INTL SRL  a avut calitatea de BENEFICIAR. 

Sunt anexate cererii de inscriere la masa credala Contractul de prestari servicii nr. 1/07.08.2019 și urmatoarele: 

- Extras de cont prin care, la data de 30.11.2019, debitoare figureaza în evidentele contabile ale SC PVD SURVEYOR 

SRL  cu urmatoarele debite: 

Document Explicatii Sold 

 

Fel Numar Data   

Fact 20 31.08.2019  1547,60 

Fact 21 30.09.2019  12542,90 

Fact 26 31.10.2019  15700,08 

Fact 30 30.11.2019  14189,77 

TOTAL  43.980,35 
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- Confirmare sold prin care, SC STAR PRO CENTER INTL SRL  instiinteaza ca, la data de 31.12.2019, unitatea 

figureaza cu urmatoarele facturi neachitate în suma de 43.975.35. 

Document Explicatii Suma (RON) 

F20/31.08.2019  1542,60 

F21/30.09.2019  12542,90 

F26/31.10.2019  15700,08 

F30/30.11.2019  14189,77 

- Copii facturi fiscale și centralizatoare rapoarte de lucru: 

Nr. crt. Numar factura Data de emitere a 

facturii fiscale 

Valoare Denumire produse Tranzactii 

1 30 30.11.2019 14.189,77 Factura cnf. Ctr. nr. 

1 din data de 

07.08.2018 și 

centralizator de 

lucru nr 01 și 02 

din perioada 01-

31.10.2019 

 

2 36 31.10.2019 15.700,08 Factura cnf. Ctr. nr. 

1 din data de 

07.08.2018 și 

centralizator de 

lucru pnr01 și 02 

din perioada 01-

31.10.2019 

 

3 21 30.09.2019 12.542,90 Factura cnf. Ctr. nr. 

1 din data de 

07.08.2018 și 

centralizator de 

lucru nr 01 și 02 

din perioada 01-

30.09.2019 

 

4 20 31.08.2019 17.167,72 Factura cnf. Ctr. nr. 

1 din data de 

07.08.2018 și 

centralizator de 

lucru nr 01 și 02 

din perioada 01-

31.08.2019 

Ordin de 

plata incasare 

Septembrie 

2019: 15.620 

lei 

A fost achitata taxa judiciara de timbru. 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

55. ROMSTAL IMEX SRL - cu sediul în București, sector 4, sos. Vitan Barzesti nr.11 A cu sediul ales la SCA Simion, 

Nere& Iordache, av. Diana Nere în București, str. D.I.Mendeleev nr.41, et1, ap.3 sector 1 email: office@lawyer-

contact.ro a solicitat inscrierea cu suma de 514.196,27 lei reprezentand contravaloare facturi neachitate emise în baza 

unui ACORD COMERCIAL nr. 40009937/13.02.2019 și anexele aferente acestuia. 

 Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

56. ROTARY CONSTRUCTII SRL - cu sediul în București, str. Parcului nr. 77, sector1 cu sediul procesual ales pentru 

comunicarea actelor de proceura și a corspondentei la Cabinet de Avocat "Dascal Catalin Andrei" din București, str. 

Lucian Blaga nr.4, et.8, sector 3 a solicitat inscrierea cu suma de 3.512.381,39 lei. Intre cele doua societati au fost 

incheiate o serie de contracte în baza carora creditorul asigura debitorului sustinerea tehnica și financiara pentru a 

participa la licitatii avand ca obiectiv: "Lucrari (proiectare și executie) aferent proiectului cu titlu "Reabilitare termica 

blocuri de locuinte sector 5".  

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele documente: 

- Contractul de sustinere tehnica și financiara nr. 152/13.09.2018, nr. 153/13.09.2019, nr. 154/13.09.2018, nr. 

159/14.08.2018, nr. 160/14.09.2018, nr. 161/14.09.2018, nr. 162/14.09.2018. 

- Biletele la ordin 

- Factura nr. 23647/13.09.2018, nr. 23648/13.09.2018, nr. 23649/13.09.2018, nr. 23667/01.10.2018, nr. 

23668/01.10.2018, nr. 23669/01.10.2018, nr. 23670/01.10.2018 emise în baza Contractelor de sustinere tehnica și 

financiara 

- Taxa judiciara de timbru 

- Imputernicire avocatiala 

Centralizatori facturi: 
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Nr.Crt. Nr. Factura Data factura Valoare factura 

1 23647 13.09.2018 57.123,57 

2 23648 13.09.2018 56.515,48 

3 23649 13.09.2018 53.163,25 

4 23667 01.10.2018 54.399,66 

5 23668 01.10.2018 56.624,96 

6 23669 01.10.2018 56.509,53 

7 23670 01.10.2018 55.924,05 

    TOTAL 390.260,50 

Centralizator contracte sustinere tehnica și financiara: 

  Pret fara 

TVA 

TVA Pret cu TVA 

Ctr. 152/13.09.2018 480030 91.205,70 571.235,70 

Ctr. 153/13.09.2018 474925 90235,75 565160,75 

Ctr. 154/13.09.2018 446750 84882,5 531632,5 

Ctr. 159/14.09.2018 457149 86858,31 544007,31 

Ctr. 160/14.09.2018 475843 90410,17 566253,17 

Ctr. 161/14.09.2018 474879 90227,01 565106,01 

Ctr. 162/14.09.2018 469955 89291,45 559246,45 

TOTAL 3279531 623.110,89 3.902.641,89 

TOTAL GENERAL 3.512.381,39 

 La data de 20.11.2019, SC ROTARY CONSTRUCTII SRL prezinta urmatoarea situatie: 

SC ROTARY CONSTRUCTII SRL preia la data de 04.10.2019, contractele pentru reabilitare termica, respectiv lot 12 

imobile, 14 imobile, 15 imobile, 19 imobile, 20 imobile, 21 imobile, 29 imobile, contracte incheiate de catre STAR 

PRO CENTER INTL SRL cu Primaria sector 5. 

Pentru aceste contracte SC STAR PRO CENTER INTL SRL, ii datora lui ROTARY CONSTRUCTII SRL, un 

comission de 2% din valoarea estimata a contractului, valoare facurata și incasata.  

Conform contractului ROTARY CONSTRUCTII factureaza un procent de 10 % în avans, la data depunerii 

documentatiei pentru licitatie, iar apoi restul sumelor, în conditiile în care nu ar fi intervenit cesiunea contractului. 

Avand în vedere ca la data de 04.10.2019, contractele în cauza au fost cesionate catre ROTARY CONSTRUCTII, 

sumele respective nu se mai pot accepta la plata.  

STAR PRO CENTER INTL SRL a executat conform situatiilor partiale existente lucrari în valoare de 7.222.420.98 lei. 

Aceste situatii vor fi actualizate dupa prezentarea notei de constatare mentionata la Capitolul 1, art. 4 din contractul de 

cesiune și ca urmare a administrării unor probe tehnice, dacă va fi cazul. 

Debitoarea nu mai datorează procentul de 2% pentru valoarea unui contract ce a fost cesionat catre ROTARY 

CONSTRUCȚII SRL în mod gratuit, întregul beneficiu al contractului fiind cesionat gratuit către beneficiarul 

procentului de 2%, realizându-se confuziunea debitorului obligației, ca beneficiar al contractului, cu creditorul 

obligației. 

