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Județul Argeş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea M & G INTERNATIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 14501320
România
Tribunalul Specializat Argeș
Str. IC Brătianu, nr. 7
Dosar nr. 401/1259/2019
Termen: 30. 03. 2021
Citație
emisă la: ziua 10 luna 02 anul 2021
Către:
Creditori:
Municipiul Pitești – Pitești, str. Victoriei nr. 24 județul Argeș
SC Cez Vânzare SA Craiova cu sediul în Craiova, Calea Severinului nr. 97, județul Dolj
Gont Maria, domiciliată în Pitești, str. Gârlei nr. 24 A, județul Argeș.
Branescu Iosif Remus domiciliat în Pitești, str. Gârlei nr. 24 A, județul Argeș,
Debitor
M & G International SRL cu sediul în Pitești, str. Gârlei nr. 24 A, județul Argeș CUI 14501320, J3/185/2002,
Lichidator judiciar:
CII Lețu Maria Cristina – Pitești, str. Garoafelor bl. M3 tronson B sc. B ap. 1 județul Argeș, citat cu mențiunea să
lămurească, prin înscrisuri doveditoare, situația bunului mobil – auto cu nr. AG01MGI, serie șasiu
SALLNAAE82A373063, menționat în răspunsul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și
Înmatricularea Vehiculelor.
Sunt chemați la această instanță, camera 4, completul C11 – Fond în ziua de 30, luna 03, anul 2021 ora 13, pentru
dezbaterea cererii de închidere a procedurii insolvenței debitorului M & G International SRL cu sediul în Pitești, str.
Gârlei nr. 24 A, județul Argeș CUI 14501320, J3/185/2002,
Important!
Având în vedere Ordinul Președintelui Curții de Apel Pitești, vă recomandăm:
-studierea dosarelor să fie efectuată electronic, prin accesarea aplicației “Infodosar”, pe baza parolei eliberate părților;
-depunerea electronică a înscrisurilor (fax sau e-mail – disponibile pe pagina de internet a instanței), originalele urmând
a fi depuse la dosar, la aprecierea completului de judecată;
-evitarea prezenței la sediul instanței la termenul de judecată, dacă nu este absolut necesar;
De asemenea, aveți obligația purtării măștii de protecție în instanță.
Parafa președintelui instanței,
Grefier,
Județul Bistriţa-Năsăud
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea N1TV NASAUD SRL-D, cod unic de înregistrare: 30371183
Societatea N1TV NASAUD SRL -D Cod unic de înregistrare 30371183
Raport de activitate nr11 întocmit de lichidatorul judiciar potrivit art. 59 alin 1 din Legea nr. 85/2014
pentru debitoarea N1tv Năsăud SRL -D
Nr.632/12.02.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1331/112/2018, Tribunalul Bistrița Năsăud;
2.Arhiva/registratura instanței: Bistrița, str. Alba Iulia, nr.1, jud. Bistrița Năsăud, Telefon: 0263-213528 Fax secretariat:
0263-231509 Program: L-V 10.00-12.00;
3.Debitor: N1TV NASAUD SRL -D, cu sediul în Năsăud, Fundătura Tănase Tudoran, nr.4, jud. Bistrița-Năsăud,
J6/415/2012, CUI 30371183;
4. Lichidator judiciar: PHOENIX OMEGA IPURL cu sediul în Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr. 49, jud. Cluj, CIF
26619141, nr. Matricol: 2A0444, tel./fax 0264/432.603, E-mail: office@phoenixomega.ro;
5. Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului N1TV NASAUD SRL -D,
conform Sentinței civile nr. 13/2020 pronunțată de Tribunalul Bistrița Năsăud în dosarul cu nr. 1331/112/2018, în
temeiul în temeiul art. 59 din Legea privind procedura insolvenței, publicăm următorul:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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Raport de activitate nr.11 întocmit de lichidatorul judiciar potrivit art. 59 alin 1 din Legea nr. 85/2014
pentru debitoarea N1TV Năsăud SRL -D
I.Mențiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuțiile sale Raportul anterior de
activitate al lichidatorului judiciar întocmit în conformitate cu prevederile art.59 din Legea 85/2014 prin care am
prezentat demersurile efectuate în procedura de faliment a debitorului N1TV NĂSĂUD SRL a fost publicat în Buletinul
Procedurilor de Insolvență nr. 679 din data de 14.01.2021, fiind de asemenea expediat la dosarul cauzei. Remintim
instanței de judecată faptul că administratorul statutar al falitei, dna Boldea Ana Maria nu ne-a pus la dispoziție
documentele financiar contabile și nici patrimoniul falitei în vederea inventarierii, evaluării și valorificării. În vederea
identificării unor posibile active ale debitorului N1 TV NĂSĂUD SRL-D, am solicitat informații de la OCPI Bistrița
Năsăud și UAT Sângeorz Băi. Cu privire la acest aspect reamintim faptul că, pănă la momentul redactării raportului
anterior de activitate Primăria Sângeorz Băi a dat curs solicitării lichidatorului judiciar și a comunicat faptul că
societatea nu figurează și nu a figurat cu bunuri în evidențele fiscale. Ulterior, la data de 19.01.2021 prin adresa nr. 229
Oficiul de Dadastru și Publicitate Imobiliară ne-a comunicat faptul că în urma verificărilor după numele/denumirea și
CUI nu au fost identificate înregistrări referitoare la bunuri imobile ale debitorului. Cu privire la documentele financiar
contabile ale N1TV NĂSĂUD SRL-D, reamintim că lichidatorul judiciar a îndeplinit formațitățile de notificare, atât a
societății debitoare prin administrator statutar, cât și a administratorului statutar Boldea Ana Maria în vederea predării
acestora, însă cu toate că plicul ce conținea notificarea a fost ridicat la data de 13.01.2020, administratorul statutar nu a
contactat lichidatorul judiciar și nu a predat documentele solicitate și nici patrimoniul falitei Având în vedere acest
aspect, am procedat la formulat acțiunii în răspundere patrimonială prevăzută de art.169 din Legea 85/2014.Cererea de
antrenare a răspunderii patrimoniale formulată împotriva administratorului statutar Boldea Ana Maria formează obiectul
dosarului nr. 1331/112/2018/a1, iar la termenul de judecată din data de 08.12.2020 cauza a fost amânată în vederea
administrării probei cu interogatoriul pârâtului. Următorul termen de judecată în cadrul acestui dosar fiind stabilit
pentru data de 09.03.2020.Având în vedere faptul că la acest moment, cererea de antrenare a raspunderii personale a
administratorului statutar al N1TV NĂSĂUD SRL-D, obiect al dosarului nr. 1331/112/2018/a1 este ultimul demers de
efectuat în prezenta procedură vom solicita respectuos acordarea unui nou termen de judecată în vederea soluționării
dosarului nr. 1331/112/2018/a1.
II. Stadiul efectuării inventarierii: În ceea ce privește procedura de inventariere a bunurilor din patrimoniul debitorului,
învederăm faptul că până la acest moment nu au fost identificate bunuri mobile sau imobile în patrimoniul acesteia, iar
administratorul statutar nu a predat documentele financiar contabile și patrimoniul acesteia astfel încât nu a putut fi
demarată procedura de inventariere cu privire la societatea N1TV NĂSĂUD SRL-D.
III. Mențiuni privind cheltuielile efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile
existente în averea debitorului: Cheltuielile de procedură avansate de către lichidatorul judiciar în vederea administrării
procedurii se ridică la suma de 698,14 lei și sunt compuse din cheltuieli poștale, cheltuieli de publicitate, servicii
contabilitate etc. Și nu au fost recuperate până în prezent.
IV. Mențiuni privind onorariul lichidatorului judiciar: Până la data întocmirii prezentului raport de activitate nu a fost
achitată nicio sumă cu titlu de onorariu.
V. Solicitări adresate judecătorului sindic Raportat la cele mai sus expuse, vă solicităm respectuos:Acordarea unui nou
termen de judecată în vederea soluționării dosarului nr. 1331/112/2018/a1.Judecarea cauzei și în eventuala noastră lipsă
de la dezbateri, potrivit art. 223 alin. 3 NCPC
Anexăm prezentului raport documentele la care am făcut referire și anume:Dovada privind publicarea în BPI a
raportului anterior de activitate;Raspuns OCPI Bistrița Năsăud;
Lichidator judiciar Phoenix Omega IPURL
Județul Botoşani
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea COROS SRL, cod unic de înregistrare: 9814290
Convocatorul adunării creditorilor pentru data de 18.02.2021, ora 10:00
C/2339/2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 7315/40/2011 Tribunal Botoșani Secția Comercială și de Contencios
Administrativ Judecător-sindic Axinte Lăcrămioara
2.Arhiva instanței: str. Maxim Gorki nr. 8 loc. Botoșani jud. Botoșani nr. tel. 0231/511739 programul arhivei 9-13
3.1.Debitor: SC Coros SRL;Cod de identificare fiscală:9814290: sediul în sat Răchiți, comuna Răchiți, jud. Botoșani;
Număr de ordine în registrul comerțului J07/322/1997.
3.2. Administrator special: nu s-a desemnat până la data prezentă.
4.Creditori: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Județene - str. Piața Revoluției nr.5, municipiul Botoșani;
Primăria Răchiți - Comuna Răchiți, jud. Botoșani; Pădurariu Elena
5.Lichidator judiciar: Cabinet individual de insolvență Bordianu Liliana, atestat 1B0223/2007, cod de identificare
fiscală 25877096; sediul social str. Grivița nr. 1, bl.14D, sc. D, ap. 24 Botoșani; sediul ales pentru corespondență str.
Aprodu Purice nr. 5 Botoșani; tel./fax 0231/514228; 0744/533.310, e-mail: bordianuliliana@gmail.com
6. Subscrisul Cabinet individual de insolvență Liliana Bordianu, în calitate de lichidator judiciar al SC Coros SRL –
societate în faliment, conform Încheierii Comerciale nr. 173 din data de 02.08.2011 pronunțată de Tribunalul Botoșani Secția Comercială și de Contencios Administrativ în dosarul 7315/40/2011, în temeiul art.13 și următoarele din Legea
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, convoacă Adunarea Creditorilor debitoarei SC Coros SRL - în faliment.
Ședința Adunării Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din str. Aprodu Purice, nr.5, municipiul
Botoșani, județul Botoșani, în data de 18.02.2021, ora 10:00 cu următoarea ordine de zi:
1.Casarea bunurilor mobile de natura vehiculelor, mașinilor, echipamentelor și instalațiilor de lucru și valorificarea
acestora ca deșeuri, piese, subansamble.
Denumire bun
cant
Linuri fermentare
10
Bazin 32 to - rezervor cilindric orizontal
1
Bazin 17 to-rezervor cilindric vertical
4
Bazin 13 to-rezervor cilindric vertical
1
Bazin presiune 12 to - rezervor cilindric vertica
1
Bazine 12 to-rezervor paralepipedic
2
Bazin depozitare cereale
2
Buncăr descărcare - rezervor paralepipedic
1
Bazin alcool rafinat - 21 to- rezervor paralepipedic
1
Bazin alcool tehnic - 10 to-rezervor cilindric vertical
2
Bazin alcool tehnic-4 to-rezervor cilindric vertical
1
Bazin alcool rafinare 4,2 to
1
Bazin cu agitator 2 to
1
Drojdiere cu serpentină 3,2 to
4
Bazin cu serpentină 2 to
1
Bazin alcool rafinat 4,8 to
4
Bazin alcool rafinat 24 to
1
Vas tampon 30 to
1
Bazin borhot 21 to
3
Rezervor combustibil 45 to
2
Rezervor apă caldă 34 to
1
Rezervor apă rece fără serpentină 34 to
1
Rezervor apă rece cu serpentină 34 to
1
Cazan abur tehnologic
1
Cântar cao.1000kg
1
Compresor - rezervor 1500l,11bari,an1984
1
Electropompă diametru nominal 80mm,putere 7,5kw,
2
Pompă inox diametru nominal 50mm, puere 3,2 kw,
2
Coloană distilare
1
Coloană rafinare
1
Coloană rafinare
1
Dedurizator apă
2
Fierbătoare-tip cilindric
3
Vas preplămădire-tip cilindric
1
Linie îmbuteliere
1
Moară porumb
1
Autospecializată Cisternă Automecanica 8 CC2, an fabricație = 1991, motorină, 61.868 km,/SAVIEM
1
Aceste utilaje reprezintă componente ale unei instalații de producere alcool, utilaje care au ca an de punere în funcțiune
2004, astfel că au durata de amortizare expirată (durată de utilizare – 8 ani) conform normativelor legale, iar durata de
existență a acestora în patrimoniul debitoarei este de 16 ani. Aceste utilaje au stat în procedura de faliment timp de 9
ani, perioadă în care nefolosință și neîntreținerea lor (reparații curente, reparații capitale) au condus la degradarea lor
treptată. De asemenea piața de valorificare a acestor instalații de fabricare alcool este extrem de restrânsă. Aceste
aspecte coroborat și cu faptul că în producerea alcoolului se impun anumite standarde pentru utilaje de fabricare a
alcoolului a condus la faptul că timp de 9 ani deși s-au făcut pentru 200 de licitații cu anunțuri transmise la Judecătoria
Botoșani, Primăria mun. Botoșani, Tribunalul Botoșani, Primăria comunei Răchiți și publicate în mediul on-line pe siteul oficial al UNPIR și pe alte site-uri de specialitate, nu s-a primit nici o ofertă de cumpărare a acestor utilaje. În aceste
condiții lichidatorul judiciar opinează că metoda cea mai eficientă de valorificare a acestor bunuri mobile este casarea și
valorificarea acestora ca deșeuri. Vehiculul supus casării este din an 1991 marca Saviem (30 de ani), marca pentru care
nu se mai produc /găsesc piese de schimb. Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu procură
specială și legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de
conducătorul unității. Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de
creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată și atestată de un avocat sau înscrisul în format
electronic, căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat
valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la lichidatorul judiciar, până în ziua fixată pentru
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la lichidatorul judiciar cu cel puțin
5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a vota.
