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21,74%;
Iar următori creditori au trimis puncte de vedere prin fax/ e-mail:
 DGRFP BJC 3 prin adresa nr. 119647/J/13.11.2015, având o pondere totală la masa credală în cuantum de 4,70%;
 GIULIA FRUCT SRL prin lichidator judiciar Cabinetul individual de insolvenţă Balan Mădălin, prin adresa din
16.11.2015, având o pondere totală la masa credală în cuantum de 29,68%;
 AGER FRUIT SRL prin adresa nr. 03/16.11.20155, având o pondere totală la masa credală în cuantum de 13,01%.
Lichidatorul judiciar a constat cvorum-ul îndeplinit şi a declarat şedinţa Adunării Creditorilor deschisă
Referitor la unicul punct de pe ordinea de zi :
 MERSAN DISTRIBUTION SRL, nu a confirmat lichidatorul judiciar provizoriu AA TOTAL INSOLVENCY
SPRL, şi a confirmat în calitatea de lichidator judiciar pe CII ARITIA IAGAMOŞ, cu un onorariu în cuantum de 2.000
lei/luna şi un onorariu de succes de 5% din sumele recuperate şi distribuite;
 DGRFP BJC 3 nu a confirmat lichidatorul judiciar desemnat provizoriu de instanţă şi onorariul solicitat de acesta,
urmând a comunica un punct de vedere în acest sens ulterior efectuării de selecţie conform dispoziţiilor OPNAF NR.
1451/2015;
 GIULIA FRUCT SRL a achiesat la punctul de vedere al creditoarei MERSAN DISTRIBUTION SRL ;
 AGER FRUIT SRL a achiesat la punctul de vedere al creditoarei MERSAN DISTRIBUTION SRL
În concluzie: a fost confirmat lichidator judiciar CII ARITIA IAGAMOŞ, cu un onorariu în cuantum de 2.000 lei/luna
şi un onorariu de succes de 5% din sumele recuperate şi distribuite.
Procesul verbal a fost încheiat în 3 exemplare originale, un exemplar pentru dosarul cauzei şi unul pentru lichidatorul
judiciar, care a fost trimis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
III. Retribuţia lichidatorului judiciar a fost încuviinţată de judecătorul sindic prin sentinţa din 04.02.2015 în cuantum de
1.500 lei. Având în vedere faptul că până la acest termen nu s-a depistat faptul că debitoarea ar avea bunuri sau alte
valori, vă solicităm să aprobaţi plata Onorariului lichidatorului judiciar din fondul O.R.C. Bucureşti conform art. 4 alin.
4 din Legea nr. 85/2006.
IV. Justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin.1 şi art. 123 din legea 85/2006 privind procedura
insolvenţei
În perioada 09.10.2013 – 18.11.2015 s-au efectuat cheltuieli de procedură pentru debitoarea Pomarium Fruct SRL în
cuantum de 871,90 lei conform decontului justificativ anexă la prezentul raport.
V. Solicitări adresate judecătorului sindic:
Solicităm:
 Aprobarea prezentului raport de activitate;
 Descărcarea lichidatorului judiciar AA Total Insolvency SPRL şi desemnarea în calitatea de lichidator judiciar a CII
Aritia Iagamos în conformitate cu hotărârea adunării creditorilor din data de 16.11.2015, prin care a fost confirmat, cu
un onorariu în cuantum de 2.000 lei/lună şi un onorariu de succes de 5% din sumele recuperate şi distribuite;
 dispunerea plăţii onorariului lichidatorului judiciar, în cuantum de 1.500 lei aşa cum a fost stabilit prin sentinţa de
deschidere a procedurii generale a falimentului precum şi a cheltuielilor de procedură în cuantum de 871,90 lei din
fondul prevăzut la art. 4 alin 4 din Legea 85/2006.
Lichidator judiciar, AA Total Insolvency SPRL
prin practician în insolvenţă, Ec. Ioan Nistor
4. Societatea TORA BRAND SRL, cod unic de înregistrare: 22180999
România, Tribunalul Bucureşti
Secţia a VII-a Civila
Str. Bd Unirii nr 37 sector 3, Dosar 44561/3/2014
Comunicare sentinţă civila nr 8946
emisă la: ziua 16, luna 11, anul 2015
Către, Tora Brand SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Dionisie Lupu nr. 70-72, camera nr. 5, etaj 3, înregistrată la Reg.
Com sub nr. J40/14435/2007, având CUI 22180999.