Calculând procentul de 2% la valoarea încasată de debitoare până la data cesiunii, anterior deschiderii procedurii 

insolvenței, apreciem că ROTARY CONSTRUCȚII SRL a încasat sume mai mari decât procentul de 2% datorat, 

cererea de creanță urmând să fie respinsă. 

Rotary Constructii SRL datoreaza catre SC STAR PRO CENTER INTL SRL suma de 245.812,5 lei, rezultand din 

diferenta sumei incasate de catre Rotary Constructii SRL și suma datorata de catre SC STAR PRO CENTER INTL 

SRL.  

Propunem neinscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

57. SALCAR PROD SRL - cu sediul în Comuna Glina, str. DN CB nr.45, județul Ilfov a solicitat inscrierea cu suma de 

99.561 lei reprezentand factura SPB nr.580/24.12.2019 în suma de 99.561,00 neachitata.Factura este depusa în forma 

originala. Emisa în urma lucrarilor efectuate în cadrul Contractului nr.82/09.10.2019. Creditorul a atasat dovada platii 

taxei de timbru.  

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele documente: 

- Contractului nr.82/09.10.2019 

- Atasamente semnate și aprobate de sef santier punct de lucru 

- Factura nr.580/24.12.2019 
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Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

58. S.C. SANEX SA  cu sediul în Cluj-Napoca, str. Beiusului nr. 1, Jud. Cluj a solicitat inscrierea cu suma de 54.357,95 

lei din care suma de 53.642,24 lei (contravaloarea marfii livrate și neachitate conform facturilor emise în temeiul 

contractului cadru de vanzare-cumparare nr. 450 din 27.08.2019) și 715,71 lei reprezentand penalitati de intarziere 

calculate conform contractului cadru de vanzare-cumparare nr. 450 din 27.08.2019. 

Sunt anexate cererii de inscriere la masa credala Contractul cadru de vanzare-cumparare nr. 450 din 27.08.2019 și 

urmatoarele: 

- Tabel evidenta facturi STAR PRO CENTER INTL 

Creante comerciale, decurgand din contractul cadru de vanzare-cumparare nr. 450/27.08.2019 

Document Data document Valoare initiala a 

facturii RON 

Sold RON Data scadenta 

9030165164 28.08.2019 33179.29 33179.29 27.10.2019 

9030165533 30.08.2019 20462.95 20462.95 29.10.2019 

TOTAL  53642.24 53642.24  

- Calculul penalitatilor aferente creantelor din cuprinsul declaratiei 

Creante comerciale, decurgand din contractul cadru de vanzare-cumparare nr. 450/27.08.2019 

Document 
Data 

document 

Valoare 

initiala a 

facturii 

RON 

Sold RON 
Data 

scadenta 

Zile depasire 

scadenta 

Calcul 

oenalitati 

contractuale 

RON 

9030165164 28.08.2019 33179.29 33179.29 27.10.2019 23 457.87 

9030165533 30.08.2019 20462.95 20462.95 29.10.2019 21 257.83 

TOTAL  53642.24 53642.24   715.71 

- Oferta de pret nr. 1 din 27.08.2019 

- Factura fiscala nr. 9030165164/28.08.2019 avand valoare de 33.179,29 lei 

- Comanda din 26.08.2019 (Convorbire email) 

- Aviz de expeditie 80736641/27.08.2019 

- Scrisoare de transport international 

- Proces verbal de receptie a marfii 

- Factura fiscala nr9030165533/30.08.2019 avand valoare de 20.462,95 lei 

- Comanda din 26.08.2019 (Convorbire email) 

- Aviz de expeditie 80736649/30.08.2019 

- Proces verbal de receptie a marfii din 02.09.2019. 

- Proces verbal de predare-primire bilete la ordin din 03.09.2019 prin care s-au predat un nr de 2 BO cu seriile: 

 BUCU3AG 0146730 = 33.179,29 LEI scadenta 28.10.2019 

 BUCU3AG 0146731 = 20.462,95 LEI scadenta 30.10.2019 

A fost achitata taxa judiciara de timbru. 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

59. SCOALA GIMNAZIALA ION I.C.BRATIANU - cu sediul în București, str. Amurgului nr.35, sector 5 cu sediul 

ales pentru comunicarea actelor de procedura în București, str. Paleologu nr.24, sector 3 persoana desemnara pentru 

primirea actelor Dna. Jiglea Anca Cristina a solicitat inscrierea cu suma de 67.735 lei. Suma datorata reprezinta 

contravaloarea a 77.589 kg deseuri fier nepredata, rezultate din demolarea cladirii apartinand unitatii de invatamant, 

conform Contractului de achizitie public nr.2203/10.09.2019, creanta recunoscuta de catre debitoare conform cererii de 

creanta. 

Avand în vedere adresa nr 1322/11.11.2019, atasata la dosarul cauzei, SC STAR PRO CENTER INTL SRL, datoreaza 

catre SCOALA I C BRATIANU, contravaloarea deseurilor rezultate din demolare în suma de 67.735 lei. Aceasta suma 

va fi refacturata catre Bursa Reciclyng SRL, urmand a intreprinde demersuri pentru recuperarea acesteia.  

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

60. SKELE INDUSTRIAL SRL - cu sediul în București, sector 1, str. Maltopol nr. 9C a solicitat inscrierea cu suma de 

843.815,68 lei. Intre SKELE INDUSTRIAL SRL și debitor s-au desfasurat relatii comerciale conform contractului de 

inchiriere utilaj nr.43/31.05.2015. Suma cu care se solicita inscrierea la masa credala reprezinta debit principal, 

penalitati de intarziere de 0,15% zi intarziere, conform art.4 din contractul de inchiriere utilaj nr.43/31.05.2015 calculate 

de la scadenta fiecaruia și pana la data deschiderii insolvenței și cheltuieli de judecata.  

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele documente: 

- Taxa judiciara de timbru 

- Fisa analitica partener 

- Contract de inchiriere utilaj nr. 43/31.05.2019 

- Anexa nr. 1 la contractul de inchiriere utilaj nr. 43/31.05.2019 

Centralizator facturi: 

Nr.Crt. Nr. Factura Data factura Debit Credit Sold final 

1 11 15.07.2019 115.651,54 0,00 115.651,54 
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Nr.Crt. Nr. Factura Data factura Debit Credit Sold final 

2 12 15.07.2019 60.339,93 0,00 175.991,47 

3 4 16.07.2019 0,00 60.339,93 115.651,54 

4 6 16.07.2019 0,00 115.651,54 0,00 

5 17 29.07.2019 60.339,93 0,00 60.339,93 

6 12 30.07.2019 0,00 60.339,93 0,00 

7 29 12.09.2019 60.339,93 0,00 60.339,93 

8 30 12.09.2019 72.225,58 0,00 132.565,51 

9 40 30.09.2019 60.339,93 0,00 192.905,44 

10 41 30.09.2019 72.225,58 0,00 265.131,02 

11 3 30.09.2019 0,00 72.225,58 192.905,44 

12 4 30.09.2019 0,00 60.339,93 132.565,51 

13 1 01.10.2019 0,00 60.339,93 72.225,58 

14 3 01.10.2019 0,00 72.225,58 0,00 

15 44 09.10.2019 138.432,35 0,00 138.432,35 

16 50 24.10.2019 72.225,58 0,00 210.657,93 

17 59 31.10.2019 60.339,93 0,00 270.997,86 

18 60 31.10.2019 72.225,58 0,00 343.223,44 

19 63 05.11.2019 72.225,58 0,00 415.449,02 

20 64 05.11.2019 35.088,04 0,00 450.537,06 

21 67 08.11.2019 18.306,80 0,00 468.843,86 

22 68 11.11.2019 374.971,82 0,00 843.815,68 

  
TOTAL 1.345.278,10 501.462,42 843.815,68 

 SC SKELE INDUSTRIAL SRL factureaza montaj SKELE conform facturilor prezentate. Conform contractului, 

demontarea și transportul sunt gratuite. La verificarea facturilor primite, s-au constatat sume facturate în plus pentru 

demontaj și transport, astfel: 