Lichidator judiciar al SC Coros SRL – în faliment: Cabinetul Individual de Insolvență Liliana Bordianu
Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea FINE ART RETAIL SRL, cod unic de înregistrare: 38281442
România
Tribunalul București
Secția a VII a CIVILA
Str. Splaiul Independenței nr 319L,
Clădirea B, sector 6
Dosar nr. 11711/3/2020/a3
Termen 05.04.2021, C1, ora 11:00
Citație
emisă la: ziua 11 luna 02 anul 2021
Contestator
1. NR FINE ART RETAIL SRL PRIN CABINET DE AVOCAT URSARESCU GABRIELA CRISTINA-București,
str. Nerva Traian nr.3, et.7, biroul nr.9A, sector 3
Notă: Veti depune dovada comunicării contestației în condițiile art. 111 alin. 4, sub sancțiunea amendării și tabelul
preliminar contestat, publicat în BPI, sub sancțiunea suspendării cauzei în temeiul art. 242 Cpc.
Intimat
2. NR ADACONI SRL CU SEDIUL ALES-com. 6, București, Sg.Apostol Ghe..Constantin, nr. 8-10, et. 4, ap. bir.4-5
Notă: Cu mențiunea că aveti obligatia de a depune intampinare în termen de 10 de zile de la primirea comunicarii.
3. NR R.M BUSINESS SUPPORT SOLUTIONS IPURL ADMINISTRATOR JUDICIAR-București, Calea
Chisinaului, nr. 17, et. 3, ap. cam.305
Notă: Cu mențiunea că aveti obligatia de a depune intampinare în termen de 10 de zile de la primirea comunicarii.
Sunt chemați la această instanță, camera E29, etaj 1, completul C 1, în data de 05.04.2021, C1, ora 11:00, în calitate de
părți, în cauza privind debitoarea SC FINE ART RETAIL SRL, com. 6, București, SPLAIUL INDEPENDENTEI, nr.
273, bl. CORP 3, et. 3
Cu cel puțin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveți obligația de a depune întâmpinare, sub sancțiunea
decăderii din dreptul de a propune probe și de a invoca excepții, în afara celor de ordine publică.
Parafa președintelui instanței,
Grefier,
2. Societatea FRIG-INSTAL SRL, cod unic de înregistrare: 14749199
Dosar nr: 41070/3/2017
Deschis la: Tribunalul București
Secția: A VII-A Civilă
Proces-verbal
de ședință adunarea creditorilor
Număr: AA 225, data emiterii: 15.02.2021
Astăzi, 11.02.2021, ora 13.00, au fost convocați la sediul lichidatorului judiciar, creditorii din dosarul nr. 41070/3/2017,
ce are drept obiect procedura simplificata a falimentului debitoarei FRIG-INSTAL SRL, identificată prin CUI
14749199, nr. înreg. la Reg.Com.: J40/5852/2002; având sediul social în București Sectorul 2, Calea Mosilor, nr. 288,
Bloc 32, Scara 2, Etaj 2, ap. 45.
Ordinea de zi a ședinței, comunicată creditorilor prin Convocatorul publicat în BPI nr. 1059/20.01.2021, cuprinde:
1. Prezentarea raportului de evaluare a bunurilor aflate în patrimonial debitoarei.
2. Aprobarea regulamentului de valorificare a bunurilor debitoarei.
3. Aprobarea strategiei de valorificare a bunurilor debitoarei, respectiv organizarea de licitații publice, cu frecvență
săptămânală, astfel:
- 5 licitații publice cu preț de pornire de 100% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare;
- 5 licitații publice cu preț de pornire de 90% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare;
- 5 licitații publice cu preț de pornire de 80% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare.
Calculul valorii totale a creanțelor se va determina prin raportare la Tabelul definitiv de creanțe publicat în BPI nr.
4688/05.03.2018, conform art. 49 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 85/2015.
La ora 12.00, nu a dat curs convocării nici un creditor, însă au trimis puncte de vedere prin corespondență:
 DGRFP București, în repprezentara AFP sector 2, cu o pondere totală la masa credală în cuantum de 92,27%, prin
adresa nr. JRD8946/11.02.2021.
 PORCHE LEASING IFN SA, cu o pondere totală la masa credală în cuantum de 2,98%, prin adresa nr.
1339/10.02.2021
 DVBL 2, cu o pondere totală la masa credală în cuantum de 2,41%, prin adresa nr. 33029/09.02.2021
Lichidatorul judiciar a constatat cvorumul legal îndeplinit, conform art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, și a declarat
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ședința adunării creditorilor deschisă.
Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi:
 DGRFP București, în repprezentara AFP sector 2: „instituția noastra a luat act de raportul de evaluare al bunurilor
mobile aflate în patrimoniul debitoarei, cu urmatoarele precizari:
- Raportul de evaluare analizat este realizat prin metode de evaluare recunoscute în practica evaluarii.
- Raspunderea asupra valorilor determinate cade în sarcina exclusiva a evaluatorului.
Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor, a informatiilor, a calculelor efectuate în vederea determinarii valorilor
apartine în exclusivitate persoanelor semnatare a rapoartelor de evaluare.
Totodata, în vederea maximizarii averii debitoarei, solicitam lichidatorului judiciar efectuarea unei expuneri adecvate în
piata prin realizarea publicitatii procedurii de valorificare în doua cotidiene de interes local și doua de raspandire
nationala în conditii de mare publicitate”
 PORCHE LEASING IFN SA.: „Am luat act de Raportul de evaluare a bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei.”;
 DVBL 2: „Am luat act de Raportul de evaluare a bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei.”
ÎN CONCLUZIE, Adunarea creditorilor a luat act de raportul de evaluare .
Voturile au fost distribuite astfel:
 Voturi pentru: 100% din totalul creantelor prezente;
 Voturi impotriva: nu exista.
Referitor la punctul 2 de pe ordinea de zi:
 DGRFP București, în repprezentara AFP sector 2: „Aprobam regulamentul de vanzare, în conditiile aratate de catre
lichidatorul judiciar”
 PORCHE LEASING IFN SA „Aprobam regulamentul privind valorificarea bunurilor debitoarei”;
 DVBL 2: „Aprobam regulamentul privind valorificarea bunurilor și strategia de valorificare”
ÎN CONCLUZIE, Adunarea creditorilor aproba regulamentul de valorificare a bunurilor debitoarei.
Voturile au fost distribuite astfel:
 Voturi pentru: 100% din totalul creantelor prezente;
 Voturi impotriva: nu exista.
Referitor la punctul 3 de pe ordinea de zi:
 DGRFP București, în repprezentara AFP sector 2: „instituția noastra solicita ca valorificarea bunurilor mobile aflate
în patrimoniul debitoarei, sa se faca prin licitatie publica cu strigare, în conditiile aratate de catre lichidatorul judiciar, în
cuprinsul convocarii”
 PORCHE LEASING IFN SA: „Aprobam strategia de valorificare a bunurilor debitoarei, respectiv, organizarea
licitatiilor publice cu frecventa saptamanala”
 DVBL 2: „Aprobam regulamentul privind valorificarea bunurilor și strategia de valorificare.”
ÎN CONCLUZIE, Adunarea creditorilor aproba strategia de valorificare a bunurilor debitoarei.
Voturile au fost distribuite astfel:
 Voturi pentru: 100% din totalul creantelor prezente;
 Voturi impotriva: nu exista.
Lichidatorul judiciar a declarat ședința închisă.
Procesul verbal s-a încheiat în 2 exemplare originale, unul pentru a fi depus la dosarul cauzei și un exemplar pentru
lichidatorul judiciar pentru a fi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență.
Lichidator judiciar, AA Total Insolvency IPURL
Prin practician în insolvență Economist Ioan Nistor
3. Societatea JOZEN IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 17555960
Tribunalul București - Secția a VII a Civila
Dosar nr. 33815/3/2019
Debitor: JOZEN IMPEX SRL
Termen 18.02.2021
Raport
întocmit de lichidatorul judiciar Bora Insolvency IPURL în temeiul
art. 59 din Legea nr 85/2014
Nr./Data emiterii: 8052/12.02.2021
Subscrisa BORA INSOLVENCY IPURL, cu sediul în București, sector 2, str Popa Nan, nr. 6, et. 3, inmatriculata la
Registrul Societatilor Profesionale al UNPIR sub nr. RFO II 0657, cod de identificare fiscala 31298285, în calitate de
lichidator judiciar al debitorului societatii JOZEN IMPEX SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite, cu sediul în
București, sectorul 2, str. Litovoi Voievod nr. 54, nr. de inregistrare în registrul comertului J40/14584/2011, CUI
17555960, conform hotararii intermediare nr. 4155, din data de 15.10.2020, pronuntata de Tribunalul București - Sectia
a VII a Civila, în dosarul nr. 33815/3/2019, intemeiul art. 59 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolventa, am intocmit raportul privind atributiile indeplinite fata de debitorul sus rubricat.
I. DATE GENERALE
1. Denumire: JOZEN IMPEX
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2. Forma juridica: SRL
3. Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/14584/2011.
4. Codul unic de inregistrare: 17555960.
5. Sediul inscris la O.R.C. București, str. Litovoi Voievod nr. 54, sector 2.
6. Domeniul de activitate principal prevazut de COD CAEN 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe.
7. Capitalul social al firmei, în cuantum de 300 lei, este detinut de catre asociatii:
- dl. ARGEȘEANU GHEORGHE,cetatean roman, cu domiciliul în Romania, care detine un numar de 5 parti sociale, cu
o valoare nominala de 10 lei, în valoare totala de 50 lei, reprezentand 10% din capitalul social total al societatii, aceasta
fiind și cota de participare la beneficii și pierderi;
- d-na ARGEȘEANU ALINA, cetatean roman, cu domiciliul în Romania, detine un numar de 25 parti sociale, cu o
valoare nominala de 10 lei, în valoare totala de 250 lei, reprezentand 90% din capitalul social total al societatii, aceasta
fiind și cota de participare la beneficii și pierderi
Administratorul statutar al societatii este d-na. Argeseanu Alina .
Prin hotararea intermediara nr. 1433/18.06.2020, pronuntata în dosarul nr. 33815/3/2019 de Tribunalul București –
Sectia a VII a Civila s-a deschis procedura generala a insolvenței debitorului JOZEN IMPEX SRL
Prin hotararea intermediara nr. 4155/15.10.2020, pronuntata în dosarul nr. 33815/3/2019 de Tribunalul București –
Sectia a VII –a Civila s-a dispus intrarea în faliment prin procedura simplificata a debitorului JOZEN IMPEX SRL.
II. ACTIVITATEA PRACTICIANULUI IN INSOLVENTA
1. Notificari
1.1.Notificarea privind intrarea în faliment prin procedura simplificata nr. 6874/16.10.2020 a fost publicata în Buletinul
Procedurilor de Insolventa nr. 17746, din data de 22.10.2020, iar un extras a fost publicat în ziarul ,National”, din data
de 22 octombrie 2020.
1.2.Notificarea privind intrarea în faliment prin procedura simplificata nr. 6876/16.10.2020 a fost comunicata
debitorului prin scrisoare recomandata, cu valoare și confirmare de primire, plicul s-a intors cu mentiunea ,expirat
termen de pastrare”.
1.3. Totodata, notificarea privind intrarea în faliment prin procedura simplificata nr. 6877/16.10.2020 a fost comunicata
asociatului și administratorului statutar, Argeseanu Alina, cu scrisoare recomandata, confirmare de primire și valoare,
plicul intorcandu-se la sediul lichidatorului judiciar cu mentiunea, destinatar mutat”.
1.4. In temeiul art. 99 și 100 din legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa, subscrisa BORA
INSOLVENCY IPURL a notificat, prin fax si/sau email, intrarea în faliment prin procedura simplificata, urmatorilor
creditori :
- Directia Generala Regionala a Finantelor Publice București, în reprezentarea Administratiei Sectorul 2 a Finantelor
Publice (notificarea nr. 6878/16.10.2020);
- Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti – CREDIDAM (notificare nr. 6879/16.10.2020).
2. Situatia bunurilor
La data de 08.01.2021, lichidatorul judiciar a formulat cerere pentru consultarea Registrului Proprietarilor dupa
denumirea proprietarului, la nivel national, în format electronic, în vederea identificarii numarului de carte funciara și a
numarului cadastral /topografic al/ale imobilului/imobilelor care figureaza sau au figurat inscrise în cartea funciara pe
numele persoanei juridice JOZEN IMPEX SRL.
3. Tabelul definitiv consolidat
Lichidatorul judiciar a intocmit tabelul definitiv consolidat al creantelor inregistrat sub nr. 7785/17.12.2020, publicat în
Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 21753, din data de 21.12.2020.
4. Adunarea creditorilor
4.1. Cu adresa nr. 7845, din data de 08.01.2021, publicata în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 352, din data de
11.01.2021, a fost convocata adunarea generala a creditorilor, cu urmatoarea ordine de zi:
- confirmarea lichidatorului judiciar Bora Insolvency IPURL și a remuneratiei acestuia în cuantum de 2 000 lei/
procedura simplificata;
- oportunitatea formularii cererii de atragere a raspunderii patrimoniale personale a organelor de conducere ale
debitorului, în temeiul art. 169 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa, cu
mentiunea ca lichidatorul judiciar nu formuleaza o astfel de actiune;
-avansarea de catre creditori a sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor administrative;
- inchiderea procedurii, conform dispozitiilor art. 174 alin. 1 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolventa.
Adunarea generala a creditorilor nu s-a intrunit cu respectarea dispozitiilor art. 49 din legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa, aspect consemnat în procesul verbal nr. 7912/15.01.2021,
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa.
4.2. In Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 2006/03.02.2021 a fost publicata convocarea adunarii generale a
creditorilor nr. 7989/01.02.2021, cu urmatoarea ordine de zi :
- confirmarea lichidatorului judiciar Bora Insolvency IPURL și a remuneratiei acestuia în cuantum de 2 000 lei/
procedura simplificata;
-oportunitatea formularii cererii de atragere a raspunderii patrimoniale personale a organelor de conducere ale
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debitorului, în temeiul art. 169 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa, cu
mentiunea ca lichidatorul judiciar nu formuleaza o astfel de actiune;
-avansarea de catre creditori a sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor administrative;
- inchiderea procedurii, conform dispozitiilor art. 174 alin. 1 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolventa.
Hotararea adunarii generale a creditorilor a fost consemnata în procesul verbal nr. 8034/09.02.2021, publicat în
Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 2480/10.02.2021:
- nu confirma lichidatorul judiciar Bora Insolvency IPURL, urmand sa incaseze onorariul stabilit prin hotararea de
intrare în faliment prin procedura simplificata;
- aproba formularea cererii de atragere a raspunderii patrimoniale personale impotriva organelor de conducere statutare
ale debitoarei, conform art. 169 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa, de
catre creditorul majoritar Directia Generala Regionala a Finantelor Publice București, în reprezentarea Administratiei
sector 2 a Finantelor Publice;
- nu aproba avansarea sumelor necesare continuarii procedurii;
- aproba inchiderea procedurii falimentului, conform art. 174 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolventa.