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile / sentinţei civile / deciziei civile nr. 8946 din data de 09.11.2015
pronunţată în dosarul nr. 44561/3/2014 de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civila privind debitorul Tora Brand SRL,
cu sediul în Bucureşti, str. Dionisie Lupu nr. 70-72, camera nr. 5, etaj 3, înregistrată la Reg. Com sub nr.
J40/14435/2007, având CUI 22180999.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
România, Tribunalul Bucuresti-Secţia a VII-a Civilă
Dosar nr. 44561/3/2014
Încheiere
Şedinţa publică de la 26.10.2015
Tribunalul constituit din :
Preşedinte –Judecător Sindic: Cozan Raluca Elena
Grefier: Crucianu Elena
Pe rol se află soluţionarea cauzei civile, având ca obiect cererea formulată în temeiul dispoziţiilor legii 85/2014, de către
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

ŗŜȱ

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 19970/19.11.2015
creditoarea Piraeus Bank Romania SA, în contradictoriu cu debitoarea SC TORA BRAND SRL.
La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, au răspuns administratorul judiciar Eurobusiness LRJ SPRL şi
administratorul special, prin avocat, în baza delegaţiei pe care o depune în şedinţă.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că s-au depus prin serviciul Registratură,
următoarele: raport de evaluare, tabelul definitiv al creanţelor debitoarei,procesul-verbal al Adunării Creditorilor din
data de 21.09.2015 şi raport cu propunerea de trecere la faliment în procedura generală, după care,
Instanţa acordă cuvântul pe cererea de trecere la faliment prin procedura generală.
Administratorul judiciar solicită trecerea la faliment prin procedura generală, învederând că debitoarea, prin
administrator special nu a depus un plan de reorganizare, iar în cadrul Adunării Creditorilor din data de 21.09.2015
creditorii au votat trecerea la faliment prin procedura generală.
Debitoarea, prin avocatul administratorului special solicită trecerea la faliment prin procedura generală.
Instanţa acordă termen pentru continuarea procedurii la data de 22.02.2016, ora 9:00 şi reţine cauza în pronunţare pe
cererea de trecere la faliment prin procedura generală.
Tribunalul,
Având nevoie de timp pentru a delibera, va amâna pronunţarea la data de 09.11.2015.
Dispune:
Amână pronunţarea la data de 09.11.2015. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 26.10.2015.
Preşedinte,
Grefier,
*
România, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civila
Dosar nr. 44561/3/2014
Sentinţa civilă nr. 8946
Şedinţa publică din data de 09.11.2015
Tribunalul constituit din :
Preşedinte –Judecător Sindic: Cozan Raluca Elena
Grefier: Crucianu Elena
Pe rol se află soluţionarea cauzei civile, având ca obiect cererea formulată în temeiul dispoziţiilor legii 85/2014, de către
creditoarea Piraeus Bank Romania SA, în contradictoriu cu debitoarea SC TORA BRAND SRL.
Dezbaterile în fond ale cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 26.10.2015, fiind consemnate în încheierea de
şedinţă de la acea dată, ce face parte integranta din prezenta, când, Tribunalul având nevoie de timp pentru a delibera, a
amânat pronunţarea la data de 09.11.2015.
Tribunalul,
Prin cererea înregistrată la data de 22.12.2014 sub nr.44561/3/2014, creditoarea PIRAEUS BANK ROMANIA SA a
formulat cerere de declanşare a procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC TORA BRAND SRL prin care solicita
deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei, întrucât sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate prevăzute
de art. 5 pct. 20 şi art.70 şi următoarele din Legea 85/2014, respectiv deţine la data de 17.12.2014 o creanţa certa,
lichida şi exigibila, scadenta de mai mult de 60 de zile, în cuantum de 21.777.474,38 lei, echivalent în lei calculat la
cursul BNR de 4,4788 lei pentru 1 EUR valabil la data de 16.12.2014.
Prin sentinţa civilă nr.2368/09.03.2015 Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă, prin judecător sindic, a admis
cererea creditorului; în temeiul art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă a deschis procedura generală împotriva debitorului TORA BRAND S.R.L, desemnând administrator judiciar
provizoriu pe Eurobusiness LRJ SPRL.
Acesta a adus la îndeplinire atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, a efectuat notificările tuturor părţilor, a verificat
creanţele declarate, a întocmit tabelul preliminar al obligaţiilor publicat şi pe cel definitiv al obligaţiilor debitoarei
publicat în BPI nr.13721/07.08.2015.