Facturi emise SKELE INDUSTRIALE SRL 1.345.278,10 lei 

Facturi recalculate de STAR PRO CENTER INTL SRL 847.836,77 lei 

Plati efectuate catre Skele Industrial 561.802,35 lei 

Sume facturate neacceptate la plata: 1.345.278.10 - 847.836.77 = 497.441.33 lei 

Sume acceptate la plata: 847.836,77 lei 

Sume achitate: 561.802,35 lei  

Sume neachitate: 847.836,77 lei - 561802.35 lei = 286.034.42 lei  

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma de 286.034,42 lei. 

61. SOMES SRL Calea Calarasilor, nr. 143, sector 3, București cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedura 

la Cabinet Individual de Avocat Ionel Vacarescu (cu adresa de comunicare în Mun.București, sector 1, str. Drumul 

Padurea Neagra, nr. 19 - 33, bl. 1C, et. 3, ap.31, complex rezidential Greenfield, cartier Salcamilor) a solicitat inscrierea 

la masa credala cu suma de 43.972,31 RON. 

Intre Somes SRL și debitor s-au derulat relatii comerciale, astfel cum rezulta din Contractul de vanzare-cumparare 

nr.932019 din data de 23.07.2019. Debitorul a garantat plata cu bilet la ordin BACX3AA4102660 emis la data de 

22.10.2019, scadent în data de 23.10.2019. Acesta a fost refuzat la plata, debitorul neavand disponibil în cont. 

Judecatoria sector 2 a admis cererea de incuviintare a executarii silite în data de 14.11.2019.Dosarul de executare se afla 

în portofoliul BEJ Nicolescu Gheorghe Alin. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele documete: 

- Contract de vanzare-cumparare nr.932019 din data de 23.07.2019 

- Bilet la ordin BACX3AA4102660 

- Incheierea pronuntata în camera de consiliu din data de 14.11.2019, în dosarul nr.25047/300/2019 de Judecatoria 

Sectorului 2 

- Situatie facturi neachitate; 

- Imputernicire avocatiala; 

- Taxa de timbru judiciar. 

Situatie facturi: 

Factura Data Data scadenta Sold Achitat Sold ZA 

869662 24.07.2019 07.09.2019 5.491,41 4.572,62 918,79 81 

869668 24.07.2019 07.09.2019 2.657,00   3.575,79 81 

869669 24.07.2019 07.09.2019 2.696,99   6.272,78 81 

869670 24.07.2019 07.09.2019 2.594,01   8.866,79 81 

10077137 25.07.2019 08.09.2019 930,63   9.797,42 80 
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Factura Data Data scadenta Sold Achitat Sold ZA 

869794 31.07.2019 14.09.2019 5.684,92   15.482,34 74 

869828 01.08.2019 15.09.2019 519,8   16.002,14 73 

10077649 02.08.2019 16.09.2019 5.651,34   21.653,48 72 

869881 05.08.2019 19.09.2019 2.130,01   23.783,49 69 

10077847 06.08.2019 20.09.2019 886,22   24.669,71 68 

869933 06.08.2019 20.09.2019 1.515,99   26.185,70 68 

869947 06.08.2019 20.09.2019 1.206,39   27.392,09 68 

723807 07.08.2019 21.09.2019 2.326,01   29.718,10 67 

869955 07.08.2019 21.09.2019 4.470,01   34.188,11 67 

869988 07.08.2019 21.09.2019 4.232,91   38.421,02 67 

870011 08.08.2019 22.09.2019 4.617,18   43.038,20 66 

922783 08.08.2019 22.09.2019 35,8   43.074,00 66 

923704 20.09.2019 04.11.2019 898,31   43.972,31 23 

Total tert RO35323519-STAR PRO CENTER INTL 48.544,93 4.572,62 43.972,31 72 

TOTAL 48.544,93 4.572,62 43.972,31 72 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

62. SWISSPOR SA cu sediul în Berceni, sat Moara Noua, Sos. Centura Ploiesti-Este, Județul Prahova a solicitat 

inscrierea la masa credala cu suma de 91.577,05 RON. 

Suma reprezinta contravaloare marfuri. Aceasta este sustinuta de facturi și fisa de cont. 

Conform fisei de cont aferenta perioadei 12.07.2019-31.10.2019, au fost emise facturi în suma de 94.313,81 lei, dupa 

cum urmeaza: 

Nr. crt. Numarul și data facturii Sold factura RON 

1 20194475/12.07.2019 3.599,70 

2 20194500/15.07.2019 12.351,25 

3 20194515/15.07.2019 3.398,64 

4 20194542/16.07.2019 8.044,40 

5 20194763/23.07.2019 12.341,97 

6 20194822/24.07.2019 5.607,88 

7 20194823/24.07.2019 2.781,22 

8 20194903/26.07.2019 1.359,46 

9 20194926/29.07.2019 8.374,82 

10 20194976/30.07.2019 12.340,42 

11 20195013/31.07.2019 4.171,83 

12 20195064/01.08.2019 6.536,08 

13 20195182/06.08.2019 6.257,75 

14 20195338/12.08.2019 3.790,15 

15 20195545/21.08.2019 1.677,91 

16 20196474/18.09.2019 1.680,33 

 TOTAL 94.313,81 

Soldul initial conform fisei de cont mai sus mentionate era în suma de 117.736,57 lei. 

Rulajul debitor este în suma de 94.313,81 lei. 

Rulaul creditor este în suma de 120.473,33 lei. 

Sold final este în suma de 91.577,05 lei. 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

63. TENKA IZOCONSTRUCT SRL cu sediul în București, Sos. Straulesti nr. 45 -53, Cladirea B, et.4, ap.24, sector 1 

cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedura în București, B-dul. Unirii nr.23, bl. 13, sc.2, ap.37, sector 4 

reprezentata prin administrator și SCP Dumitrache și Asociatii a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 

225.610,51 RON. A fost formulata de catre creditor cerere de deschidere a procedurii de insolventa. Suma solicitata este 

comupusa din 225.610,51 lei rezultata din contractele de executie precum și 4.960 lei reprezentand cheltuieli de 

judecata. 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

64. TPF GENTINSA EUROESTUDIOS SL - Madrid, Sucursala București - cu sediul în București, sector 1, Bd. Al. 

Ioan Cuza nr. 44, ap.10B, camera 1 cu sediul ales pt. comunicarea actelor de procedura la sediul societatii de avocati 

"Musetescu și Asociatii" din București, str. Ion Brezoianu nr.52A, et.1, ap.4, sector 1 a solicitat inscrierea la masa 

credala cu suma de 111.145,11 RON. Creditor ce a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenței STAR PRO 
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CENTER INTL SRL. Intre cele doua societati a fost incheiat Contractul de Sustinere nr. TPF GE-07 din 12.09.2018, 

avand ca obiect , sustinere tehnica pentru indeplinirea cerintelor de experienta similara în servicii de proiectare și 

asistenta tehnica din documentatia de atribuire a procedurii declansata de Primaria Sectorului 5 prin anuntul de 

participare publicat în SICAP sub nr. CN1003346 din 14.08.2018, unde TPF GENTINSA EUROESTUDIOS SL 

Madrid, Sucursala București avea calitatea de sustinator iar debitoarea calitatea de beneficiar. 