5. Alte mentiuni
La data de 26.01.2021 a fost inregistrat de catre creditorul majoritar, Directia Generala Regionala a Fininatelor Publice
București, în reprezentarea Administratiei sector 2 a Finantelor Publice, pe rolul Tribunalului București – Sectia a VII –
a Civila, dosarul nr. 33815/3/2019/a1, avand ca obiect atragerea raspunderii personale patrimoniale a organelor de
conducere ale debitorului JOZEN IMPEX SRL, cu termen de judecata la data de 01.04.2021.
6. Cheltuieli
Cheltuielile de procedura efectuate de catre lichidatorul judiciar sunt în cuantum de 58,36 lei, conform actelor atasate
prezentului raport.
Document/ numar
Natura cheltuielii
Suma
Factura DIV00019356/20.10.2020
Taxe postale
7,32 lei
Factura DIV00019357/20.10.2020
Taxe postale
7,32 lei
Factura PBL 21303/22.10.2020
Anunt mica publicitate
33,72 lei
Ordinul de plata nr. 2/08.01.2021
Taxa consultare registru proprietari
10 lei
TOTAL
58,36 lei
III.PROPUNERI
-sa acordati un nou termen de judecata în vederea solutionarii cererii intemeiata pe prevederile art. 169 din Legea
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa.
Anexam documente justificative la care am facut referire în prezentul raport.
Lichidator judiciar Bora Insolvency IPURL, prin practician în insolventa Virgil Bora
4. Societatea ROMAVET SRL, cod unic de înregistrare: 8564501
Raport - corectat
privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile
Nr. 83/11.02.2021
1. Date privind dosarul nr. 40568/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă;
2.Arhiva/registratura instanței: Trib. București, Secția a VII-a Civila, Splaiul Independentei, nr. 319L, Cladirea B Sema Parc, sector 6, nr. telefon: 021/408.36.00, programul arhivei/registraturii instanței: L –V: 9,00-14,00;
3.Debitor: SC ROMAVET SRL cu sediul social în București, str. Lanariei, nr. 104, sector 4, înregistrată în Registrul
Comerțului sub nr. J40/10228/1995, avand CUI 8564501.
4. Lichidator judiciar: EUROM INSOLV S.P.R.L., prin asociat coorodnator ALEXE IONELIA, cu sediul social în
București, str. Traian Popovici, nr 110, sector 3, înregistrat în registrul Formelor de Organizare sub nr.1C 0347, Cod de
identificare fiscală 32833610. tel./fax 021/326.53.75 sau 021/326.53.76. E-mail secretariat@eurom.ro .
În conformitate cu prevederile art.59 raportat la art.5 pct.66 din Legea nr.85/2014 lichidatorul judiciar prezintă
Termen: 16.02.2021
Raport privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile
I. INFORMAȚII PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII GENERALE A FALIMENTULUI
La data de 15.01.2018, prin hotararea nr. 127/2018, judecatorul sindic a admis solicitarea administratorului judiciar,
dispunand intrarea în faliment prin procedura generala a debitorului.
II. NOTIFICĂRI TRIMISE CREDITORILOR PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENȚEI
Așa cum a dispus instanța, lichidatorul judiciar a notificat cu privire la deschiderea procedurii generale a falimentului pe
toți creditorii inscrisi la masa credala în procedura de observație, debitorului, dar și Oficiul Registrului Comertului
București..
Notificarea nr. 26/18.01.2018 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.1281/19.01.2018.
III. INVENTARIEREA BUNURILOR AFLATE ÎN PATRIMONIUL DEBITORULUI
Lichidatorul judiciar precizează că s-a efectuat inventarierea bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul
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debitoarei, în perioada de observatie, încheindu-se Procesul Verbal din 12.03.2015 în care s-au evidentiat toate bunurile
găsite în patrimoniul debitoarei, respectiv mijloc de transport, echipamente tehnologice, aparatura birotica, licente,
cladiri și terenuri.
Mentionam ca raportul de evaluare a bunurilor este în curs de finalizare, urmand ca ulterior intocmirii acestuia sa fie
valorificate bunurile.
IV. TABELUL SUPLIMENTAR
În urma verificării cererilor de admitere a creanțelor și analizării documentelor puse la dispoziția lichidatorului judiciar,
s-a întocmit tabelul suplimentar de creanțe nr. 175/02.04.2018, care a fost depus la grefa instanței și publicat în B.P.I.
nr. 6945/03.04.2018.
Ulterior, în urma luarii la cunostinta a declaratiei de creanta a creditorului D.G.R.F.P. BUCURESTI., a fost intocmit
tabelul suplimentar actualizat nr. 178/05.04.2018 și publicat în B.P.I. nr. 7221/10.04.2018.
În data de 11.05.2018 lichidatorul judiciar a reactualizat tabelul suplimentar al creantelor, înscriind la masa credală (sub
condiția suspensivă a valorificării bunurilor la o valoare superioară creanței) și creditorul Banca Românească SA Acest
ultim tabel (cu nr. 230/11.05.2018) a fost publicat în B.P.I. nr. 9553/11.05.2018.
V. TABELUL DEFINITIV CONSOLIDAT AL CREANȚELOR
Tabelul definitiv consolidat al creanțelor nr. 205/03.05.2018 a fost publicat în B.P.I. nr. 9001/04.05.2018.
Tabelul definitiv consolidat actualizat al creanțelor nr. 231/11.05.2018 a fost publicat în B.P.I. nr. 9582/11.05.2018.
VI.I. PRIMA ADUNARE A CREDITORILOR
In data de 29.05.2018, la sediul lichidatorului judiciar s-a tinut adunarea creditorilor, cu urmatoarea ordine de zi:
Confirmarea lichidatorului judiciar EUROM INSOLV SPRL desemnat provizoriu de instanta și a onorariului fix în
suma de 3.000 lei / luna + TVA, precum și aprobarea în principiu a unui onorariu de succes de 3% din bunurile
valorificate/creante recuperate.
In concluzie, creditorii care au transmis puncte de vedere prin e-mail, fax sau alt mijloc de comunicare nu confirma
lichidatorul judiciar, onorariului acestuia și nici a onorariului de succes .
Convocatorul adunarii creditorilor nr. 253 din 21.05.2018 a fost publicat în B.P.I. nr. 10261 din 21.05.2018.
Procesul Verbal al adunarii creditorilor nr. 261 din 29.05.2018 a fost publicat în B.P.I. nr. 10894 din 30.05.2018.
VI.II. A DOUA ADUNARE A CREDITORILOR
In data de 05.02.2019, la sediul lichidatorului judiciar s-a tinut adunarea creditorilor, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea metodelor și a regulamentului de valorificare a bunurilor debitoarei.
In concluzie, creditorii care au transmis puncte de vedere prin e-mail, fax sau alt mijloc de comunicare au respins
vanzarea prin negociere directa și au votat pentru licitatia publica cu strigare, insa discutarea acesteia s-a prorogat pana
la comunicarea unui regulament modificat în acest sens.
Convocatorul adunarii creditorilor nr. 16din 23.01.2019 a fost publicat în B.P.I. nr. 1578 din 25.01.2019.
Procesul Verbal al adunarii creditorilor nr. 38 din 05.02.2019 a fost publicat în B.P.I. nr. 2432 din 05.02.2019.
VI.III. A TREIA DUNARE A CREDITORILOR
In data de 06.03.2019, la sediul lichidatorului judiciar s-a tinut adunarea creditorilor, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea metodelor și a regulamentului de valorificare a bunurilor debitoarei.
In concluzie, creditorii care au transmis puncte de vedere prin e-mail, fax sau alt mijloc de comunicare au votat pentru
organizarea unui set de 12 licitatii publice cu strigare, la pretul de 100% din raportul de evaluare.
Convocatorul adunarii creditorilor nr. 38 din 25.02.2019 a fost publicat în B.P.I. nr. 4012 din 25.02.2019.
Procesul Verbal al adunarii creditorilor nr. 86 din 06.03.2019 a fost publicat în B.P.I. în data de 06.03.2019.
VI.IV. A PATRA ADUNARE A CREDITORILOR
In data de 21.01.2020, la sediul lichidatorului judiciar s-a tinut adunarea creditorilor, cu urmatoarea ordine de zi:
1) Prezentarea, de catre administratorul judiciar, a ofertelor din partea unor evaluatori autorizati ANEVAR și alegerea
de catre creditori a celei mai bune oferte din cele prezentate, în vederea efectuarii evaluarii bunurilor debitoarei.
2) Solicitarea suportarii cheltuielilor evaluarii bunurilor în vederea valorificarii acestora, de catre creditori, avand în
vedere ca administratorul judiciar nu dispune de fonduri banesti.
In concluzie la punctul 1: creditorii care au transmis puncte de vedere prin e-mail, fax sau alt mijloc de comunicare au
votat pentru aprobarea ofertei în vederea efectuarii raportului de evaluare cu societatea APPRAISAL & VALUATION
SRL (NAI România).
In concluzie la punctul 2: creditorii care au transmis puncte de vedere prin e-mail, fax sau alt mijloc de comunicare, s-a
votat pentru avansarea sumei de 150 EUR+TVA de catre creditorul Banca Romanesca SA reprezentand onorariul
evaluatorului SC APPRAISAL & VALUATION SRL conform ofertei transmise, urmand ca aceasta sa fie recuperata cu
prioritate în cadrul procedurii de lichidare de catre banca.
Convocatorul adunarii creditorilor nr. 20 din 14.01.2020 a fost publicat în B.P.I. nr. 784 din 14.01.2020.
Procesul Verbal al adunarii creditorilor nr. 42 din 21.01.2020 a fost publicat în B.P.I. nr. 1330 în data de 21.01.2020.
VI.IV. A CINCEA ADUNARE A CREDITORILOR
In data de 04.02.2021, la sediul lichidatorului judiciar s-a tinut adunarea creditorilor, cu urmatoarea ordine de zi:
1) Solicitarea aprobarii oferte primite de catre lichidatorul judiciar cu privire la bunul aflat în Potoci – Bicaz.
In concluzie la punctul de pe ordinea de zi: cu un procent de 61,3244% creditorii inscrisi la masa credala care au
transmis puncte de vedere prin e-mail, fax sau alt mijloc de comunicare au votat IMPOTRIVA aprobarii ofertelor
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transmise cu privire la achizitionarea bunului aflat în proprietatea debitorului Romavet SRL din localitatea PotociBicaz.
Convocatorul adunarii creditorilor nr. 51 din 29.01.2021 a fost publicat în B.P.I. nr. 1689 din 29.01.2021.
Procesul Verbal al adunarii creditorilor nr. 61 din 04.02.2021 a fost publicat în B.P.I. nr. 2093 în data de 04.02.2021.
ALTE ACTIVITĂȚI INTREPRINSE DE CĂTRE LICHIDATORUL JUDICIAR:
- A notificat cu privire la deschiderea procedurii generale a falimentului toti creditorii inscrisi la masa credala în
procedura de observație, debitorul, dar și Oficiul Registrului Comertului București;
- A publicat în B.P.I. notificarea privind deschiderea procedurii generale a falimentului;
- A întocmit tabelul suplimentar al creanțelor, l-a publicat în B.P.I. și l-a afișat la ușa instanței;
- A întocmit tabelele suplimentare actualizate ale creanțelor nr. 175/02.04.2018 și nr. 230/11.05.2018, le-a publicat în
B.P.I. și le-a depus la instant;
- A întocmit tabelul definitiv consolidat al creanțelor, l-a publicat în B.P.I. și l-a afișat la ușa instanței;
- A întocmit tabelul definitiv consolidat actualizat al creanțelor, l-a publicat în B.P.I. și l-a depus la instanta;
- A convocat și a tinut adunarea creditorilor în data de 29.05.2018, 05.02.2019 și 06.03.2019;
- A transmis completare de documente catre evaluator în vederea finalizarii raportului de evaluare.
- S-au intocmit trei rapoarte de evaluare a bunurilor aflate în patrimoniul debitorului, dintre care raport de evaluare
pentru bunul din Uzlina a fost contestat în instanta de catre creditorul garantat Banca Romaneasca SA -contestatie
soluctionata și raport de evaluare refacut de evaluator Nai Romania SA (agreat de creditorul garantat Banca
Romaneasca SA), iar raportul de evaluare privind ferma piscicola de la Potoci urmeaza a fi completat, avem raspunsuri
de la Oficiul de Capitanie Bicaz și de la Autoritatea Navala Teritoriala Galati pentru a lamuri este necesar un supliment
la acest raport de evaluare care sa cuprinda totalitatea vivierelor.
- S-a solutionat contestatia facuta de catre Banca Romaneasca la raportul de evaluare, s-a convocat adunarea
creditorilor și s-a stabilit efectuarea unui nou raport de evaluare.
- In data de 10.02.2020 am fost instiintati de catre fostul admistrator ca în ultimele zile, din cauza vantului deosebit de
puternic, cablul de legatura al fermei salmonicole s-a rupt. Prin urmare, capatul fermei dinspre fundul Golfului Potoci a
fost grav deteriorat. In acest context, în care cablul de fixare a fermei pe cele 2 maluri s-a rupt, exista pericolul iminent
ca ferma sa fie distrusa în totalitate și sa creeze prejudicii majore vecinilor din zona. Costul minim pentru a repune
unitate pe pozitia de plutire este de aprox. 10.000 lei (cablu nou+ remorcher sustinere a fermei+manopera), cost adus la
cunostinta creditorului garantat Banca Romaneasca SA.
- A primit o oferta de pret privind repararea fermei plutitoare, oferta ce a fost transmisa catre Banca Romaneasca SA
Momentan se asteapta raspuns, în sensul atribuirii sau nu, de catre Banca Romaneasca SA, a disponibilitatilor banesti în
vederea repararii fermei.
- S-a valorificat la licitatie publica imobilul din strada Lanariei, nr.104, București.
- Lichidatorul judiciar a publicat în B.P.I. Raportul de distribuire a sumelor de bani obtinute în urma valorificarii.
