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Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 667/3/2017

Data inregistrarii 10.01.2017

Data ultimei modificari: 27.05.2017

Sectie: Secția a-VII-a Civilă

Materie: Faliment

Obiect: cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014

Stadiu procesual: Fond

Părţi

Nume Calitate parte

RETAIL GROUP SRL Debitor

SCALA EVENTS SRL Creditor

Şedinţe

06.10.2017

Ora estimata: 09:00 
Complet: C10 
Tip solutie: 
Solutia pe scurt: 
Document:     

19.05.2017

Ora estimata: 09:00 
Complet: C10 
Tip solutie: Amână cauza 
Solutia pe scurt: pentru continuarea demersurilor în procedură și întocmirea și depunerea tabelului obligațiilor 
Document: Încheiere de ședință    19.05.2017 

03.02.2017

Ora estimata: 09:00 
Complet: Camera de Consiliu C10 
Tip solutie: Admite cererea 

Solutia pe scurt: Admite cererea debitorului. În temeiul art. 145 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014
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Solutia pe scurt: Admite cererea debitorului. În temeiul art. 145 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a
debitorului. În temeiul art. 66 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență, dispune conexarea cererii creditorului SC Scala Events SRL, care va deveni astfel declarație de creanță. În
temeiul art. 85 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 ridică dreptul de administrare al debitorului și dispune dizolvarea societății
debitoare. Dă dispoziție tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin
al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligația de înștiințare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar.
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, în sarcina lichidatorului judiciar. Pune în vedere debitorului că este
obligat să depună în 10 zile de la pronunțarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele și informațiile prevăzute la art.
67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele și informațiile arătate devin aplicabile
dispozițiile art. 82 alin. 2 și art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. Fixează următoarele termene limită: a) termenul
limită de depunere, de către creditori, a opozițiilor la sentința de deschidere a procedurii - 15 zile de la notificare, precum
și termenul de soluționare a opozițiilor, care nu va depăși 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora;
b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului –20.03.2017 ; c)
termenul de verificare a creanțelor, de întocmire, afișare și comunicare a tabelului preliminar de creanțe – 31.03.2017; d)
termenul de definitivare a tabelului creanțelor – 25.04.2017; e) data primei ședințe a adunării generale a creditorilor –
5.04.2017. Numește lichidator judiciar provizoriu pe D&D Insolvency IPURL care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art.
58 din Legea nr. 85/2014, cu o remunerație de 2500 lei din averea debitorului. În temeiul art. 147 alin. 1 raportat la art.
71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o notificare, în condițiile art. 100 din lege,
privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura simplificată, ridicarea dreptului de administrare și
dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menționați în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67
alin 1 lit. c), debitorului și oficiului registrului comerțului sau, după caz, registrului societăților agricole ori registrului
asociațiilor și fundațiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea mențiunii, instanțelor judecătorești în a
căror jurisdicție se află sediul declarat la registrul comerțului, și tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în
vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze în 60 de
zile de la data pronunțării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească și să depună la dosar, în
termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 39 din
Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate
cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a
atribuției, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilități bănești vor fi păstrate într-un cont
special de depozit bancar. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată și
dispune îndeplinirea formalităților privind menționarea la registrul comerțului a reprezentanților permanenți ai săi. Pune
în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.
Fixează termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la 19.05.2017. Executorie. Cu drept de apel, în termen de 7
zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul București Secția a VII-a Civilă. Pronunțată în ședință
publică, azi 3.02.2017.  
Document: Încheiere de ședință    03.02.2017 

20.01.2017

Ora estimata: 09:00 
Complet: Camera de Consiliu C10 
Tip solutie: Amână cauza 
Solutia pe scurt: pentru a se depune de debitor certificat constatator eliberat de ONRC și Hotărârea Adunării Generale a
Ascociațiilor/Acționarilor dacă se solicită deschiderea procedurii simplificate 
Document: Încheiere de ședință    20.01.2017 

Căi atac

Nu există informații.

Citare prin publicitate

Nu există informații.
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