Creanta totala datorata este compusa din: 

- 39.836,96 lei reprezentand contravaloarea partiala a facturii nr. 16/02.10.2016 

- 71.308,15 lei reprezentand penalitati de intarziere 358 zile x 199,18/ zi de intarziere. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele documente: 

- Imputernnicire avocatiala în original 

- Taxa judicara de timbru chitanta nr. 186110/31.10.2019 

- Anexa nr. 1- Contractul de sustinere nr. TPF GE- 07 din 12.09.2018 

- Anexa nr. 2 – Procesul verbal nr. 85944/25.09.2018 

- Anexa nr. 3 – Factura seria EURO nr. 16/02.10.2018 ( 79.209,24 LEI ) 

- Anexa nr. 5 – Certificat constatator de la ONRC nr. 1939382 pentru TPF GENTINSA EUROESTUDIOS SL Madrid, 

Sucursala București 

- Anexa nr. 6 - Certificat constatator de la ONRC nr. 1939366 pentru STAR PRO CENTER INTL SRL 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

65. TPF INGINERIE SRL cu sediul în București, sector 1, Bd. Al. Ioan Cuza nr. 44, etaj 4, ap.10B, reprezentata 

conventional de Cabinet de Avocat Teodor Octavian Tasca a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 526.558,48 

RON. Intre cele doua societati au existat mai multe raporturi juridice, fiind incheiate o serie de contracte în baza carora 

au fost emise facturi neachitate la data deschiderii procedurii de insolventa de catre debitoare.  

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele documente: 

- Contract de achizitie publica de lucrari nr. 1863/18.07.2018 

- Contract prestari servicii nr. CNM 243/18.07.2018 

- Anexa nr. 1 la Contractul nr. CNM 243/18.07.2018 

- Taxa judiciara de timbru 

- Act aditional nr. 1/10.06.2019 la Contractul prestari servicii nr. CNM 243/18.07.2018 

- Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 1/10.06.2019 la Contractul prestari servicii nr. CNM 243/18.07.2018 

- Factura fiscala nr. 0241/13.08.2019 în suma de 234.753,75 lei. 

- Proces verbal predare a documentatiei din data de 04.10.2018 

- Proces verbal predare a documentatiei din data de 10.09.2018 

- Factura fiscala nr. 0251/04.09.2019 în suma de 275.606,98 lei 

- Acord contractual. Contract de proiectare și executie. Lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii , reabilitarea 

termica blocuri de locuinte din sectorul 5 – 20 imobile’’ nr. 96796/01.11.2018. 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

66. TRITON SRL - cu sediul în Mun.Constanta, B-dul. Aurel Vlaicu nr.217 a solicitat inscrierea la masa credala cu 

suma de 21.084,38 RON reprezentand facturi fiscale neachitate, acceptate la plata de catre societatea debitoare.  

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele documente: 

- taxa judiciara de timbru 

- facturi fiscale dupa cum urmeaza: 

Nr.Crt. Nr. Factura Data factura Valoare factura SOLD 

1 TRT - 2019 - 3103424-DEP 30.08.2019 3.292,78 3001,22 

2 TRT - 2019 - 3104304-DEP 19.09.2019 10.807,77 10807,77 

3 TRT - 2019 - 3104764-DEP 27.09.2019 7.275,39 7.275,39 

    TOTAL   21084,38 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

67. CI USCOIU DAN FLORIN cu sediul în București, str. Popa Nan, nr. 75, sector 2 a solicitat inscrierea la masa 

credala cu suma de 684.000,00 RON. 

Suma pentru care se solicita inscrierea la masa credala reprezinta asistenta juridica și consultanta acordata conform 

contractului de asistenta juridica seria B nr.1870518 și a facturilor emise. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei Contractului de asistenta juridica seria B nr.1870518 și facturile emise. 

Nr. 

crt. 

Numarul și data facturii Sold factura RON Incasari Diferenta neachitata 

1 UDF0186/14.10.2019 228.000,00 0.00 228.000,00 

2 UDF0176/20.05.2019 228.000,00 0.00 228.000,00 

3 UDF0155/30.01.2019 228.000,00 0.00 228.000,00 

 TOTAL 684.000,00 0.00 684.000,00 

Este atasata dovada platii taxei de timbru. 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 
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68. VERITAS PROIECT CONSTRUCT SRL cu sediul în Comuna Ciorogarla, sat Ciorogarla, Sos. București nr.51, 

parter, camera 5, Județul Ilfov a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 12.125,34 RON. Suma pentru care se 

solicita inscrierea la masa credala este compusa din 11925,34 lei contravaloare facturi neachitate (conform Hotararii 

civile nr. 11270 din data de 19.11.2019 în dosarul numarul 24761/300/2019 și 200 lei cheltuieli de judecata ( taxa de 

timbru). 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata. 

CREANŢE INSCRISE SUB CONSITIE - art.102, pct. 4 din Legea 85/2014 

69. BRD SOGELEASE IFN SA – cu sediul în București, sector 1, B-dul Ion Mihalache nr.1-7, et.12, bloc TURN BRD 

reprezentata prin Radulescu & Musoi SPARL cu sediul în București, str. Grigore Mora nr.31, sector 1 a solicitat 

inscrierea la masa credala cu suma de 2.188,53 lei ( datorii în sold ) și 12.540,64 Euro ( suma datorata pana la finalul 

contractului de leasing). Contract de leasing financiar 120063 vehicul HYUNDAY TUCSON.  

Propunem inscrierea creditorului cu suma de 12.540,64 euro nescadenta sub conditie conf. art. 102 alin. 4 din Legea 

85/2014. 

70. CITY INSURANCE SA – București, str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, sector 1 a solicitat inscrierea la masa 

credala cu suma de 23.810.644,79 lei. Avand în vedere ca politele de asigurare sunt inca în valabilitate, existand astfel 

posibilitatea solicitarii de catre pagubiti privind suma asigurata, am procedat la inscrierea sumei sub conditia achitrii 

acesteia catre pagubiti. Creditorul a atasat dovada platii taxei de timbru. 

Propunem inscrierea creditorului cu suma de 23.810.644,79 lei la categoria creante inscrise sub conditie conf. art. 102 

alin. 4 din Legea 85/2014. 

71. YYA INSTAL SERV LOGISTIC SRL cu sediul în str. Barajului nr.12 bis, sector 5, București cu sediul ales pentru 

comunicarea actelor de procedura la Cabinet de Avocat George Chitu din București, Intrarea Aniversarii nr.16 B, sector 

3, email: chitugeorge@yahoo.com a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 206.282,9 RON. Suma pentru care 

se solicita inscrierea la masa credala este compusa din: 174.987,50 debit principal (pentru care au fost emise de catre 

debitoare 2 BO fiecare în suma de 87.494,75 lei și 31.295,40 penalitati de intarziere calculate conform prevederilor art. 