A.N.A.F. a depus, la Tribunalul București, contestatie impotriva raportului mentionat anterior, contestatie ce formeaza
dosarul nr. 40568/3/2014/a7. La termenul din 10.11.2020, instanta a solutionat contestatia astfel: “Respinge contestația
împotriva raportului de fonduri planului de distribuire ca neîntemeiată”.
- A primit doua oferte pentru statie pilot (doc plutitor)-76 viviere – localitatea Potoci, insa, în adunarea creditorilor
din 04.02.2021, creditorul majoritar ANAF nu a aprobat niciuna din oferte.
- Am terminat setul de licitatii cu pret de pornire 100%. Am convocat adunarea creditorilor în vederea stabilirii unei
noi metode de valorificare, în data de 19.02.2021.
VII. PROPUNERI
Eurom Insolv S.P.R.L., prin asociat coordonator ALEXE IONELIA, solicita un nou termen pentru continuarea
procedurii în vederea valorificarii bunurilor debitorului .
Eurom Insolv S.P.R.L.
prin asociat coordinator Alexe Ionelia
5. Societatea SUPERFABER INDUSTRY SRL, cod unic de înregistrare: 13835747
România
Tribunalul București
Secția a VII a Civila
București, Splaiul Independenței nr. 319L, sector 6, Cam. E 29
Dosar nr. 1928/3/2015
Termen 13.05.2021 C 20 ora 10.00
Citație
emisă la: ziua 08 luna 02 anul 2021
DEBITOR
2. SC SUPERFABER INDUSTRY SRL-București, SOS. BERCENI NR. 104, HALA EXTINDERE PALETE, ETAJ 1,
SECTOR 4.
Creditori
3. SC ITALINOX România SRL CU SEDIUL ALES-sector 6, București, BD.PRECIZIEI, nr. 1, et. 4 4. DIRECTIA
GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 4-București, sector 4, NITU VASILE, nr. 50-54
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5. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice București-Administratia sector 4 a Finantelor Publice-București,
sector 2, str. Sperantei, nr. 40
6. SC Renania Trade SRL-Tg.Mures, str. Budiului, nr. 68, bl. corp C, Județ MUREȘ
7. SC LAROMET METAL SA-București, sector 1, BD. BUCURESTII NOI, nr. 166
8. ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU-București, sector 6, SPLAIUL INDEPENDENTEI, nr. 294, bl.
CORP A
9. CONSILIUL LOCAL SECTOR 5-DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE-București, sector 5, str. M. Sebastian,
nr. 23
10. SC RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU SA-București, sector 5, BD.TUDOR VLADIMIRESCU, nr.
35
Lichidator judiciar:
Cabinet Individual de Insolvență VONICA LUCIAN
PPune în vedere lichidatorului judiciar să facă dovada publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență a procesuluiverbal al Adunării Creditorilor și a situațiilor finaciare finale.
Sunt chemați la această instanță, camera E29 etaj 1 completul C 20 în ziua de 13.05.2021 ora 10.00 în calitate de
creditori în proces cu debitoarea SC SUPERFABER INDUSTRY SRL-București, SOS. BERCENI NR. 104, HALA
EXTINDERE PALETE, ETAJ 1, SECTOR 4
Parafa președintelui instanței,
Grefier,
6. Societatea TIMORAS SRL, cod unic de înregistrare: 28557509
Notificare privind deschiderea procedurii de insolventa
Nr. 1027/10.02.2021
1.Date privind dosarul: nr. dosar: 21743/3/2020,Tribunalul București Secția VII Civilă
2.Arhiva/registratura instanței: București, Splaiul Independenței, nr. 319L, cladirea B - Sema Parc, sector 6.
3.Debitor TIMORAS SRL –in insolventa, în insolvency, en procedure collective
CIF 28557509, J40/14280/2014, sediul social: București, Strada AVRIG nr. 63, Bloc E2, ap. 107, sector 2
4.Creditori:
1. DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA
ADMINSITRATIEI SECTOR 2 A FINANTELOR PUBLICE- București, str. Sperantei nr.40, sector 2.
5.Administratorul judiciar: INTERCOM MANAGEMENT SPRL, nr. inreg în Registrul societatilor Profesionale
UNPIR: RSP 0345, CIF RO 24119816, sediul social: București, str. Virtutii nr. 17, bl. G3, sc. 1, ap. 45, sector 6, tel.
0722 535 029, fax 031 814 61 74, E-mail: office@inspec.ro reprezentant administrator judiciar: practician în insolventa
coordonator Ana Maria Gheorghe,
6.Subscrisa: INTERCOM MANAGEMENT SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului TIMORAS SRL
desemnat conform Hotararii intermediare 533/2021 din data de 05.02.2021 pronunțată de Tribunalul București Secția
VII Civilă, în dosarul nr. 21743/3/2020, în temeiul art. 38, art. 42, art. 99 alin. (1) și alin. (2), art. 100 alin. (1) și
urmatoarele coroborate cu art. 71 alin. (1), art. 67 alin. (1) și alin. (2), art. 72 alin. (4) și alin. (6), art. 74 și art. 147 din
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa, notifica
7. Intrarea debitorului TIMORAS SRL în procedura generala de insolventa conform Hotararii intermediare 533/2021
din data de 05.02.2021 pronunțată de Tribunalul București Secția VII Civilă, în dosarul nr. 21743/3/2020.
8. Debitorul TIMORAS SRL are obligația ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul
cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolventa.
9.1. Creditorii debitorului TIMORAS SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea
cererii de admitere a creanței în urmatoarele conditii:
9.1.1. Termen limita de de depunere a opozitiilor la Incheierea de deschidere a procedurii – 15 zile de la notificare;
termen de solutionare a opozitiilor, care nu va depasi 10 zile de data expirarii termenului de depunere a acestora.
9.1.2. Termen limita de inregistrare a cererilor de admitere a creantelor asupra averii debitoarei – 19.03.2021.
9.1.3. Nedepunerea declaratiilor de creanta în termenul de mai sus atrage sanctiunea prevazuta de art. 114 din Legea
85/2014, respectiv decăderea cât privește creanțele respective.
9.1.4. Contestațiile la tabel vor fi depuse la Tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor în
Insolvență a tabelului preliminar.
9.1.5. Termen limita de verificare a creantelor, de intocmire, publicare și comunicare a tabelului preliminar al creantelor
–02.04.2021.
9.1.6. Termen limita pentru intocmirea și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolventa a tabelului definitiv –
16.04.2021.
9.1.7.Creditorii au obligatia de a transmite declaratia de creanta insotita de documentele justificative, actele care atestă
constituirea de garanții, în copii certificate, dovada plății taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei, atat în format
scriptic la grefa Tribunalui București Sectia a VII-a civila cat și în format electronic (documente pdf de maximum 4MB
fiecare) pe adresa de e-mail a Sectiei a VII Civila a Tribunalului București (trb-insolventa@just.ro).
10.Adunarea creditorilor va avea loc la sediul profesional al administratorului judiciar situat în București, Bd. Corneliu
Coposu nr. 5, bl. 103, sc. B, et. 8, ap. 45, sector 3 în data de 08.04.2021, ora 1400, având ca ordine de zi:
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1. Prezentarea situatiei debitorului și aprobarea masurilor dispuse de administratorul judiciar
2. Desemnarea Comitetului Creditorilor și a Presedintelui Comitetului Creditorilor.
3. Aprobarea raportului intocmit de administratorul judiciar în conformitate cu dispozitiile art.92 din Legea 85/2014.
4. Confirmarea administratorului judiciar INTERCOM MANAGEMENT SPRL desemnat prin Hotararea intermediara
533/2021 din data de 05.02.2021 pronunțată de Tribunalul București Secția VII Civilă, în dosarul nr. 21743/3/2020.
5. Aprobarea unui onorariu lunar în cuantum de 2.500 lei + TVA pentru administratorul judiciar INTERCOM
MANAGEMENT SPRL.
6. Aprobarea unui onorariu procentual în cuantum de 5% + TVA din bunurile valorificate, creantele recuperate și
sumele distribuite în prezenta procedura.pentru administratorul judiciar INTERCOM MANAGEMENT SPRL.
10.1. In contextul actual, pentru a preveni raspandirea epidemiei de COVID 19, administratorul judiciar solicita
creditorilor comunicarea voturilor asupra ordinii de zi a Adunarii Creditorilor în format electronic pe adresa de e-mail:
office@inspec.ro sau pe fax la numarul: 031 814 61 74.
11.Totodata va aducem la cunostinta ca în conformitate cu prevederile art. 52 din Legea 85/2014, Adunarea generala a
asociatilor/actionarilor poate desemna un administrator special cu atributii stabilite la art. 56 din acelasi act normativ,
motiv pentru care intelegem sa convocam Adunarea Generala a Asociatilor la sediul profesional al administratorului
judiciar situat București, Bd. Unirii, Nr.78, Bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, pentru data de 24.02.2021, ora 1300 avand
ca ordine de zi:
1. Desemnarea administratorului special, care va indeplini atributiile prevazute de art. 52 și art. 56 din Legea 85/2014.
11.1.In cazul în care la prima AGA nu se intruneste cvorumul necesar, a doua sedinta va avea loc în data de
25.02.2021,in acelasi loc și la aceeasi ora.
11.2.In contextul actual, pentru a preveni raspandirea epidemiei de COVID 19, administratorul judiciar solicita
asociatilor comunicarea voturilor asupra ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor în format
electronic pe adresa de e-mail: office@inspec.ro sau pe fax la numarul: 031 814 61 74.
12. Deschiderea procedurii generale de insolventa se notifică Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București.
Informații suplimentare
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la Tribunal cererea de admitere a
creantei cu respectarea dispozițiilor art. 104 alin.(1) din Legea 85/2014.
Cererea de admitere a creanței va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, adresa de mail a
societatii, nr telefon contact, suma datorată, temeiul creanței, mențiuni cu privire la eventualele cauze de preferință și
indicareacontului bancar al societatii în care doreste sa incaseze creanta.
Cererea de admitere a creantei va fi însoțită de documentele justificative, actele care atestă constituirea de cauze de
preferinta, în copii certificate, dovada plății taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.
Cererea va fi insotita de dovada platii taxei judiciare de timbru în suma de 200 lei ce va fi achitata în numerar, prin
virament sau în sistem online, în contul bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își are
creditorul sediul social / domiciliul declarat în conformitate cu prevederile art. 14 ale Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.
Creditorii au obligatia de transmite declaratia de creanta atat în format scriptic la Tribunalui București Sectia a VII-a
civila cat și în format electronic (documente pdf de maximum 4MB fiecare) pe adresa de e-mail a Sectiei a VII Civila a
Tribunalului București (trb-insolventa@just.ro).
Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poștă pe adresa
instanței, iar un exemplar va fi transmis administratorului judiciar, prin posta/fax/email.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la Arhiva Tribunalului București.
 Notificarile sau comunicarile ulterioare se vor efectua prin Buletinul Procedurilor Insolvenței în conformitate cu
dispozitiile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu excepțiile prevăzute de norma juridică menționată.
Restricții pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 alin. 1 din Legea 85/2014). Valorificarea
drepturilor creditorilor se poate face numai în cadrul procedurii de insolvența, prin depunerea cererilor de admitere a
creanțelor. Repunerea pe rol a actiunilor judiciare sau extrajudiciare este posibilă doar în cazul desființării hotărârii de
deschidere a procedurii, a revocării încheierii dedeschidere a procedurii sau în cazul închiderii procedurii în condițiile
art. 178. În cazul în care hotărârea de deschidere a procedurii este desființată sau, după caz, revocată, acțiunile judiciare
sau extrajudiciare pentru realizarea creanțelor asupra averii debitorului pot fi repusepe rol, iar măsurile de executare
silită pot fi reluate. La data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii, atât acțiunea judiciară sau
extrajudiciară, cât și executările silite suspendate încetează (art. 75 din Legea nr. 85/2014).
Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare Regulamentul) detinem calitatea de
operator. Avand în vedere faptul ca specificul atributiilor unui administrator judiciar/lichidator implica și prelucrarea în
temeiul Legii Insolventei și a dispozitiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal, va solicitam respectuos sa va
asigurati ca orice document pe care ni-l transmiteti și orice comunicare se efectueaza cu respectarea dispozitiilor legale
ale Regulamentului, ca persoanele vizate și-au dat acordul și/sau au cunoștinta de acest transfer al datelor lor cu caracter
personal și ca ne transmiteti doar acele documente adecvate, relevante și limitate la ceea ce e necesar pentru a ne
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indeplini atributiile. Mentionam, de asemenea, ca vom prelucra datele primite strict în scopul gestionarii acestei
debitoare, intr-un mod care asigura securitatea adecvata a acestora, ca aceste date vor fi colectate, inregistrate,
organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate, utilizate, divulgate prin transmitere, diseminate sau
puse la dispozitie în orice alt mod celorlalti participanti ai procedurii în conformitate cu legea, instructiunile instantei și
în masura necesitatii, și doar pentru a ne indeplini atributiile, De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter
personal pentru o perioada de 2 ani dupa finalizarea procedurii de insolventa Va garantam ca toti angajatii și
colaboratorii noștri respecta strict confidentialitatea datelor, ca toate datele pe care ni le furnizati, inclusiv datele cu
caracter personal, sunt tratate cu respect de catre reprezentantii noștri, acestea fiind prelucrate de catre echipa de caz
care gestioneaza debitoarea în cauza. Pentru mai multe informatii cu privire la politica noastra interna de protectie a
datelor cu caracter personal precum și detalii în ceea ce privește drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul,
rectificarea sau ștergerea acestora ori restrictionarea prelucrarii, dreptul de a se opune prelucrarii, precum și dreptul la
portabilitatea datelor, sau orice alte intrebari aferente, va rugam sa ne contactati la urmatoarea adresa de e-mail:
office@inspec.ro.
Administrator judiciar Intercom Management SPRL
Practician în insolventa coordonator Ana Maria Gheorghe
Județul Buzău
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DUCTIL STEEL SA, cod unic de înregistrare: 11845183
Convocare adunare creditori
Număr: 208/15.02.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1576/114/2013, Tribunalul Buzău, Secția a II-a Civilă de Contencios
Administrativ și Fiscal, Judecător-sindic: Corina Nina Cocor.
