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Potrivit dispozitiilor legale, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele şi imprejurarile care au dus la 
aparitia insolvenţei debitorului, pe baza documentelor financiar-contabile de sinteza (bilanturi contabile) comunicate de 
reprezentantul societatii debitoare. Documentele comunicate sunt reprezentate de: bilant contabil aferent exercitiilor 
financiare 2016, 2017 şi 2018, balantele de verificare a conturilor contabile intocmite la finele fiecarui exercitiu 
financiar analizat. 
Raportul intocmit cf. disp. art. 97 din Legea nr.85/2014 a fost depus la dosarul cauzei la data de 13.06.2019 şi publicat 
în BPI nr. 11929/13.06.2019. Totodata, acesta a fost comunicat şi administratorului special al societatii debitoare la data 
de 13.06.2019.  
Din cadrul evidentelor / informatiilor financiar-contabile de care am dispus şi pe baza carora a fost intocmit Raportul 
asupra cauzelor şi imprejurarilor ce au condus la aparitia starii de insolventa a societatii debitoare, reiese ca ajungerea 
debitoarei în incetare de plati s-a datorat umatoarelor cauze: 
-management defectuos concretizat în decizia de asumare a unei fidejusiuni solidare cu debitorul principal Salerno 
Imobiliare SRL pentru imprumutul acordat acestuia de catre City Insurance SA, astfelcum reiese şi din sentinta civila 
nr.4011/31.10.2017 pronuntata de catre Tribunalul Bucureşti Sectia a VI-a Civila în dosarul cu nr.33071/3/2015. 
Urmare a sentintei pronuntate, aceasta a fost pusa în executare, conturile societatii debitoare fiind blocate ceea ce a 
influentat semnificativ activitatea desfasurata, societatea debitoare nemaiputand dispune de fonduri banesti. 
Cu privire la cauzele care au dus la aparitia starii de insolventa din perspectiva prevederilor art.169 din legea 85/2017, 
ca urmare a analizarii documentelor puse la dispozitie de reprezentantul societatii debitoare, lichidatorul judiciar nu a 
identificat pana în acest moment motive care să se circumscrie prevederilor articolului mentionat anterior. In masura în 
care pe parcursul derularii procedurii de insolventa vor fi identificate elemente noi care sa duca la concluzia incidentei 
art.169, lichidatorul judiciar va aduce o completare la Raportul asupra cauzelor şi imprejurarilor ce au condus la aparitia 
starii de insolventa a societatii debitoare. 
2) ) Analizarea oportunitatii formularii cererii intemeiate pe dispozitiile art.169 din legea nr.85/2014, avand în vedere 
concluziile Raportului privind cauzele şi imprejurarile care au condus la aparitia starii de insolventa a societatii 
debitoare, prin care s-a stabilit faptul ca nu au fost identifiate incidente dispozitiile art.169 iar lichidatorul judiciar nu 
intelege sa formuleze cererea de atragere a raspunderii patrimoniale impotriva organelor de conducere ale societatii 
debitoare. 
Adunarea creditorilor va fi prezidata de catre reprezentantul lichidatorului judiciar. 
Potrivit art. 48 alin. 3 din lege, creditorii pot fi reprezentati în adunare prin imputerniciti cu procura speciala autentica 
sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. 
Va mai incunostiintam ca în temeiul art. 48 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 puteti sa va exprimati votul prin 
corespondenta.  

Turmac Insolvency IPURL, lichidator judiciar al Unity Broker de Asigurare Reasigurare SRL 
Turmac Mihaela 

 
Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea TRANSILVANIA MEDIA GROUP PRODUCTIONS SRL, cod unic de înregistrare: 29239678 
1. Număr dosar 791/1285/2018 Tribunal Specializat Cluj, Judecător sindic Claudiu Gligan 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr.2, telefon nr.0264/596110. Programul 
arhivei/registraturii instanţei: Luni – joi 9-13, vineri 9-12. 
3.Debitor: SC TRANSILVANIA MEDIA GROUP PRODUCTIONS SRL, CUI 29239678 cu sediul în Cluj Napocan, 
str. Republicii nr.109 Judeţul Cluj, numarul de ordine în registrul comerţului J12/2579/2011 
4. Lichidator judiciar: AMTT CONSULT SPRL, cod de identificare fiscală 21137338 cu sediul social în Cl|uj-Napoca, 
str. Alexandru Vaida Voivod nr.2 cam.67, nr. de ordine în Tabloul practicienilor în insolventă 0100, tel/fax 
0264/419.290, nume şi prenume reprezentant lichidatorului persoană juridică Marius Maxim. 
5. Subscrisa AMTT CONSULT SPRL în calitate de lichidator judiciar al SC TRANSILVANIA MEDIA GROUP 
PRODUCTIONS SRL, reprezentat legal prin Marius Maxim conform Incheierii civile din data de 21.11.2018, de 
Tribunalul Specializat Cluj în dosar cu nr.791/1285/2018, în temeiul art. 99 şi urmatoarele din Legea privind procedura 
insolvenţei nr.85/2014, notifică 

Tabloul definitiv consolidat al creditorilor Transilvania Media Group SRL – în faliment 
 Nr. 7646/27.06.2019 

Nr. 
crt. 