5.3.5 din Ctr. de prestari servicii nr.31 /11.04.2019. Nu este atasata dovada platii taxei judiciare de timbru. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele documente: 

- Anexa nr. 1- contractul cadru pentru executia lucrarilor de constructii nr. 31/11.04.2019 

- Anexa nr. 2 – bilet la ordin BUCU3AG nr. 0146864 

- Anexa nr. 3 – bilet la ordin BUCU3AG nr. 0146863 

- Anexa nr. 4 – situatie penalitati 

- Imputernicire avocatiala  

Nr. 

crt. 
Data Scadent 

Data plata 

bej 

Zile 

intarziere 
Nr. doc Total Incasari 

Neachitat 

final 

Calcul 

penalitati 

pana la 

incasarea din 

20.11.2019 

Calcul 

penalitati 

1 12.08.2019 15.08.2019 20.11.2019 70 462 87925,74 87925,74 0 2887,14 0 

2 12.08.2019 15.08.2019 20.11.2019 1 463 85556,44 74249,03 11307,41 17111,29 33,92 

3 05.09.2019 10.09.2019 
 

52 468 32606,89 0 32606,89 0 4760,61 

4 05.09.2019 10.09.2019 
 

52 469 39037,04 0 39037,04 0 5699,41 

5 05.09.2019 10.09.2019 
 

52 470 5500,22 0 5500,22 0 803,03 

  
TOTAL 

   
250626,3 162174,8 88451,56 19998,43 11296,97 

Propunem inscrierea creditorului cu suma de 206.282,9 RON la categoria creante inscrise sub conditie conf. art. 102 

alin. 4 din Legea 85/2014, sub conditia prezentarii dovezii de achitare a taxei judiciare de timbru. 

72. A.F. CONSULTING SRL cu sediul în str. Evidentiatilor nr.3, sector 4, București a solicitat inscrierea la masa 

credala cu suma de 2.470.672,99 RON. 

Suma pentru care se solicita inscrierea la masa credala este compusa din: 2,308.777,00 debit principal și 161.895,99 lei 

dobanda legala penalizatoare calculata pana la data deschiderii procedurii. Contract subantepriza nr.48/27.06.2019.  

- In data de 05.12.2018 s-a incheiat contractul nr. 106259 respectiv, Contractul de proiectare și execuție „Reabilitare 

termică blocuri de locuințe din sector 5 – 12 imobile” între Primăria Sectorului 5, în calitate de Beneficiar și Asocierea 

STAR PRO CENTER INTL SRL  – lider de asociere, PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL, TPF 

INGINERIE SRL, DRUM CONCEPT SRL  ȘI GODWILL IMPEX SRL, în calitate de Antreprenor, având ca obiect 

proiectarea și execuția de lucrări aferente obiectivului de investiții finanțat din fonduri publice 

- In data de 27.06.2019 s- a incheiat contractul nr. 48 intre STAR PRO CENTER INTL SRL și SC A.F. 

CONSULTING S.R.L pentru executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii „Reabilitare termică blocuri de 

locuințe din sector 5 – 12 imobile”, în urma discutiilor purtate în prezenta reprezentantilor Primariei sector 5. 

- S.C. A.F. CONSULTING S.R.L a emis facturi fiscale catre STAR PRO CENTER INTL SRL, insotite de situatii de 

plata și atasamente, respectiv factura fiscala seria AFCF nr. 1254/01.10.2019 în valoare de 925.119,92 lei cu TVA, 

factura fiscala seria AFC nr. 370/11.11.2019 în valoare de 1.383.627,08 lei cu TVA, factura fiscala seria AFCF nr. 

1303/29.11.2019 în valoare de 813.236,67 lei cu TVA. 

- In data de 04.10.2019 Contractul de proiectare și execuție „Reabilitare termică blocuri de locuințe din sector 5 – 12 
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imobile” nr. 106259/05.12.2018 a fost cesionat catre ROTARY CONSTRUCȚII SRL, contractul de cesiune fiind 

inregistrat la Primaria Sectorului 5 sub nr. R27828/04.10.2019. 

- STAR PRO CENTER INTL SRL  nu a facturat catre Primaria Sectorului 5. Debitoarea a revenit cu notificare catre 

Primaria Sectorului 5 în privinta facturarii acestor lucrari. 

- STAR PRO CENTER INTL SRL  nu a avut situatii de lucrari intocmite de catre AF Consulting care sa evidentieze 

stadiul fizic real al lucrarilor executate și verificate de dirigintele de santier Venturo. 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala cu suma solicitata sub conditia depunerii de situatii de lucrari și 

atasamente corelate cu constatarile dirigintelui de santier și cu noata de constatare a stadiului fizic și valoarea 

mentionata în cap. I, art. 3 din contractul de cesiune R27828/04.10.2019, inregistrat la Primaria Sectorului. De 

asemenea se va prezenta dovada acestor lucrari anterior datei de 04.10.2019, aceasta dovada urmand a se face prin 

situatii de lucrari și nota de constatare mai sus mentionata. 

73. GENERAL MANAGEMENT CONSTRUCTION GROUP SRL cu sediul în București, str. Muntilot nr.12, sector 6 

a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 2.739.510,79 RON reprezentand facturi emise și neachitate. 

CONTRACT DE SUBANTEPRIZA NR.49/27.06.2019. Suma total este compusa din 2.490.414,79 lei debit principal, 

249096 lei penalitati contractuale în cuantum de 0,5%/zi de intarziere calculate de la data scadentei obligatiilor de plata 

și pana la data de 20.11.2019, data dechiderii procedurii insolventei. 

In data de 05.12.2018 s-a incheiat contractul nr. 106259 respectiv, Contractul de proiectare și execuție „Reabilitare 

termică blocuri de locuințe din sector 5 – 12 imobile” între Primăria Sectorului 5, în calitate de Beneficiar și Asocierea 

STAR PRO CENTER INTL – lider de asociere, PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL, TPF INGINERIE 

SRL, DRUM CONCEPT SRL  ȘI GODWILL IMPEX SRL, în calitate de Antreprenor, având ca obiect proiectarea și 

execuția de lucrări aferente obiectivului de investiții finanțat din fonduri publice. 

In data de 27.06.2019 s- a incheiat contractul nr. 49 intre STAR PRO CENTER INTL SRL și SC GENERAL 

MANAGEMENT CONSTRUCTION GROUP SRL  pentru executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii 

„Reabilitare termică blocuri de locuințe din sector 5 – 12 imobile”, în urma discutiilor purtate în prezenta 

reprezentantilor Primariei sector 5. 

GENERAL MANAGEMENT CONSTRUCTION GROUP SRL  a emis facturi fiscale catre STAR PRO CENTER 

INTL SRL, insotite de situatii de plata și atasamente, respectiv factura fiscala seria GMCG-1 nr. 03120/02.10.2019 în 

valoare de 1.509.672,72 lei cu TVA, factura fiscala seria GMCG-1 nr.01331/11.11.2019 în valoare de 980.742,07 lei cu 

TVA. 