2.1. Debitor: Ductil Steel SA, cu sediul social: Buzău, Aleea Industriilor, nr. 1, județ Buzău, cod unic de înregistrare
11845183, număr de ordine în registrul comerțului: J10/216/1999
2.2. Administrator special: Olga Chumakova.
3. Administrator judiciar: Consorțiul format din MMM Insolvency IPURL și Expert Cont Insolvency SPRL, având cod
fiscal 25057150, sediul ales comunicare acte în Mun. Buzău, str. Unirii, bl. 19 F, ap. 2, jud. Buzău, nr. înregistrare
U.N.P.I.R: RFO II 0363, Tel. 0338401365, Fax 0238710565, e-mail: info@expertcontinsolvency.ro,
buzau@expertcontinsolvency.ro, melania.marcu@mmminsolvency.ro.
4. Consorțiul format din MMM Insolvency IPURL și Expert Cont Insolvency SPRL în calitate de administrator judiciar
al debitoarei Ductil Steel SA, numit conform încheierii din Ședința Camerei de Consiliu din data de 06.01.2016,
pronunțată de Tribunalul Buzău, Secția a II- a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 9/114/2016,
în temeiul art. 13 și următoarele din Legea privind procedura insolvenței, convoacă adunarea creditorilor debitorului
SC DUCTIL STEEL SA Ședința adunării creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Mogoșoaia,
Sos. București -Târgoviște nr. 12A, corp A, et.3, bir.1, Jud. Ilfov, în data de 19.02.2021, ora 12.00.
Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor
bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității. Creditorii pot vota și prin
corespondență. Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a
încorporat, atașat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin
orice mijloace și înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua și ora fixată pentru exprimarea votului.
Ordinea de zi:
1. Prezentarea referatului administratorului special privind situația curentă a valorificării activelor debitoarei;
2. Aprobarea contractului de vânzare – cumpărare a bunurilor imobile (parte a transferului de activitate) și a
contractului de vânzare – cumpărare a bunurilor mobile (parte a transferului de activitate), astfel cum au fost acestea
întocmite în urma procedurii de negociere purtate cu SC BUS NELCOR SRL /PEXALPLAST SRL;
3. Aprobarea semnării Contractelor de vânzare – cumpărare a bunurilor mobile și imobile indicate la punctul 2 cu SC
BUS NELCOR SRL
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa administratorului judiciar.
Administrator judiciar, MMM Insolvency IPURL
Prin reprezentant Melania Marcu
Județul Cluj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MAUI TECH SRL, cod unic de înregistrare: 15997591
Convocatorul adunării generale a creditorilor societății debitoare Maui Tech SRL
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 807/1285/2020, Tribunalul Sp. Cluj;
2.Arhiva/registratura instanței: Cluj-Napoca, str. Dorobanților, nr. 2-4, jud. Cluj
3.Debitor: MAUI TECH SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu, nr. 47, ap. 1, jud. Cluj, înmatriculată sub nr.
J12 /3568 /2003 la ORC de pe lângă Tribunalul Sp. Cluj, având CUI 15997591.
4. Administrator judiciar: CII DAVID DAN CRISTIAN cu sediul în Cluj-Napoca, str. Remenyik Sandor, nr. 1D, ap.3,
jud. Cluj, CIF 40690112, nr. înregistrare RFO I- 1056, tel. 0742700672 E-mail: dan.david@david-law.ro, reprezentat
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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prin practician în insolvență David Dan Cristian.
5. CII DAVID DAN CRISTIAN în calitate de administrator judiciar al debitorului MAUI TECH SRL conform Sentinței
civile nr. 241/ 2021 pronunțată de Tribunalul Sp. Cluj în dosarul cu nr. 807/1285/2020, în temeiul art. 100 alin.1 lit. e) din
Legea 85/2014 privind procedura Insolventei, convoacă adunarea generală a creditorilor MAUI TECH SRL:
Adunarea generală a creditorilor va avea loc la sediul practicianului în insolvență situat în Cluj-Napoca, str. Remenyik
Sandor, nr. 1D, ap. 3, jud. Cluj, la data de 12 aprilie 2021, ora 12.00
Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor
bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.
Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în
format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil,
pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului sau
lichidatorului judiciar.
Ordinea de zi:
1. Prezentarea măsurilor efectuate de la deschiderea procedurii insolvenței;
2. Prezentarea activului și pasivului societății debitoare;
3. Desemnarea Comitetului creditorilor și a președintelui Comitetului;
4. Prezentarea și aprobarea concluziilor raportului privind cauzele și împrejurările care au condus la apariția stării de
insolvență;
5. Confirmarea practicianului în insolvență, în calitate de administrator judiciar;
6. Aprobarea onorariului propus de practicianul în insolvență;
Pentru alte informații suplimentare vă puteți adresa practicianului în insolvență.
Administrator judiciar CII David Dan Cristian
Județul Dolj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea HELCO SRL, cod unic de înregistrare: 2293624
România, Tribunalul Dolj, Secția a IIa Civila
Str. Brestei nr. 12, jud. Dolj
Dosar nr. 15563/63/2011/a22
Termen la 09.03.2021
Citație
emisă la: ziua 10, luna 02, anul 2021
Contestator
1. Nr Kruk România SRL-sector 3, București, Splaiul Unirii, Cladirea Tn Office 2, subsol, part, et. 7,8,9
-cu mentiunea achitarii taxei de timbru în cuantum de 200 lei, sub santiunea anularii ca netimbrata a contestatie
Debitor
2. Nr SC Helco SRL-Craiova, B-Dul Decebal, nr. 23, Județ Dolj
Creditor
3. Nr Compania de Apă Oltenia SA-com., Craiova, Brestei, nr. 133, Județ Dolj-cu copie contestatie și cu mentiunea de a
depune intampinare
4. Nr D.R.A.O.V. Craiova-Craiova, str. Henry Ford nr.16, Județ Dolj-cu copie contestatie și cu mentiunea de a depune
intampinare
5. Nr Dgrfp Dolj-Craiova, M Firmilian, nr. 2, Județ Dolj-cu copie contestatie și cu mentiunea de a depune intampinare
6. Nr Gdf Suez Energy SA-sector 2, București, Dimitrie Pompei-C3, nr. 10A, et. 7-cu copie contestatie și cu mentiunea
de a depune intampinare
7. Nr Helpan SRL-Craiova, Henry Ford-Caracal, nr. 254C, Județ Dolj-cu copie contestatie și cu mentiunea de a depune
intampinare
8. Nr Primaria Com. Podari-com. Podari, Podari, Județ Dolj-cu copie contestatie și cu mentiunea de a depune
intampinare
9. Nr Primăria Comunei Malu Mare-com. Malu Mare, Malu Mare, Județ Dolj-cu copie contestatie și cu mentiunea de a
depune intampinare
10. Nr Primăria Mun. Craiova-Craiova, Cl.București, Județ Dolj-cu copie contestatie și cu mentiunea de a depune
intampinare
11. Nr Salubritate Craiova SRL-Craiova, Brestei, nr. 129A, Județ Dolj-cu copie contestatie și cu mentiunea de a depune
intampinare
Lichidator
12. Nr Casa de Insolvență Gmc SPRL-Craiova, Aries, bl. B Complex Luxor, et. 1, Județ Dolj-cu copie contestatie și cu
mentiunea de a depune intampinare
Este chemat la această instanță, completul 1F, în ziua de 09 luna 03, anul 2021, ora 9,30, în proces cu debitoarea SC
Helco SRL Craiova, pentru procedura insolvenței soluționarea contestatiei formulate de Kruk Româniasrl impotriva
hotararii adunarii creditorilor din data de 05.02.2021.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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Județul Galaţi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ATLAS SA, cod unic de înregistrare: 1633833
România
Tribunalul Galați
Secția a II-a Civila
Str. Brăilei nr.153
Dosar nr. 8900/121/2013/A13
Termen: 02.03.2021 ora 9,oo
Citație
emisă la 12.02.2021
Către,
Kruk Romania SRL cu sediul în București Splaiul Unirii nr. 165, TN Offices 2, parter și etajele 7,8,9, sector 3
S.C Atlas SA-Galați, Smârdan, nr. 2, Cod postal 800254, Județ Galați
S.C Atlas SA-prin administrator judiciar Salina 2000 SPRL-Galați, Regiment 11 Siret, nr. 50, bl. G1, ap. 45, Cod
postal, Județ Galați
S.C Atlas SA-administrator special-Costin Elena-Galati, Rosiori, nr. 10, bl. D1, sc. 2, et. 4, ap. 39, Județ Galați
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Galati-com., Galati, Brailei, nr. 33, Județ Galați
Chicus Catalin-Galați, str. Basarabiei nr. 25, bl.16A sc-. 1 ap.8
SC Network Consultancy Services L.L.C.-sector 4, București, Sos. Vitan Bârzesti nr. 7D-7E. corp C, et. 11 ap.193
SC Constructa Mecanique SRL-Galati, Nae Leonard, nr. 19, Județ Galați
În vederea reducerii riscul de infectare cu coronavirus –COVID19 sau alte infecții respiratorii vă rugăm să luați în
considerare, în măsura posibilului: transmiterea și primirea corespondenței cu instanța exclusiv în format electronic,
prin: e-mail, fax, postă, servicii de curierat, nu personal, evitarea prezentei la instanță dacă nu este absolut necesară, prin
solicitarea judecării cauzei și în lipsă sau a amânării acesteia din considerente de boală, dacă este cazul, sau, după caz,
respectarea stricta a orei alocate dosarului.
sunt chemați la această instanță, camera 11 completul C 2 LJ.CIV.II, în ziua de 02 luna 03, anul 2021, ora 9,00, în
proces cu SC Atlas SRL cu sediul în Galați Sos. Smârdan nr. 2, J17/14/1991, CUI 1633833, având ca obiect contestație
împotriva tabelului definitiv consolidat publicat în BPI 26/15.01.2019.
Parafa președintelui instanței,
Grefier,
Vă atragem atenția că datele menționate în prezentul document se înscriu în cele prevăzute de Legea nr.677/2001, fapt
ce conferă obligativitatea protejării, conservării și folosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege.
Județul Harghita
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea SICULUS AUTOCENTRUM SRL, cod unic de înregistrare: 16516840
România
Tribunalul Harghita, Secția Civilă
Str.Szasz Endre, nr. 6 Miercurea Ciuc
Dosar nr. 410/96/2009,Termen: 01.04.2021
Citație
emisă la data de 15.02.2021
Creditori
1. Kruk Romania SRL, cu sediul în București, str. Splaiul Unirii nr. 165, Clădirea TN Offices 2, subsol, parter și etajele
7,8,9, sector 3, înregistrat în RC sub nr. J40/3301/2007, având CUI 21114156
2.DGRFP Brașov-AJFP Harghita (fostă DGFP Harghita), persoană juridică, cod de identificare fiscală 4246050, cu
sediul social în județul Harghita, localitatea Miercurea Ciuc, str. Revoluției din Decembrie, nr. 20,
3.SC UPC Romania SRL, persoană juridică, cu sediul în mun. București, Șos. Nordului, nr. 62 D, sector 1, nr. de ordine
în Registrul Comerțului, J40/5971/2003, cod unic de înregistrare 12288994.
4. Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita, persoană juridică, cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos,
nr.26, jud. Harghita, cod unic de înregistrare 12318270
5. SC Unicredit Leasing Corporation SA, cu sediul în București, sector 1, str. Nicolae Caranfil nr. 25
Parte interesată
1.Orc Harghita, persoană juridică, Cod de identificare fiscală 14942091, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, Bd.
Timișoarei, nr. 24, jud. Harghita;
Pârâți
1.-Nagy Ede-Kalman, persoană fizică,CNP 1720318190829, domiciliat în localitatea Miercurea Ciuc, str. Revoluției din
Decembrie, nr.17, ap. 29, județul Harghita;
2.-Kiss Gabor, persoană fizică, domiciliat în Austria, localitatea Viena, str. Hietzinger Kai, nr.203, ap. 10;
3.-Szvitlak Istvan persoană fizică, domiciliat în Austria, localitatea Baden, str. Josef Kollmann, nr. 10, sc.2 ap. 3;
Sunt chemați la această instanță, camera 11, completul C2L, în data de 01.04.2021 ora 9:30, în proces cu debitoarea de
SC Siculus Autocentrum S.R.L, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, str. Harghita, nr.79/B, județul Harghita, cod de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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identificare fiscală 16516840, număr de ordine în registrul comerțului J19/575/2004, pentru procedura insolvenței.
Cu cel puțin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveți obligația de a depune întâmpinare, sub sancțiunea
decăderii din dreptul de a propune probe și de a invoca excepții, în afara celor de ordine publică.
Parafa președintelui instanței,
Grefier,
Județul Hunedoara
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MARY ELA COM SRL, cod unic de înregistrare: 14584414
Depunere tabel suplimentar al creanțelor
Nr. 6760/21 data emiterii: 11.02.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2555/97/2019, Tribunalul Hunedoara, Secția a II-a Civila
2.Arhiva/registratura instanței: Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, Județ Hunedoara; programul arhivei/registraturii
instanței: 0830- 1300.
3.1.Debitor: Mary Ela Com SRL: Cod de identificare fiscală 14584414, Deva, strada Mihai Eminescu, nr. 110, județul
Hunedoara, număr de ordine în registrul comerțului J20/329/2002.
3.2. Administrator special: Georgescu Petru Alin.
4.Creditori: Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Timișoara - Administrația Județeana a Finanțelor Publice
Hunedoara. – Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 30, jud. Hunedoara; Georgescu Maria-Neli – Romania.
5.Lichidator judiciar provizoriu: Casa de Insolventă Hunedoara SPRL, cod de identificare fiscală 31065344, cu sediul
social în Hunedoara, str. George Enescu, nr. 16, bl. 16, ap. 4, jud. Hunedoara, număr de înscriere în tabloul
practicienilor în insolvență RFO II-0646/2012, tel. 0354 880378, fax: 0254 749056 e-mail: office.cih@yahoo.com,
nume și prenume reprezentanți lichidator judiciar provizoriu societate profesională de insolvență: Josan Ioana Roxana;
Aurel Șendroni.
6.Subscrisa Casa de Insolvență Hunedoara SPRL, în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitorului Mary Ela
Com SRL, conform Sentinței nr. 512/F/2020 din data de 03.12.2020, pronunțată de Tribunalul Hunedoara, Secția a II-a
Civilă, în dosarul nr. 2555/97/2019, în temeiul art. 145, art. 110 alin. (1), (3) privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență, comunică tabelul suplimentar al creanțelor înregistrate împotriva averii debitorului Mary
Ela Com SRL, astfel întocmit în 1 filă.