La data de 23.09.2015 administratorul judiciar a depus raportul privind propunerea de deschidere a procedurii generale
a falimentului, arătând că deşi debitorul şi-a declarat intenţia de reorganizare acesta nu a depus un plan de reorganizare
în termenul prevăzut de art.132 alin.1 lit.a din lege. S-a mai arătat că acest termen a expirat la data de 07.09.2015. De
asemenea, administratorul judiciar a arătat că debitoarea nu poate face faţă unei reorganizări viabile.
Analizând materialul probator existent la dosar, judecătorul sindic constată că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.
145 alin. 1 lit. B din Legea nr. 85/2014, urmând să dispună intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului
TORA BRAND SRL
Astfel, se constată că debitoarea deşi şi-a declarat intenţia de reorganizare nu a propus un plan de reorganizare şi că
niciunul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăţite nu au propus un plan de reorganizare în termenul de 30 zile de la
publicarea tabelului definitiv al creanţelor în BPI. Totodată, se reţine că raportul administratorului judiciar privind
propunerea de deschidere a procedurii generale a falimentului a fost aprobat de adunarea creditorilor în şedinţa din
21.09.2015, cu un procent de 85,30% din totalul masei credale.
În baza art. 145 alin. (2) din lege va ridica dreptul de administrare al debitorului şi se va dispune dizolvarea acestuia.
De asemenea, în vederea evitării pericolului înstrăinării unor bunuri din patrimoniul debitorului, va dispune sigilarea
acestora conform art. 151 din lege.
Va stabili un termen de maxim 10 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii
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averii de la debitor/administratorul judiciar către lichidatorul judiciar, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate
după deschiderea procedurii prevăzute la art. 84 alin. (3), şi de întocmirea şi predarea către lichidatorul judiciar, în
termen de maxim 5 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate
creanţele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după data deschiderii procedurii, a tabelului
definitiv al creanţelor şi a oricăror alte tabele întocmite în procedură, a oricăror rapoarte de distribuţie, a listei actelor şi
operaţiunilor efectuate după data deschiderii procedurii.
Va desemna lichidator judiciar provizoriu pe Eurobusiness LRJ SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64
din lege, cu o remuneraţie de 3.000 lei din averea debitorului, încetând cu acest moment atribuţiile administratorului
judiciar.
Va stabili termenele limită conform art. 145 alin. 3, raportat la art. 146, alin. 2 din Legea nr. 85/2014.
În baza art. 146 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, va dispune
ca lichidatorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 din lege, privind intrarea debitorului în
procedura falimentului prin procedura generală, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor
creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor/administratorul judiciar, menţionată la art. 145 alin. 2, lit. e, debitorului
şi oficiului registrului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii.
Va pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea
formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi, precum şi faptul că
trebuie să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.
Pentru analiza stadiului continuării procedurii va fixa termen.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
În temeiul art. 145 alin. 1 lit. B din Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
dispune intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului TORA BRAND SRL, cu sediul în Bucureşti, str.
Dionisie Lupu nr. 70-72, camera nr. 5, etaj 3, înregistrată la Reg. Com sub nr. J40/14435/2007, având CUI 22180999.
În temeiul art. 145 alin 2 din Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, ridică
dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea societăţii debitoare.
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului.
Stabileşte termen de maxim 10 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii
de la debitor către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate până la deschiderea procedurii.
Dispune întocmirea şi predarea către lichidator, în termen de maxim 5 zile de la intrarea în faliment, a unei liste
cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii
cererii de deschidere a procedurii.
Fixează următoarele termene limită:
a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor menţionate la art. 146 alin. 3 din lege, în vederea
întocmirii tabelului suplimentar – 25.12.2015;
b) termenul de verificare a creanţelor menţionate la art. 146 alin. 3 din lege, de întocmire, afişare şi comunicare a
tabelului suplimentar al acestora – 25.01.2016;
c) termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor – 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar;
d) termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat – 25.02.2016.
Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe Eurobusiness LRJ SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din
lege, cu o remuneraţie de 3.000 lei din averea debitorului.
Pune în vedere lichidatorului prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea
formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi.
În temeiul art. 146 alin 1 şi 2 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
dispune ca lichidatorul să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin 3 din lege, privind intrarea debitorului în
procedura falimentului prin procedura generală, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor
creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor/administratorul judiciar, menţionată la art. 145 alin 2 lit. e, debitorului
şi registrului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii.
Fixează termen pentru continuarea procedurii la 07.03.2016, ora 09,00.
Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicare.
Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09.11.2015.
Preşedinte,
Grefier,
Județul Constanţa
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea STIL 2000 SRL, cod unic de înregistrare: 12424654
România, Tribunalul Constanţa
Secţia a II-a civilă
Str. Traian nr. 31
Dosar nr. 2228/118/2013
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