In data de 04.10.2019 Contractul de proiectare și execuție „Reabilitare termică blocuri de locuințe din sector 5 – 12 

imobile” nr. 106259/05.12.2018 a fost cesionat catre ROTARY CONSTRUCȚII SRL, contractul de cesiune fiind 

inregistrat la Primaria Sectorului 5 sub nr. R27828/04.10.2019. 

STAR PRO CENTER INTL SRL  nu a facturat catre Primaria Sectorului 5. A revenit cu notificare catre Primaria 

Sectorului 5 în privinta facturarii acestor lucrari. 

Star Pro nu a avut situatii de lucrari intocmite de catre GENERAL MANAGEMENT CONSTRUCTION GROUP SRL  

care sa evidentieze stadiul fizic real al lucrarilor executate și verificate de dirigintele de santier Venturo. 

Propunem inscrierea creantei la masa credala sub conditia depunerii de situatii de lucrari și atasamente corelate cu 

constatarile dirigintelui de santier și cu noata de constatare a stadiului fizic și valoarea mentionata în cap. I, art. 3 din 

contractul de cesiune R27828/04.10.2019, inregistrat la Primaria Sectorului 5. De asemenea se va prezenta dovada 

acestor lucrari anterior datei de 04.10.2019, aceasta dovada urmand a se face prin situatii de lucrari și nota de constatare 

mai sus mentionata 

74. CONSORZIO STABILE EBG prin CONSORZIO STABILE EBG BOLOGNA SUCURSALA BUCURESTI – cu 

sediul în sector 1, Bld. Nicolae Balcescu nr. 18, intrarea A, cam.1, biroul 1, bl. Dalles, et.4, ap.25 cu sediul procesual 

ales pentru comunicarea actelor de procedura în București, Str.Izvor nr.78, et.2, camera 3-4, MDC, sector 5, e-mail: 

consulting.mdc@gmail.com a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 667.301,36 lei reprezentand contravaloare 

facturi neachitate, în baza contractelor de sustinere pentru participarea la licitatii publice privind adjudecarea 

contractelor de lucrari publice în Romania. Este atasata dovada platii taxei judiciare de timbru. 

Sunt anexate cererii de admitere a creantei urmatoarele documente: 

- Contracte de sustinere incheiate intre CONSORZIO STABILE EBG prin CONSORZIO STABILE EBG BOLOGNA 

SUCURSALA BUCURESTI și SC STAR PRO CENTER INTL SRL ASTFEL: 

 PROT. NR. 3326-2018-017282/21.05.2018 

 PROT. NR. 3326-2018-019137/19.10.2018 

 PROT. NR. 3326-2018-019318/31.10.2018 

 PROT. NR. 3326-2018-016720/10.12.2018 

 PROT. NR. 3326-2019-017669/11.03.2019 

 PROT. NR. 3780-2019-017613/06.03.2019 

 PROT. NR. 3326-2019-017751/18.03.2019 

- Facturi aferente contractelor mentionate: RO-103/22.10.2019; RO-115/29.11.2019, RO-106/22.10.2019, RO-

116/29.11.2019, RO-107/22.10.2019, RO-114/29.11.2019, RO-105/22.10.2019, RO-117/29.11.2019, RO-

110/22.10.2019, RO-113/29.11.2019, RO-111/22.10.2019, RO-118/29.11.2019. 

Avand în vedere faptul ca prin contractele semnate intre parti, la art.2.1 al (a), este prevazuta plata comisionului de 

success de 1.5% în doua transe, respectiv: 
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 50% din valoarea comisionului la prima incasare  

 50% din valoarea comisionului la a doua incasare 

CONSORTIO STABILE EBG 

contract sustinere data 
nr 

contract 
data 

valoare 

contract 

valoare 

comision 

conditie 

incasat/ 

neincasat 

comision datorat 

conf contract 

(art 2.1 (a) ctr 

3326-2018-

019318 / 

31.10.2018) 

3326-2018-017282 21,05,2018 608 27,06,2018 11479855,9 172197,84 incasat 172197,84 

3326-2018-019137 19,10,2018 37/C 13,02,2019 21208363,85 318125,46 incasat 318125,46 

3326-2018-019318 31,10,2018 391 12,12,2018 3538728,07 53080,92 neincasat 0 

3326-2018-016720 10,12,2018 105 28,01,2019 3914676,81 58720,15 neincasat 0 

3326-2019-0176449 11,03,2019 33 05,06,2019 675119,73 10126,80 neincasat 0 

3780-2019-017613 06,03,2019 4362 19,04,2019 3071235,26 46068,53 neincasat 0 

3326-2019-017751 18,03,2019 34 05,06,2019 598779,98 8981,70 neincasat 0 

Total 
   

44486759,6 667301,39 
 

490323,3 

        

75. SCOALA GIMNAZIALA NR.124 - cu sediul în București, Str.Margeanului nr. 25A, sector 5a solicitat inscrierea cu 

suma de 9.993.951,12 lei. Suma este datorata în baza Contractului nr. 1863/18.07.2018 de achizitie publica de lucrari 

privind realizarea obiectivului de investitii Lucrari Consolidare partiala și reconstructieScoala Gimnaziala nr. 124 și 

Actele aditionale aferente acestuia. Creditorul a atasat dovada platii taxei de timbru. 

SC STAR PRO CENTER INTL SRL, a avut incheiat contract cu SCOALA 124, contractul nr. 1863/18.07.2018, 

contract care a fost reziliat unilateral la data 30.12.2019, prin adresa 2612 (dupa intrarea societatii în procedura 

insolvenței și dupa primirea adresei în care debitoarea a notificat intentia de mentinere a contractului).  

Avand în vedere modalitatea de reziliere a contractului, apreciem că nu este dovedită culpa debitoarei. 

Creditoarea a solicitat înscrierea în tabelul creditorilor cu suma de 9.993.951,12 lei, cu TVA inclus, compusă din mai 

multe sume, după cum urmează: 

 
Solicitarea plății valoarii neexecutata a contractului, în suma de 6.331.237,86 lei, apreciem că este vădit excesivă față de 

prejudiciul ce putea fi prevăzut de părți la data incheirii contractului, fiind păgubitoare pentru restul creditorilor și 

conducând spre un folos nejustificat în favoarea solicitantului.  

De asemenea, constatăm că în cuprinsul contractului există clauze contradictorii, respective 26.1.1. și 26.1.3., clauze în 
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care se specifică sancțiuni diferite pentru rezilierea contractului ca urmare a neîndeplinirii prevederilor acestuia. De 

asemenea, art. 28.5 face referire la plata unor despăgubiri cu titlu de daune – interese compensatorii iar art. 28.6 la plata 

de daune interese. 

 

 
În plus, la acest moment, apreciem că nu se poate stabili cu certitudine existența culpei debitoarei. 

Art. 1540 alin 2 Cod civil prevede că ”Penalitatea nu poate fi cerută atunci când executarea obligaţiei a devenit 

imposibilă din cauze neimputabile debitorului.” 