Tribunalul Hunedoara, Secția a II – a Civilă
Dosar nr. 2555/97/2019
Mary Ela Com SRL - în faliment, în bancruptcy, en faillite
Lichidator judiciar: Casa de Insolvență Hunedoara SPRL
Tabel suplimentar al creanțelor
Nr.6760/21/11.02.2021
Creanță Creanță
% din
Creditor
Adresa
ORC, CUI/CIF
Categoria
solicitată acceptată
total
Deva, B-dul. 1 Decembrie
Primăria
bugetară,
1
1918, nr. 16A, jud.
335.00 lei 335.00 lei
100.00%
Municipiului Deva
art.161, pct.5
Hunedoara
Total
335.00 lei 335.00 lei
100.00%
Lichidator judiciar provizoriu Casa de Insolvență Hunedoara SPRL prin reprezentant legal, Șendroni Aurel

Județul Neamţ
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea PETROCART SA, cod unic de înregistrare: 2046136
Tribunalul Neamt
Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal
B-dul Republicii, nr. 16, Piatra Neamț, Jud. Neamț, Cod poștal 610005
Dosar nr. 1373/103/2019
Termen: 25.05.2021
Debitor:S.C. PETROCART SA
Administrator judiciar: Prime Insolv Practice SPRL
DOMNULE PREȘEDINTE,
Subscrisa PRIME INSOLV PRACTICE SPRL, cu sediul în București, sector 1, B-dul Aviatorilor nr. 52, parter, aprt. 12, tel./fax +4 021 340 04 22 / +4 021 340 04 52, e-mail office@primeinsolv.ro, CUI RO 27362568, RFO II 0488, în
calitate de administrator judiciar, conform Încheierii civile nr. 153/F pronunțată la data de 10.07.2019, în dosarul nr.
1373/103/2019, aflat pe rolul Tribunalului Neamt - Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, al SC
PETROCART SA ("în insolvență", "in insolvency", "en procedure collective"), cu sediul în Piatra Neamt, Bdul
Decebal nr. 171, jud. Neamt, inregistrat la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul NEAMT sub nr.
J27/10/1991 și avand CUI 2046136,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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în temeiul art. 59 alin (1) din Legea 85/2014 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență, formulez și depun,
Raportul privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor pentru debitoarea SC Petrocart SA
Aspecte de procedură
Distribuire sume obtinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul societatii debitoare SC Petrocart SA
In cadrul licitatiei organizate în data de 18.11.2020 au fost valorificate proprietatile imobiliare reprezentând terenuri și
clădirile situate pe acestea existente în Piatra-Neamț, B-dul Decebal nr. 171, Jud. Neamt, avand CF 54654, 54660,
54658, 54650, 54642, 54632, 54643, 54641, 54655.
Sumele obținute în urma valorificării activelor imobile ce se identifică prin CF nr.51724, nr. 51722, nr. 51727, nr.
51728, nr. 51726, nr. 51723, nr. 51721, nr. 51720 și nr. 51725 adjudecate în cadrul licitației organizate în data de
18.11.2020 - reprezentând garanția de participare la licitație ce s-a transformat în avans urmare a adjudecării activelor,
precum și plata parțială conform Promisiune bilaterală de vânzare - cumpărare încheiata conform hotărârii Adunării
creditorilor au facut obiectul distribuirii prin raportul nr. 2864/30.12.2020 publicat în Buletinul Procedurilor de
Insolventa nr. 22124/30.12.2020.
Totodata, în cadrul Adunarii creditorilor din data de 02.12.2020 s-a hotarat aprobarea prelungirii termenului de plata a
pretului de adjudecare a proprietatilor imobiliare reprezentând terenuri și clădirile situate pe acestea existente în PiatraNeamț, B-dul Decebal nr. 171, Jud. Neamt, avand CF 54654, 54660, 54658, 54650, 54642, 54632, 54643, 54641,
54655, castigatorul licitatiei urmand sa achite diferenta din pretul oferit în rate, în acord cu hotararea adunarii
creditorilor.
Astfel, la data de 29.01.2021 a fost achitata de adjudecatar rata I în cuantum de 2.132.068,57 lei din diferenta de pret
oferit pentru proprietatile imobiliare ce au facut obiectul valorificarii.
Grevate de sarcini în
favoarea OTP Bank
Sume exclusiv
Libere de
Explicații
SA și Banca de ExportTVA, din care:
sarcini
Import a României
EximBank SA
Sume obținute în urma valorificării activelor imobile ce se
identifică prin CF nr.51724, nr. 51722, nr. 51727, nr.
51728, nr. 51726, nr. 51723, nr. 51721, nr. 51720 și nr.
51725 adjudecate în cadrul licitației organizate în data de
2,132,068.75
2,098,162.60
33,906.15
18.11.2020 - reprezentând rata 1 confom Promisiune
biltaerală de vânzare - cumpărare încheiat conform hotărârii
Adunării creditorilor
TOTAL SUME încasate
2,132,068.75
2,098,162.60
33,906.15
Suma reprezentând rata I este preponderent rezultatul valorificării bunurilor aduse în garanția celor doi co-creditori,
Banca de Export-Import a României EximBank SA și OTP Bank SA.
În contra-partida încasărilor prezentate mai sus, următoarele cheltuieli se vor reține din sumele încasate din activele
adjudecate ce sunt grevate de sarcini în favoarea OTP Bank SA și Banca de Export-Import a României EximBank SA,
conform prevederilor art. 159 din Legea nr.85/2014 :
Sume RON exclusiv
Explicații
TVA
onorariu variabil conform hotărâre AGC în procent de 5% - inclusiv TVA
124,840.67
cotizație 2% UNPIR
41,963.25
onorariu evaluator - bunuri garantate - inclusiv TVA
44,485.01
Total sume ce se vor reține din sumele încasate pentru activele adjudecate în cadrul licitațiilor
211,288.94
organizate în data de 18.11.2020
Astfel, suma rezultată din valorificarea bunurilor aduse în garanția celor doi co-creditori, ulterior deducerii cheltuielilor
prevăzute de art. 159 din Legea nr.85/2014, este în cuanum de 1,886,873.67 lei.
Distribuirea sumei către cei doi co-creditori se va realiza corespunzător prevederilor scrisorii de garanție, respectiv
convenției de împărțire a riscului, respectiv 79,99% către Banca de Export-Import a României EximBank SA și 20,01%
către OTP Bank SA, prin raportare la prevederile art. 159 coroborat cu art. 87 alin. (3) din Legea nr.85/2014, după cum
urmeaza:
Pondere conform
Sume ce se vor distribui
Creditor
convenție împărțire conform art. 159 din Legea
risc
nr.85/2014
Banca de Export-Import a României EximBank SA
79.99%
1,509,310.25
OTP Bank Romania SA
20.01%
377,563.42
Total sume de distribuit
100%
1,886,873.67
Demersuri ale administratorului special
Avand în vedere nefericitul eveniment reprezentat de decesul dlui Adrian Vais ce a detinut anterior calitatea de
administrator special, SC Petrocart SA, prin administrator judiciar a convocat Adunarea Generala Ordinare a
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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Acționarilor PETROCART SA în vederea desemnarii unui nou administrator special.
Astfel, a fost publicat convocatorul în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 4009/13.11.2020 și în ziarul Ceahlăul editia
din data 13.11.2020, și au fost înstiintate instituțiile pietei de capital.
In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor PETROCART SA s-a aprobat desemnarea ca Administrator
special la Societatea Petrocart SA Piatra Neamt a domnului Nafareanu Vasile.
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt a eliberat în data de 26.01.2021 certificatul de inregistrare
mentiuni avand ca obiect inregistrarea modificarilor cu privire la desemnarea administratorului special, mentiune
inscrisa în registrul comertului în data de 25.01.2021 în baza rezolutiei 729/25.01.2021.
Administratorul special nou desemnat a initiat corespondenta catre administratorul judiciar în sensul sustinerii/insusirii
demersurilor anterioare cu privire la reorganizarea societatii debitoare SC PETROCART SA.
Administrator judiciar, Prime Insolv Practice SPRL
prin practician în insolvență Ioana Toma
Județul Sibiu
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CHARISMA-AGENT DE ASIGURARE SRL, cod unic de înregistrare: 18068009
Tribunalul Sibiu
Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
Str. Ocnei nr. 33, 550188 Sibiu, Jud Sibiu
Tel. +40-269-217104 Fax. +40-269-217702
e-mail: tribunalul.sibiu@just.ro site: www.tribunalulsibiu.ro
Dosar Nr: 1835/85/2019/a1
Comunicare sentința nr.: 33-04/02/2021
Emisă la: 08-februarie-2021
Către,
Reclamant Conteco SPRL lichidator judiciar al debitorului SC Charisma Agent De Asigurare SRL, J32/1533/2005
Sibiu, Ștrandului, nr. 14, ap. 44
pârât Florea Adrian Mugur-SIBIU, str. Maramureșului, nr. 7, et. 3, ap. 76, Florea Adrian Mugur-Sibiu
Se comunică, alăturat, copia sentinței nr. 33 din data de 04/02/2021, pronunțată în dosarul nr. 1835/85/2019/a1, de
Tribunalul Sibiu, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, privind pe Conteco SPRL lichidator
judiciar al debitorului SC Charisma Agent De Asigurare SRL, J32/1533/2005 SIBIU, Ștrandului, nr. 14, ap. 44 în
contradictoriu cu pârâtul Florea Adrian Mugur-SIBIU, str. Maramureșului, nr. 7, et. 3, ap. 76, Florea Adrian MugurSIBIU, domiciliul procesual ales la cab.av. Florin Vrânceanu în Sibiu, str. Justiției, nr.2, jud. Sibiu,
Parafa președintelui instanței,
Grefier,
Ene Claudia Clara
*
Dosar nr. 1835/85/2019/a1
România
Tribunalul Sibiu
Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
Sentința nr.33
Ședința publică de la 04 Februarie 2021
Completul compus din:
Președinte Florin Pomană
Grefier Claudia Clara Ene
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe petent Conteco SPRL lichidator judiciar al debitorului SC Charisma Agent
De Asigurare SRL, J32/1533/2005 și pe intimat Florea Adrian Mugur, având ca obiect atragerea răspunderii pentru
intrarea în insolvență (art. 169 Legea 85/2014).
Dezbaterile în fond și concluziile părților prezente au fost consemnate în încheierea de ședință din 13.01.2021, când
instanța având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 396 alin. 1 Cod procedură civilă, a amânat pronunțarea
pentru data de 22.01.2021, ulterior la data 25.01.2021, 29.01.2021 și ulterior pentru data de azi 04.02.2021.
Încheierile de amânare fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Judecătorul-sindic,
Prin acțiunea înregistrată la data de 23.03.2020 sub nr.1835/85/2019/a1 pe rolul Tribunalului Sibiu, reclamantul
Conteco SPRL-lichidator judiciar al debitorului SC Charisma Agent De Asigurare SRL, a formulat cerere de antrenare a
răspunderii patrimoniale împotriva administratorului social al societății Florea Adrian-Mugur născut la data de
22.08.1974 în Sibiu, posesor al Cărții de identitate seria SB nr.269762 emisă de Mun. Sibiu la data de 01.06.2005,
având CNP 1740822323957, domiciliat în Sibiu str. Maramureșului nr.7, Etaj 3, Ap.76 și obligarea acestuia la
suportarea întregului pasiv al debitorului, în sumă de 44.786 lei, în conformitate cu prevederile art. 169 alin.(l) din
Legea nr.85/2014.
În motivarea cererii arată că, deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva societății a fost dispusă prin
Sentința nr.544/20.12.2019, la solicitarea AJFP Sibiu; din tabelul definitiv al creanțelor reies datorii totale de 44.786 lei.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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A convocat administratorul social pentru a pune la dispoziție documentele societății, însă acesta nu a dat curs
convocării.
Constatările lichidatorului asupra stării de insolvență se bazează pe verificarea situației financiare de sinteză anuale
depusă la organele fiscale pe anul 2012, deoarece nu a intrat în posesia documentelor contabile ale debitorului.
Din verificarea documentelor menționate mai sus a reieșit faptul că în anul 2012 debitorul nu a desfășurat activitate,
conform formularului 20 contul de profit și pierderi”, însă din situația patrimoniului — formulat 10 bilanț la data de
31.12.2012” rezultă că acesta deținea active circulante în patrimoniu, constând în numerar în casă — I .405.993 lei și
disponibil în bancă 493 lei, active existente și la începtul exercițiului financiar și a căror valoare era superioară
datoriilor totale de 538.291 lei și a celor bugetare restante (19.822 lei).
Ulterior debitorul nu a mai depus situații financiare anuale, astfel că nu rezultă modul de lichidare a datoriilor, dar nici
modul de utilizare a fondurilor proprii, respectiv a numerarului din casă, numerar care era cu mult mai mare decât
datoriile înregistrate.
Din cele menționate mai sus, precum și din faptul că debitorul a ajuns în stare de insolvență la această dată, deși ar fi
avut posibilitatea de a achita datoriile (existând fondurile necesare), putem concluziona că debitorul a utilizat fondurile
disponibile în alte scopuri și, cu bună știință, nu a achitat datoriile bugetare rezultate din activitatea desfășurată, fiind
astfel îndeplinite condițiile prevăzute de art. 169 alin.(l) lit.a și e) din Legea nr.85/2014.
De asemenea, a considerat că sunt întrunite și prevederile art. 169 alin.(l) lit.d) din Legea nr.85/2014, în sensul că
nedepunerea situațiilor financiare anuale duce la concluzia că debitorul nu a ținut contabilitatea în conformitate cu legea
și, în cazul nepredării documentelor contabile către lichidatorul judiciar, atât culpa, cât și legătura de cauzalitate între
faptă și prejudiciu se prezumă.
În ultimul rând, administratorul social a dispus în interes personal, continuarea unei activități care ducea, în mod vădit,
persoana juridică la încetarea de plăți, faptă de întrunește prevederile art. 169 alin.(l) lit.c) din Legea nr.85/2014.
Fiind îndeplinite cumulativ caracteristicile principale ale răspunderii civile delictuale reglementate de art. 1357 și
următoarele din codul civil, respectiv existența faptei ilicite, culpa administratorului social, existența prejudiciului
materializată în creanțele înregistrate în tabelul definitiv al creanțelor și legătura de cauzalitate între faptele prevăzute de
lege și ajungerea societății în stare de insolvență,
Solicită Judecătorului-sindic să dispună ca suma de 44.786 lei reprezentând pasivul debitorului — conform celor
menționate anterior — să fie suportată de administratorul social Florea Adrian-Mugur, în condițiile prevăzute de art.169
alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței.