Creditoare Valoarea solicitată 
a creanţei în lei  

Felul creanţei 
solicitata 

Valoarea creanţei propusa spre 
admiterea în lei 

1 DGRFP CLUJ 1.220.031 lei 
garantata/ 
bugetara 

-162.000 lei creanta garantata, cu 
rangul prevazut de art.159 pct.3 

-558.000 lei, creanta bugetara, cu 
rangul prevazut de art.161 pct.5 
-500.000 lei creanta estimativa, 

aflata sub conditie, pana la 
finalizarea actului de control 
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Nr. 
crt. Creditoare 

Valoarea solicitată 
a creanţei în lei  

Felul creanţei 
solicitata 

Valoarea creanţei propusa spre 
admiterea în lei 

2 MUNICIPIUL CLUJ 
664,71 lei 

614 lei 
bugetara 

664,71 lei, creanta bugetara, cu 
rangul prevazut de art.161 pct.5 

-614 lei, creanta bugetara nascuta 
în perioada de observatie 

3 BANCA TRANSILVANIA SA 3.700,57 lei chirografara 
3.700,57 lei, creanta chirografara 

cu rangul prevazut de art.161 pct.9 

4 
EVESHAM HOLDING LTD 
Seychelles 

1.406.873,80 lei chirografara 
1.406.873,80 lei, creanta 

chirografara, cu rangul prevazut 
de art.161 pct.9 

5 SES ASTRA SA 110.984,36, Euro chirografara 

517.675,44 lei, echivalentul sumei 
de 110.984,36 Euro, calculate la 

data deschiderii procedurii, la 
cursul de 4.6644 lei/euro creanta 
bugetara, cu rangul prevazut de 

art.161 pct.9 

6 FOTBAL CLUB CFR 1907 SA 13.822.764,43 lei chirografara 
13.822.764,43 lei, creanta 

chirografara cu rangul prevazut de 
art.161 pct.9 

7 
SIGMA CENTER 
DEVELOPMENTS SRL 

105.574,80 lei chirografara 
105.574,80 lei, creanta 

chirografara, cu rangul prevazut 
de art.161 pct.9 

8 
CAMPEONATES 
ENTEPRISES LIMITED 

289.000 lei chirografara 
289.000 lei, creanta chirografara 

cu rangul prevazut de art.161 pct.9 

9 ELECTROSIGMA SRL 3.991,68 lei chirografara 
3.991,68 lei, creanta chirografara, 

cu rangul prevazut de art.161 pct.9 

10 PASZKANY ARPAD ZOLTAN  9.517.178,27 lei chirografara 
9.517.178,27 lei, creanta 

chirografara, cu rangul prevazut 
de art.161 pct.9 

11 MX C.E.E SA 338.512,97 lei chirografara 0 

12 
NEXTGEN 
COMMUNICATION SRL 

3.566,40 lei chirografara 
3.566,40 lei, creanta chirografara, 

cu rangul prevazut de art.161 pct.9 

13 DATA TECH DESIGN  203.560,41 lei chirografara 
203.560,41 lei, creanta 

chirografara, cu rangul prevazut 
de art.161 pct.9 

14 
PITCH INTERNATIONAL LLP 
UK 

37.000 Euro chirografara 0 

15 
RING NET 
RENDSZERINTEGRATOR 
ZRT UNGARIA 

48.656,2 Euro 
4.150 lei 

chirografara 

-226.952,02 lei, echivalentul 
sumei de 48.656,2 Euro, calculate 

la data deschiderii procedurii, la 
cursul de 4.6644 lei/euro, 

-4.150 lei, 
total 231.102,02 lei 

creanta bugetara, cu rangul 
prevazut de art.161 pct.9 

Lichidator AMTT Consult S.P.R.L., prin Marius Maxim – asociat coordonator 
 
2. Societatea TUR PROJECT INVEST  SRL, cod unic de înregistrare: 33596555 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului 
 Nr. 380 data emiterii: 28.06.2019 

 Termen de procedură: 09.10.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 596/1285/2019, Tribunalul Specializat Cluj, Judecător sindic Nicoleta Kosa, 
Termen 09 Octombrie 2019 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Calea Dorobanţilor nr. 2-4, cod 400117, Cluj Napoca, Cluj, Număr de telefon 
0264-596110 programul arhivei/registraturii instanţei 8.30-12.30. 
3.Debitor: SC TUR PROJECT INVEST SRL (în faliment, în bankruptcy, en faillite), cu sediul în Turda, Calea 
Victoriei, nr. 17, bl. C5, et. 1, ap. 19, jud. Cluj, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J12/2729/2014, având C.U.I. 33596555 
4. Lichidator judiciar: MBA Insolvency SPRL Cod de identificare fiscală 32540041 sediul social în Cluj-Napoca, str. 
Oltului, nr. 5A, jud. Cluj. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II-0714 tel./fax 0364 119 638, 
E-mail: office@mbainsolvency.ro Nume şi prenume reprezentanți lichidator judiciar persoană juridică Abrudan Andrei 