La 5 zile de la semnarea contractului SC STAR PRO CENTER INTL SRL a constituit Polita seria M nr. 000032210- 

Garantie de Buna Executie. La Garantia de Buna Executie societatea SC STAR PRO CENTER INTL SRL s-au încheiat 

urmatoarele acte aditionale: Act aditional nr. 1 din data de 03.10.2018, act additional nr. 2 din 14.03.2019, act 

additional nr. 3 din 4 .09.2019 

Prin notificarea nr. 2272-B/19.11.2019 Scoala nr. 124 a cerut la City Insurance executarea garantiei de buna executie, 

fara ca SC STAR PRO CENTER INTL SRL sa fie notificata de Scoala nr. 124. In urma solicitarii de executare a 

garantiei catre asigiurător, debitoarea s-a aflat în imposibilitatea prelungirii garantiei de buna executie, ca urmare a 

acțiunii Școlii nr. 124. 

SC STAR PRO CENTER INTL SRL a deschis cont la trezorerie pentru constituirea garantiei prin retineri successive 

din facturi.  

Valoarea totala a garantiei este de 1.773.455.98 lei 

Astfel, față de aceste prevederi contractuale, și față de nedovedirea unei culpe a debitoarei în executarea contractului, 

apreciem că se impune respingerea cererii de înscriere a sumei de 6.331.237,86 lei. 

În cee ace privește înscrierea sumei de 1.773.455.98 lei, reprezentând cuantumul garanției de bună execuție constituită 

de către debitoare, această sumă va fi acceptată la înscriere sub condiție, fiind necesar ca Scoala 124 să facă dovada 

existenței cazurilor în care este îndreptățită să rețină această garanție de bună execuție, în caz contrar, urmând să fie 

obligată la restituirea acestei sume către debitoare. 

În ceea ce privește sumele solicitate a fi înscrise în tabelul creditorilor cu referire la Procese Verbale de custodie:  

- ferestre nr. 1235-A în suma de 892.053,35 lei  

- Usi profil de aluminiu nr. 1235-C în suma de 158.672,54 lei 

- Glasvanduri nr. 1235-D în suma de 8.367,27 lei 

- Calorifere și robineti din 4.09.2019 în suma de 126.021,55 lei 

- Centrale termice ,supape,vase expansiune, obiecte sanitare din 27.08.2019 și 4.09.2019 în suma de 312.755,44 lei  

Constatăm că în același timp cu solicitarea contravalorii acestor bunuri, creditoarea solicită și restituirea în natură a 

bunurilor. 

Apreciem că solicitarea creditoarei de predare a bunurilor este legală și temeinică dar, la acest moment, nu a fost 

efectuat inventarul patrimoniului de către administratorul judiciar.  

Urmeaza ca după efectuarea inventarului, bunurile aflate în custodie, și identificate la inventar, să fie predate către 

creditor.  

Pentru protejarea intereselor creditorului, pentru situația în care aceste bunuri nu vor fi identificate, se admite înscrierea 

aceste sume sub condiția nepredării acestor bunuri de către debitoare, într-un termen de 5 zile de la finalizarea 

inventarului.  

Factura EBF63/31.10.2019 reprezentand penalitati intarziere predare proiect tehnic în suma de 7.698,45 lei – se va în 

scrie sub conditia dovedirii culpei SC STAR PRO CENTER INTL SRL. 

Factura EBF64/31.10.2019 reprezentand penalitati lucrari executie contract în suma de 352.887,44 lei - se va în scrie 

sub conditia dovedirii culpei SC STAR PRO CENTER INTL SRL 
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Mentionam ca în data de 19.12.2019 s-a emis factura nr. 153 de catre debitoare, în valoare de 1.119.663,21 lei, 

acceptata de scoala cu nr. de intrare 2605/20.12.2019, neachitata pana în prezent. 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala sub conditie cu suma de 3.662.713,26 lei. 

76. PRIMARIA SECTOR 5 – cu sediul în Str.Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București cu sediul ales pentru 

comunicarea actelor de procedura în Mun.București, str. Paleologu nr.24, sector 3- persoana desemnata pt primirea 

corespondentei Dna.Jiglea Anca Cristina a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 25.257.220,96 RON. Suma 

este compusa astfel: 15.263.269,82 lei (compusa din 14.499.824,67 lei garantie de buna executie și 763.445,15 lei 

contravaloare deficiente pentru lucrari de constructii) și 9.993.951,14 lei costurile Contractului de achizitie publica de 

lucrari.  

Contractele încheiate între Societatea STAR PRO CENTER INTL SRL  (denumită în continuare „STAR PRO”) și 

PRIMĂRIA SECTORULUI 5 având ca obiect reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe din sectorul 5: 

1. Acordul contractual – Contract de proiectare și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții 

„Reabilitare termică blocuri de locuințe din sector 5 – 20 de imobile” nr. 96796/01.11.2018, încheiat între Primăria 

Sectorului 5, în calitate de Beneficiar și Asocierea dintre STAR PRO CENTER INTL SRL  – lider de asociere și PBG 

MANAGEMENT & ENGINEERING SRL, TPF INGINERIE SRL  și DRUM CONCEPT SRL, în calitate de 

Executant; 

2. Acord contractual – Contract de proiectare și execuție „Reabilitare termică blocuri de locuințe din sector 5 – 12 

imobile” nr. 106259/05.12.2018, încheiat între Primăria Sectorului 5, în calitate de Beneficiar și Asocierea dintre STAR 

PRO CENTER INTL SRL  – lider de asociere și PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL, TPF INGINERIE 

SRL, DRUM CONCEPT SRL  și GODWILL IMPEX SRL, în calitate de Executant; 

3. Acord contractual - Contract de proiectare și execuție „Reabilitare termică blocuri de locuințe din sector 5 – 14 

imobile” nr. 106264/05.12.2018, încheiat între Primăria Sectorului 5, în calitate de Beneficiar și Asocierea dintre STAR 

PRO CENTER INTL SRL  – lider de asociere și PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL, TPF INGINERIE 

SRL, DRUM CONCEPT SRL  și GODWILL IMPEX SRL, în calitate de Executant; 

4. Acord contractual - Contract de proiectare și execuție „Reabilitare termică blocuri de locuințe din sector 5 – 15 

imobile” nr. 30865/17.04.2019, încheiat între Primăria Sectorului 5, în calitate de Beneficiar și Asocierea dintre STAR 

PRO CENTER INTL SRL  – lider de asociere și PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL, TPF INGINERIE 

SRL  și DRUM CONCEPT SRL, în calitate de Executant; 

5. Acord contractual - Contract de proiectare și execuție „Reabilitare termică blocuri de locuințe din sector 5 – 19 

imobile” nr. 30867/17.04.2019, încheiat între Primăria Sectorului 5, în calitate de Beneficiar și Asocierea dintre STAR 

PRO CENTER INTL SRL  – lider de asociere și PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL, TPF INGINERIE 

SRL  și DRUM CONCEPT SRL, în calitate de Executant; 

6. Acord contractual - Contract de proiectare și execuție „Reabilitare termică blocuri de locuințe din sector 5 – 21 

imobile” nr. 30875/17.04.2019, încheiat între Primăria Sectorului 5, în calitate de Beneficiar și Asocierea dintre STAR 

PRO CENTER INTL SRL  – lider de asociere și PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL, TPF INGINERIE 

SRL  și DRUM CONCEPT SRL, în calitate de Executant; 

7. Acord contractual – Contract de proiectare și execuție „Reabilitare termică blocuri de locuințe din sector 5 – 29 

imobile” nr. 30877/17.04.2019, încheiat între Primăria Sectorului 5, în calitate de Beneficiar și Asocierea dintre STAR 

PRO CENTER INTL SRL  – lider de asociere și PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL, TPF INGINERIE 

SRL  și DRUM CONCEPT SRL, în calitate de Executant; 

Pentru lucrările executate în baza contractelor mai sus menționate STAR PRO a emis mai multe facturi pe care 

Beneficiarul - Primăria Sectorului 5 nu le-a plătit necunoscând la acest moment vreun argument legal/legitim pentru o 

astfel de decizie a beneficiarului.  