IN DREPT:invocă disp. Legii nr.85/2014: art.169 alin.(l) litera a), c), d) și e); art.45 alin.(l) lit.h)-3In probațiune solicităm: proba cu înscrisuri; interogatoriul pârâtului.
pârâtul Florea Adrian Mugur, în termen legal a formulat intâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de
antrenare a raspunderii patrimoniale a subsemnatului, administrator al societatii.
In fapt, împotriva paratului a fost formulată cererea de atragere a răspunderii administratorului invocându-se existenta
culpei administratorului social, constând în nedepunerea de către acesta, la cererea administratorului
judiciar/lichidatorului, a documentelor societătii.
S-a mai invocat și faptul că debitorul nu a ținut contabilitatea, în conformitate cu legea, imprejurare ce ar rezulta din
nedepunerea situatiilor financiare anuale, precum și faptul ca administratorul ar fi dispus, în interes personal,
continuarea unei activitati care ducea, vadit, la incetarea de plati a societatii.
Potrivit constatărilor lichidatorului judiciar din raportul nr. 2 din 16.03.2020, rezultă în mod explicit ca suma stabilită cu
titlu de creantă pentru care s-a deschis procedura reprezintă o creanta fiscala, constând în impozit pe profit și impozit
microintreprinderi pentru care au fost emise titluri executorii din perioada mai 2009 — noiembrie 2011, despre care
lichidator și arata ca sunt ''creante nascute probabil din perioada cand era obligatorie plata impozitelor respective
(impozit forfetar), desi nu se desfășura activitate de catre societate, iar organelle fiscal procedau la calcularea, din
oficiu, a creantelor respective”
Dintr-o astfel de constatare, corecta, rezulta, ab initio, faptul ca nu activitatea societatii ori cea de administrare a condus
la înregistrarea unor datorii ruinătoare, așa cum se afirma ulterior în cererea de atragere a răspunderii.
Societatea Charisma Agent avea doi asociati, pârâtul și o alta societate, radiata din 2015, după ce anterior a fost supusa
procedurii insolventei. In lipsa existentei organului deliberativ, Adunarea Asociaților, aceasta societate nu a mai putut
functiona cu mult înainte de anul 2015, având activitatea suspendata încă din anul 2012. In consecintă, nu sunt în
situația continuării unei activitati ruinătoare, dimpotrivă, în situația unei lipse complete de activitate.
Refuzul administratorului de a prezenta documentele societătii nu exista pentru simplul motiv ca acesta nu a cunoscut
despre astfel de solicitări, având reședinta în Anglia de mai mulți ani, respectiv din 2015. Astfel, corespondenta
transmisa de lichidatorul judiciar nu a ajuns vreodată la administratorul societatii. Pe de alta parte, a existat și o
imposibilitate obiectiva de conformare, în perioada stării de urgenta, fata de solicitările lichidatorului.
In ceea ce privește existenta soldului de casa potrivit evidentei contabile din 2012, acesta este unul greșit stabilit și
înregistrat, care nu concorda cu celelalte înregistrări contabile ale societătii, fiind determinat de greșită înregistrare
realizată de contabila societatii. Mai exact, aceasta a înregistrat ca încasări în întregime sumele încasate în numele
societatilor de asigurari, cu titlu de prime, vărsate ulterior acestora, desi corect era sa fie înregistrate ca și încasare
proprie, în casa socieatii, doar comisionul societatii aferente fiecarei intermedieri de asigurare. S-a ajuns în acest mod la
existenta înregistrării unui sold de casa egal mai mare decat cifra de afaceri a societatii, care insa nu era real.
In mod evident, acest sold de casa, inexistent în realitate, nu a putut fi folosit ori insusit de către administrator.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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Nu în ultimul rând, corect retine lichidatorul în raportul nr. 2 din 16.03.2020 faptul ca nu poate stabili daca
administratorul social a avut vreo contributie Ia ajungerea debitorului în stare de insolventa, astfel ca nu va formula
actiunea prevăzuta de art. 169 din Legea nr. 85/2014.”
Aceasta retinere vine însă în contradicție cu cea din raportul nr. 3/17.03.2020, în care se arata ca fata de noile informatii
primite, considera că sunt îndeplinite condițiile de atragere a răspunderii administratorului pentru pasivul neacoperit al
debitorului'. Noile informații primite constau în comunicarea de către organul fiscal-creditoarea, către lichidator, a
bilanțului la 31.12.2012, din care însă nu rezulta elementele care sa justifice schimbarea de pozitie a lichidatorului și o
alta argumentatie, în conditiile în care, creanța fiscala, în parte, e nascuta ulterior acestui bilant.
De asemenea, acest bilant nu poate consitui nici o motivatie pentru a retine refuzul nejustificat de prezentare a
documentelor, continuarea activitatii ruinatoare în interes personal, etc.
Asa fiind, intre cele doua rapoarte ale lichidatorului, întocmite la o zi unul fata de celelalt, a constatat o fractura logica a
argumentatiei pentru care a fost formulata cererea de atragere a răspunderii, iar inexistenta vreunei contributii a
administratorului la ajungerea în stare de insolventa constatata rămâne necombătută cu alte argumente, prezentarea
bilanțului anului 2012 neavând un astfel de efect.
Așa fiind, în conditiile în care societatea nu mai functionează din anul 2012, având activitatea suspendata, debitul fiind
născut anterior și având o natura fiscala, determinata de impozitarea forfetara obligatorie, înregistrarile soldului casa
reprezintă o eroare contabila, în contradictie cu celelalte înregistrari din bilant, ca nu exista alte datorii ale societatii
neacoperite, desi existau inregistrate în acel bilant datorii de peste 500.000 lei, ca nu exista nici un refuz nejustificat al
paratului, aflat în Anglia de mai multi ani, apare fara echivoc faptul ca nu exista culpa a administratorului în ajungerea
debitoarei în stare de insolventa, asa cum nu exista nici culpa a acestuia în neacoperirea pasivului.
In mod evident, trebuie retinuta și inactivitatea organului fiscal care, din 2009, nu a luat masurile de executare necesare
recuperării debitului fiscal, astfel ca acesta, prin cumulare cu accesorii, et c, a ajuns, în anul 2019, la limita necesara
declarării starii de insolventa.
Pentru motivele arătate a solicitat respingerea cererii de atragere a rapudnerii, așa cum a fost formulate.
In probatiune:inscrisuri, expertiza contabila, orice alte probe ar rezulta din dezbateri.
S-a anexat dovada statului de resident în Anglia al pârâtului.
Analizând actele și lucrările dosarului, judecătorul sindic reține:
În cauză deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva societății a fost dispusă prin sentința
nr.544/20.12.2019, la solicitarea AJFP Sibiu, din tabelul definitiv al creanțelor reieșind datorii totale de 44.786 lei.
Practicianul în insolvență a arătat că, deși a convocat administratorul social pentru a pune la dispoziție documentele
societății, acesta nu a dat curs convocării însă, din situația patrimoniului — formular 10 bilanț la data de 31.12.2012”
rezultă că aceasta deținea active circulante în patrimoniu, constând în numerar în casă-1 .405.993 lei și disponibil în
bancă 493 lei, active existente și la începtul exercițiului financiar și a căror valoare era superioară datoriilor totale de
538.291 lei și a celor bugetare restante de 19.822 lei.
Constatările lichidatorului asupra stării de insolvență s-au bazat pe verificarea situației financiare de sinteză anuala
semnată de către pârât și depusă la organele fiscale pe anul 2012, el neintrând în posesia documentelor contabile ale
debitorului.
Depunerea aceastei situații financiare anuale este o obligație legală prevăzută de at.86 raportat la art.185 din Legea
nr.31/1990 republicată a societăților (LS) ce se coroborează cu condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991,
republicată, nerespectarea acestei obligații legale putând atrage dizolvarea societății conform art.237, al.1, lit.f din legea
societăților.
Pârâtul prin avocat a depus întâmpinare la 06.07.2020 (f.60) susținând că, nu a existat nici un refuz din partea sa,
aflându-se de mai mulți ani în Anglia – fără a se preciza exact perioada, precum și că se anexează dovada reședinței din
această țară.
Cu toate acestea nu a predat nici un document până la pronunțarea prezentei sentințe.
Judecătorul-sindic, a constatat la data de 17.07.2020 (f.61 verso) faptul că, lipsește la întâmpinare dovada rezidenței
invocată, aspect reiterat și în cadrul ședinței din data de 14.10.2020, în cauză dispunându-se amânarea pronunțării până
la data de 26.11.2020 și apoi cauza a fost repusă pe rol cu termen la data de 13.01.2021, timp în care pârâtul nu a făcut
dovada celor invocate sub niciun aspect.
Pârâtul prin apărător susține că, potrivit constatărilor lichidatorului judiciar din raportul nr. 2 din 16.03.2020, rezultă în
mod explicit că suma stabilită cu titlu de creanta pentru care s-a deschis procedura reprezintă o creanță fiscală, constând
în impozit pe profit și impozit microintreprinderi pentru care au fost emise titluri executorii din perioada mai 2009noiembrie 2011, despre care lichidatorul a arătat că sunt ''creanțe născute probabil din perioada când era obligatorie
plata impozitelor respective (impozit forfetar), deși nu se desfășura activitate de către societate, iar organele fiscale
procedau la calcularea, din oficiu, a creanțelor respective”, suținând că nu activitatea societății ori cea de administrare a
condus la înregistrarea unor datorii ruinătoare, așa cum se afirma ulterior în cererea de atragere a răspunderii.
Instanța reține că, nu s-a făcut dovada inactivității societății de către pârât așa cum susține, lui revenindu-i sarcina având
în vedere documentele obligatorii depuse și semnate de el la organele competente în perioada anterior menționată și în
care este evidențiată activitatea societății cu veniturile aferente.
Pârâtul mai susține și că societatea Charisma Agent avea doi asociați, el și o altă societate, radiată din 2015, după ce
anterior a fost supusă procedurii insolvenței și că în lipsa existentei organului deliberativ, Adunarea Asociaților, această
societate nu a mai putut funcționa cu mult înainte de anul 2015, având activitatea suspendată încă din anul 2012,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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concluzionând că sunt în situația unei lipse complete de activitate.
Instanța însă, verificând evidențele ORC și cele proprii constată faptul că, celălalt asociat al falitei este SC SELECTIV
SRL și administrator al acesteia a fost tot pârâtul. Instanța la cererea sa în dosarul nr. 5062/85/2011, prin încheierea
nr.1698/26.09.2011 a deschis procedura generală iar prin sentința nr.519/19.04.2012 a confirmat planul de reorganizare
al debitoarei, ulterior prin sentința nr.1295/09.12.2013 s-a deschis procedura falimentului și prin sentința nr.
325/06.04.2015 a fost închisă procedura în această cauză.
De asemenea că, pârâtul a fost prezent la adunarea creditorilor SC SELECTIV SRL din data de 04.04.2012 (practica
sentința nr.519/19.04.2012), având și calitatea de creditor, ultima plata parțială fiind constatată de instanță ca făcută la
data de 16.09.2013.
Având în vedere aceste considerente se poate trage prezumția judiciară conform art.329 C.pr.civ. în sensul că, pârâtul
cel puțin în anul 2013 a fost prezent în țară și deci trebuia să justifice modul de folosire a numerarului din casă în
cuantum de 1.405.993 lei cu care putea achita datoriilor totale de 538.291 lei și a celor bugetare restante de 19.822 lei.
În aceste condiții, susținerea pârâtului în sensul că, acest sold potrivit evidenței contabile din 2012 este unul greșit
stabilit și înregistrat, ce nu concordă cu celelalte înregistrări contabile ale societății, fiind determinat de greșita
înregistrare realizată de contabila societății ca încasări în întregime a sumelor încasate în numele societăților de
asigurări, cu titlu de prime, vărsate ulterior acestora, deși corect era să fie înregistrate ca și încasare proprie, în casa
societății, doar comisionul societății aferente fiecărei intermedieri de asigurare în procent de 2% și că s-a ajuns în acest
mod la existența înregistrării unui sold de casă mai mare decât cifra de afaceri a societății, nu sunt întemeiate.
Din procesul verbal de declarare a stării de insolvență de la data de 24.06.2014 (f.75 dosar bază) și anexele la acesta
rezultă că, debitele bugetare erau în sumă totală de 20.577 lei generate de impozitul pe profit pentru activitatea
desfășurată în perioada 2009-2014 calculându-se majorări de întârziere de 21.121 lei și penalitățile de întârziere de
3.088 lei.
În ceea ce privește aceste obligațiile de plată accesorii se constată că sunt incluse în decizia de angajare a răspunderii
solidare (f.81 dosar bază), iar suma totală debit și accesorii coincide cu cea înscrisă la masa credală și solicitată prin
prezenta acțiune în atragerea răspunderii patrimoniale instanța, are în vedere următoarele.
Raportat la suma ce reprezintă penalități de întârziere, legiuitorul, prin dispozițiile art. 120 indice 1 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 definește penalitățile de întârziere ca fiind sancțiuni, caracterul lor de sancțiune fiscală cu scop
disuasiv, pentru neîndeplinirea obligațiilor fiscale de către contribuabil, rezultând din definiția legală dată respectivei
noțiuni.
În forma inițială a Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, art. 109 alin. (1) prevede că: Dobânzile se calculează pentru
fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.”
În anul 2005, ca urmare a modificărilor aduse prin Legea nr. 210/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.
20/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
(Legea nr. 210/2005), în Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 a fost introdus termenul de majorări de întârziere” și, în
dispozițiile art. 116 alin. (1), se prevede că: Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere,
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.”
Se observă similitudinea termenilor de dobânzi și majorări de întârziere, deși în forma din 2005 a Codului de procedură
fiscală (Ordonanța Guvernului nr. 92/2003) se regăsesc atât dispoziții privind majorările de întârziere, cât și dispoziții
privind dobânzile și penalitățile de întârziere.
În forma din 2007 a Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, incidentă în cauză, termenul de majorări de întârziere este
înlocuit cu cel de dobânzi, care primește și o definiție, în cuprinsul art. 120 alin. (1): Dobânzile reprezintă echivalentul
prejudiciului creat titularului creanței fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligațiilor de plată la scadență și
se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data
stingerii sumei datorate inclusiv.”
În această formă a legii, noțiunea de majorări de întârziere se mai regăsește în art. 124 indice 1 cu privire la obligațiile
de plată datorate bugetelor locale.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a reținut în Hotărârea din 9 iulie 2015, pronunțată în Cauza C-183/14 Salomie și
Oltean că dobânzilor nu li se poate aplica principiul proporționalității iar ICCJ prin HP nr. 86/2018, a statuat că: În
interpretarea art. 120 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare-în forma republicată la 31 iulie 2007-majorările de întârziere au caracterul unor
sancțiuni fiscale. În privința majorărilor de întârziere reglementate în perioada 2007-1 iulie 2010 se poate aplica
principiul proporționalității, astfel cum Curtea de Justiție a Uniunii Europene a reținut în Hotărârea din 9 iulie 2015,
pronunțată în Cauza C-183/14 Salomie și Oltean. În interpretarea art. 120 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2010, aprobată prin
Legea nr. 46/2011, dobânzile nu au caracterul unor sancțiuni fiscale”
Astfel, prin decizia menționată, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că trebuie aplicat, obligatoriu, principiul
proporționalității obligațiilor fiscale accesorii pentru majorările de întârziere.
Din referatul de la data de 28.05.2019 rezultă că, societatea nu a mai depus situații finaciare pe ultimii 5 ani (f.5 și 88
dosar bază), instanța apreciază astfel că prejudiciul de care este răspunzător pârâtul corespunde cu suma totală a
debitelor (20.577 lei), fără majorări și penalități de întârziere (24.209 lei) și care este chiar mai mare decât debitele
însăși.
Cum din actele dosarului nu se poate stabili cum anume au fost calculate în concret aceste accesorii și pentru ce
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perioadă, instanța urmează a face aplicarea principiului proporționalității, în sensul neluării în seamă a majorărilor de
întârziere de 21.121 lei și penalităților de întârziere de 3.088 lei.
Pentru aceste motive se apreciază că, în contextul cauzei de față, fapta pârâtului întrunește doar prevederile art. 169
alin.1 lit.a din Legea nr.85/2014 a folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei
alte persoane;”, cu consecința admiterii parțiale a acțiunii.
Pentru aceste motive,în numele legii hotărăște:
Admite, în parte, acțiunea în atragerea răspunderii patrimoniale formulată de reclamantul Conteco SPRL prin economist
Mircea Lodromăneanu în calitate de lichidator al falitei SC Charisma Agent De Asiguare SRL în contradictoriu cu
pârâtul Florea Adrian-Mugur.
Obligă pârâtul la suportarea pasivului debitorului falit în sumă de 20.577 lei.
Fără cheltuieli de judecată.
Executorie.
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, termen care curge însă de la data publicării în Buletinul
procedurilor de insolvență a prezentei hotărâri.
Cererea de apel se depune la Tribunalul Sibiu, sub sancțiunea nulității conform art.471 alin.1 C.pr.civ.
Un exemplar din prezenta se va comunica Oficiului Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu
după rămânerea definitivă a prezentei în vederea menționării interdicției de 10 ani prevăzute de art.169 al.10 din Legea
nr.85/2014.
Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței azi, 04.02.2021.
Judecător-sindic,
Florin Pomană
2. Societatea IMPERIAL AUTO LUCHS SRL, cod unic de înregistrare: 33209128
Notificare privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței
Număr: 137, data emiterii: 15.02.2021
1. Date privind dosarul: nr. dosar 2684/85/2020, Tribunalul Sibiu, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și
Fiscal. Inițiator procedură: SC Imperial Auto Luchs SRL, cod de identificare fiscală 33209128, număr de ordine în
registrul comerțului nr. J32/481/2014, cu sediul social în Sibiu, str. Frații Grachi, nr. 12, jud. Sibiu.
2. Creditor: Persoană fizică V. O.-N., domiciliat în Sibiu, str. Frații Grachi, nr. 12, jud. Sibiu.
3.Debitor: SC Imperial Auto Luchs SRL, cod de identificare fiscală 33209128, număr de ordine în registrul comerțului
nr. J32/481/2014, cu sediul social în Sibiu, str. Frații Grachi, nr. 12, jud. Sibiu.
4. Lichidator judiciar provizoriu: Apex Euro Insolv S.P.R.L., număr de înscriere în R.F.O. II-0317, C.I.F. 21666908, cu
sediul în Sibiu, str. Ceferiștilor nr. 1, sc. 2, ap.10, tel. 0722/407192, e-mail: liviu_marin_sb@yahoo.com.
5. Subscrisa Apex Euro Insolv S.P.R.L, în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitorului SC Imperial Auto
Luchs SRL, conform Încheierii nr. 26/C/C/27.01.2021, pronunțată de Tribunalul Sibiu, Secția a II-a Civilă de
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2684/85/2020, în temeiul art. 99 alin. (1) și art. 100 alin. (1) din Legea
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nr. 85/2014, notifică:
6. Deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva debitorului SC Imperial Auto Luchs SRL conform
Încheierii nr. 26/C/C/27.01.2021, pronunțată de Tribunalul Sibiu, în dosarul nr. 2684/85/2020.
6.1. Debitorul SC Imperial Auto Luchs SRL are obligația ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să
depună la dosarul cauzei documentele prevăzute de art. 67 din Legea privind procedura insolvenței nr. 85/2014.
6.2. Creditorii debitorului SC Imperial Auto Luchs SRL pot să se înscrie la masa credală a acestuia prin depunerea
cererii de admitere a creanțelor în condițiile următoare: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanței asupra averii debitorului este la data de 15.03.2021. Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea,
afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor este la data de 26.03.2021. Contestațiile la tabelul preliminar
urmează a se depune la Tribunalul Sibiu în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a
tabelului preliminar. Termenul pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor este la data de 21.04.2021. Prima adunare
a creditorilor este fixată la data de 01.04.2021, ora 1400 la sediul lichidatorului judiciar provizoriu, cu ordinea de zi:
alegerea comitetului creditorilor, confirmarea lichidatorului și stabilirea onorariului acestuia.
Informații suplimentare. Pentru înscrierea la masa credală se vor completa și se vor trimite pe adresa Tribunalului Sibiu
cererea de înscriere a creanței în tabelul preliminar, documentele justificative ale creanței și actele care atestă
constituirea de garanții, în copii certificate. Aceste documente vor fi întocmite în dublu exemplar, din care unul pentru
lichidatorul judiciar provizoriu desemnat. Cererea va fi însoțită, după caz, de dovada plății taxei judiciare de 200 lei. De
la data deschiderii procedurii insolvenței se suspendă de drept acțiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea
creanțelor asupra debitorului sau averii acestuia, conform art. 75 din Legea privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență nr. 85/2014.
Apex Euro Insolv S.P.R.L.
prin Marin Liviu
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Județul Timiş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MIR-IMOB SRL, cod unic de înregistrare: 17506542
Tribunalul Timis
Numar Dosar: 4497/30/2017
Termen: 20.05.2021
Subscrisa, SCP M.B.S. INSOLV CONSULT SPRL în calitate de lichidator judiciar al societății MIR-IMOB SRL- în
faliment, în bankruptcy, en faillite, cu sediul în Timisoara, Calea Aradului, nr. 8, Biroul nr. 1, etaj 1, jud. Timis,
inregistrata la ORC Timis sub nr. J35/1355/2005, CUI RO 17506542, am intocmit urmatorul:
Proces verbal încheiat cu ocazia adunării generale a creditorilor SC Mir-Imob SRL
Nr.inreg. 235/12.02.2021
Pentru azi, 12.02.2021 orele 10:20 a fost convocata Adunarea Generala a Creditorilor MIR-IMOB SRL la biroul
administratorului judiciar în loc. Timișoara, strada Eugeniu de Savoya, nr 7, ap.4/A, cu urmatoarea Ordine de zi:
1. Prezentarea și spunerea spre aprobare a ofertelor receptionate pentru serviciile de evaluare a bunurilor regasite în
averea debitoarei:
-Petre Ion – Evaluari P.F.A., pentru suma de 6400 lei.
-Ursulescu Ioan Remus PFA, pentru suma de 9250 lei.
Pentru prezenta sedinta, au fost inregistrate voturile prin corespondenta ale creditorilor:
- REAL CROM SRL (23,15% din totalul creantelor inscrise în tabelul definitiv consolidat)
- TEODORESCU MADALINA-MIHAELA (1,21% din totalul creantelor inscrise în tabelul definitiv consolidat)
- INVEST SA (53,10% din totalul creantelor inscrise în tabelul definitiv consolidat)
- AJFP TIMIS (7,62% din totalul creantelor inscrise în tabelul definitiv consolidat)
Pe cale de consecinta, se constata indeplinite conditiile de cvorum prevazute la art. 49, alin. 1) din Legea nr.85/2014,
sedinta desfasurandu-se în prezenta titularilor de creante insumand 85,08% din totalul creantelor inscrise în tabelul
definitiv consolidat.
Raportat la ordinea de zi:
SC Real Crom SRL aproba oferta formulata de Petre Ion – Evaluari P.F.A, pentru suma de 6400 lei privind serviciile de
evaluare a bunurilor apartinand debitoarei Mir-Imob SRL.
Teodorescu Madalina-Mihaela aproba oferta formulata de Petre Ion – Evaluari P.F.A, pentru suma de 6400 lei privind
serviciile de evaluare a bunurilor apartinand debitoarei Mir-Imob SRL.
INVEST SA aproba oferta formulata de Petre Ion – Evaluari P.F.A, pentru suma de 6400 lei privind serviciile de
evaluare a bunurilor apartinand debitoarei Mir-Imob SRL.
AJFP TIMIS solicita aprobarea ofertei cea mai avantajoasa financiar, iar evaluatorul sa fie membru ANEVAR.
In aceste conditii, avand în vedere voturile exprimate se constata aprobata oferta formulata de Petre Ion – Evaluari
P.F.A, pentru suma de 6400 lei privind serviciile de evaluare a bunurilor apartinand debitoarei Mir-Imob SRL.
Se incheie prezentul proces-verbal în 2 exemplare, unul pentru a fi depus la dosarul cauzei.
Anexam voturile receptionate prin corespondenta.
Lichidator judiciar, MBS Insolv Consult SPRL
Județul Vrancea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea PAULFORTIUS SECURITY SRL, cod unic de înregistrare: 30032764
Debitor: SC PAULFORTIUS SECURITY SRL FOCȘANI - VRANCEA
~ în faliment ~ în bankruptcy ~ en faillite ~
Dosar nr. 661/91/2019
Termen: 19.02.2021
Business Support Solutions S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Paulfortius Security SRL, cu
sediul social în mun. Focșani, str. Bistrița, nr. 16, jud. Vrancea, număr de ordine în registrul comerțului J39/173/2012,
CUI 30032764, desemnat conform Sentinței civile nr. 306/2019 din data 08.11.2019, pronunțată de Tribunalul VranceaSecția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ Fiscal, în dosarul nr. 661/91/2019, înaintează următorul
Raport privind activitatea lichidatorului judiciar,
întocmit în conformitate cu prevederile art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014
Nr. înreg. 1105, data emiterii: 11.02.2021
Prin Sentința civilă nr. 198/2019 din data de 04.06.2019, pronunțată de Tribunalul Vrancea-Secția a II-a civilă și de
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 661/91/2019, a fost deschisă procedura generală de insolvență
prevăzută de Legea nr. 85/2014 a SC Paulfortius Security SRL, fiind desemnat în calitate de administrator judiciar al
acesteia Business Support Solutions S.P.R.L.
Prin Sentința civilă nr. 306/2019 din data 08.11.2019, pronunțată de Tribunalul Vrancea-Secția a II-a Civilă și de
Contencios Administrativ Fiscal, în dosarul nr. 661/91/2019, în baza art. 145 alin. 1 lit. A lit. c din Legea nr. 85/2014,
instanța de judecată a dispus intrarea debitoarei SC Paulfortius Security SRL în faliment, fiind desemnat în calitate de
lichidator judiciar al acesteia Business Support Solutions S.P.R.L.
[ Acțiune în anulare ]
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Lichidatorul judiciar a introdus împotriva fostului administrator și asociat, dna Mihai Lazăr Maria Magdalena, o acțiune
prin care a solicitat instanței de judecată anularea operațiunii frauduloase efectuată de SC Paulfortius Security SRL,
constând în plata efectuată către asociatul Mihai Lazăr Maria Magdalena, în data de 18.12.2017, în sumă de 220.000 lei,
reprezentând dividende de plată și obligarea acesteia la restituirea sumei ce a făcut obiectul operațiunii frauduloase
anterior descrise, prin virarea acesteia în contul de lichidare al societății.
Acțiunea a făcut obiectul dosarului nr. 661/91/2019/a4, aflat pe rolul Tribunalului Vrancea. La termenul din data de
18.12.2020, instanța a admis în parte cererea formulată, constatând caracterul fraudulos al operațiunii de distribuire a
dividendelor către asociatul unic, în cuantum de 66.606 lei, și a dispus anularea acesteia. De asemenea, a obligat pârâta
la plata către debitoare a sumei de 66.606 lei cu titlu de restituire dividende plătite fraudulos.
[ Tabelul creditorilor ]
Tabel definitiv consolidat
În data de 03.01.2020, lichidatorul judiciar a întocmit și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.
23/06.01.2020 tabelul definitiv consolidat al creditorilor SC Paulfortius Security SRL, tabel ce cuprinde creanțe în
cuantum de 420.228 lei.
[ Decont cheltuieli lichidator judiciar 11.11.2020 ~ 11.02.2021 ]
În perioada 11.11.2020 ~ 11.02.2021, cheltuielile efectuate de lichidatorul judiciar pentru gestionarea procedurii de
insolvență a societății SC Paulfortius Security SRL se prezintă astfel:
Nr.
Explicații
Document justificativ
Data
Suma (lei)
crt.
1.
Notificări, convocări și comunicări ale actelor de procedură
11.11.2020 ~ 11.02.2021
128
Total
128 lei
[ Concluzii ]
Solicităm termen pentru continuarea procedurii de faliment împotriva debitoarei SC Paulfortius Security SRL, în
vederea punerii în executare a Hotărârii nr. 298/2020 din data de 18.12.2020, pronunțată în dosarul nr. 661/91/2019/a4
al Tribunalului Vrancea.
Business Support Solutions S.P.R.L., prin asociați coodonatori,
Cibotaru Adelina Paraschiv Ana-Maria
*

*

*
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