Ulterior, fără vreun beneficiu pentru debitoare, s-a semnat cesionarea tuturor contractelor având ca obiect reabilitare 

blocuri de locuințe, încheiate de STAR PRO cu PRIMĂRIA SECTOR 5, către societatea ROTARY CONSTRUCȚII 

SRL, administratorul judiciar apreciind că acest contract a prejudiciat societatea debitoare și implicit creditorii 

debitoarei. 

Inainte de semnarea contractelor de cesiune, PRIMĂRIA SECTORULUI 5 datora societății STAR PRO parte din 

contravaloarea Facturii nr. 104/14.08.2019, respectiv suma de 2.811.734,25 lei, precum și contravaloarea Facturii nr. 

105/14.08.2019 în cuantum de 1.608.881,07 lei. 

În ceea ce privește Factura nr. 105/14.08.2019, din valoarea totală de 1.608.881,07 lei PRIMĂRIA SECTORULUI 5 a 

reținut suma de 1.008.958,10 lei cu titlu de garanție pentru lucrările executate de STAR PRO, rămânând în prezent o 

diferență de plată, către debitoare, în valoare de 599.922,97 lei. 

Avand în vedere faptul ca: 

- la data de 04.10.2019, PRIMARIA SECTOR 5, a solicitat și a fost de acord cu incheierea contractelor de cesiune catre 

Rotary Constructii SRL 

- prin contractele de cesiune, Rotary Constructii SRL a preluat toate drepturile și obligatiile pentru executarea 

contractelor, pentru restul de lucrări rămase de executat,  

- garantiile de buna executie au fost constituite prin retinere directa, fiind reținută suma de 1.008.958,10 lei 

- valoarea executata a contractelor, înainte de actualizarea situației, pana la data cesiunii a fost de 7.222.421 lei, 

lucrările fiind verificate de către UAT sector 5 ulterior cesionării contractului către ROTARY CONSTRUCTII SRL, 

conform propriilor susțineri reținând garanția de bună execuție deja constituită și compensând o parte din suma pretinsă 
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de la debitoare. 

Apreciem ca Primaria sector 5 ar trebui sa se adreseze SC ROTARY CONSTRUCTII SRL, pentru constituirea si/sau 

incasarea garantiilor de buna execuție aferente contractelor de execuție lucrări, contractul fiind cesionat către această 

societate. 

Astfel suma de 14.499.824.67 lei, nu poate fi acceptata a se înscrie în tabelul creanțelor, aceasta suma constituind o 

obligație în sarcina lui Rotary Constructii SRL, obligatie rezultata ca urmare a incheierii contractelor de cesiune și a 

preluării obligațiilor contractuale de către ROTARY CONSTRUCȚII SRL. 

Referitor la suma de 763.445,15 lei, solicitată pentru deficiențe ale lucrărilor efectuate, această sumă va fi înscrisă sub 

condiția reverificării de către un expert autorizat a deficiențelor invocate de către UAT sector 5, administratorul judiciar 

constatând că nu există un act care să certifice existența acestor deficiențe, eventuala semnătură a administratorului 

debitoarei nefiind suficientă, în condițiile în care administratorul debitoarei a semnat cu titlu gratuit cesiunea 

contractelor către ROTARY CONSTRUCȚII SRL, asupra acestor acte planând suspiciunea că sunt semnate în frauda 

creditorilor debitoarei. 

De asemenea, în urma reverificării deficiențelor invocate, se va stabili să dacă compensarea efectuată de către UAT 

sector 5 cu suma de 599.922,97 lei și reținerea garanției în sumă de 1.008.958,10 lei s-a făcut în mod legal. 

De asemenea, la acest moment, nu este clarificată situația lucrărilor executate de către debitoare și neîncasate de la UAT 

sector 5, în acest sens fiind de verificat și declarațiile de creanță ale altor doi creditori care solicită plata unor lucrări 

efectuate în calitate de subcontractanți, UAT sector 5 nedecontând acele lucrări. 

Referitor la SCOALA NR 124, consideram ca UAT sector 5, nu are calitate în a solicita inscrierea la masa credala cu 

suma de 9.993.951.14 lei, UAT sector 5 nefiind parte în contract. 

STAR PRO CENTER INTL SRL a avut incheiat contract cu Scoala nr 124, neexistand vreo legatura contractuala intre 

cele 3 parti. ( UAT S5, Școala 124 și Star Pro Center SRL). 

Propunem inscrierea creditorului la masa credala sub conditie cu suma de 763.445,15 lei, solicitată pentru deficiențe ale 

lucrărilor efectuate. Această sumă va fi înscrisă sub condiția reverificării de către un expert autorizat a deficiențelor 

invocate de către UAT sector 5. 

Administrator judiciar, Gama Insolv IPURL,  

prin coordonator Stîngă Carmen 

 

Județul Hunedoara 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea EDY INTERNAŢIONAL SPEDITION SA, cod unic de înregistrare: 2139251 

Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr. ......... data emiterii: 04.10.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 6954/97/2012, Tribunalul Brasov, Secţia a II a Civila, de Contencios 

Administrativ și Fiscal.  

2.Arhiva/registratura instanţei: Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 45, jud. Brasov. 

3.1. Debitor: SC EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA Cod unic de inregistrare: 2139251. sediul social: Brad, str. 

Decebal, nr. 7, judeţul Hunedoara. Număr de ordine în registrul comerţului: J20/1435/1991. 

3.2. Administrator special: - 

4.Creditor: toate persoanele fizice și juridice care detin o creanta impotriva averii EDY INTERNATIONAL 

SPEDITION SA, conform dispozitiilor Legii 85/2006 

5.Lichidator judiciar: ROVIGO S.P.R.L. 

Cod de identificare fiscală: 20715409. sediul social: Intr. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, București. Număr de 

înscriere în registrul formelor de organizare al UNPIR: RFO II - 0008. Tel/Fax: 210.16.67.E-mail: office@rovigo.ro.. 

6.Subscrisa/Subsemnatul(a): ROVIGO S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitorului EDY 

INTERNATIONAL SPEDITION SA, conform Sentintei Civile 659/2019 pronuntata în data de 15.05.2019, de 

Tribunalul Hunedoara, Secţia a II a Civila, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul 6954/97/2012,  

În temeiul: 

 art. 21 alin. 1  

comunică: 

 Raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 

condiţiile art.121 alin. (1) şi art.123 

astfel întocmit(e), în anexă, în număr de 13 file. 

6. Număr de exemplare depuse: 

Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor de 

insolvenţă.
***

 

7. Semnătură: 

ROVIGO SPRL 

 

                                                           
***

 Comunicarea cu debitorul şi cu lichidatorul judiciar se realizează prin publicare în Buletinul procedurilor de 

insolvenţă 

Administrator
Highlight




