ANEXA
Situația actualizată a litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată în care
SC Imotrust SA este parte

Nr.
crt.
1.

2.

Obiect
Creditorul Imotrust SA s-a inscris initial la masa
credala a debitorului Globe Codlea SRL cu o creanta
chirografară de 544.531,34 lei .
Potrivit Sentintei Tribunalului Arad nr. 578 din
05.07.2016 instanta a dispus intrarea in faliment a
debitorului, fiind publicat in Buletinul Procedurilor
de Insolventa Tabelul Definitiv Consolidat al
creditorilor SC Globe Codlea SA, in care nu sunt
prevazute plati pentru niciunul dintre creditorii
chirografari, categorie in care se afla si subscrisa.

Instanta

Tribunalul Arad
4955/108/2011

Creditorul Imotrust SA s-a inscris initial la masa
credala a debitorului Nord Statd SRL cu o creanta
de 2.461.485 lei .

Tribunalul Arad
1075/108/2008*

Hotarari
Hotărâre 578/ 05.07.2016
Dispune
intrarea în faliment a debitorului SC Globe
Codlea SRL Dispune dizolvarea debitorului SC
Globe Codlea SRL Arad. Ridică debitorului
dreptul de administrare. Desemnează ca şi
lichidator judiciar provizoriu pe CITR –Filiala
Timiş SPRL cu care va îndeplini atribuţiile
prevăzute de art.25 din Legea nr.85/2006.
Dispune notificarea deschiderii procedurii
debitorului, asociaţilor creditorilor şi Oficiul
registrului comerţului de pe lângă Tribunalul
Arad în vederea efectuării menţiunii în
temeiul art.108 din Legea nr.85/2006.

STADIU

Urmatorul
termen de
judecata

- continuarea procedurii de
valorificare a bunurilor din
averea debitoarei.

06.03.2018

In cadrul procedurii
insolventei
urmare
a
valorificarii
unui
imobil
proprietatea debitoarei, catre
SC Imotrust SA s-a distribuit
suma de 65.000 lei .
Dosarul de insolventa se
afla
in
procedura
de
valorificare a bunurilor din
averea debitoarei in vederea
achitarii creantelor din tabelul
definitive.

26.04.2018

3.

4.

Actiune introdusa de reclamanta SC Imotrust SA
impotriva ANAF - Directia Generală Antifraudă
Fiscală pentru anularea Deciziei de instituire a
măsurilor asiguratorii nr.A_FHD14257/06.11. 2017
si constatarea nelegalității Procesului Verbal nr.
2721/13.11.2017 si pe cale de consecinta sa se
dispuna ridicarea măsurilor asiguratorii instituire
prin Decizie . Măsurile asiguratorii dispuse au la
bază sumele estimate/stabilite prin Procesul
Verbal nr. 2721 din data de 13.11.2017 intocmit
de Directia Antifrauda 5 Deva fiind stabilit un
prejudiciu total estimat la valoarea de 6.227.291
lei. A fost instituit sechestru asigurator asupra
unui numar de 71 de imobile – terenuri intravilane
si extravilane proprietatea societatii situate pe
raza loc. Arad, Vladimirescu si Livada .

Creditorul Imotrust SA a solicitat incuviințarea
executării silite a debitorului Cicioc Gheorghe
pentru recuperarea creantei in suma de 15.899,50
lei reprezentând contravaloare facturi scadente şi
neachitate, facturi emise de subscrisa creditoare in
baza promisiunii de vânzare cumpărare
autentificată sub nr. 446/05.02.2016 de către BIN
Botoş-Gavrilescu

nu s-a fixat
primul
termen de
judecată

Curtea de Apel
Timisoara
55/59/2018

Judecatoria Arad
12201/55/2017

Încheiere - de executare silită 6600/2017
Admite cererea formulată de BEJ Boşneac
Lavinia Maria. Încuviinţează executarea silită
in dosarul execuţional nr. 145/2017 al Biroul
Executorului Judecătoresc Boşneac Lavinia
Maria, la cererea creditorului IMOTRUST SA,
împotriva debitorilor Cicioc Gheorghe.
Autorizează creditorul să treacă la
executarea silită în vederea punerii in
executare a titlului executoriu reprezentat
de promisiunea de vânzare cumpărare
autentificată sub nr. 446/05.02.2016 de
către BIN Botoş-Gavrilescu pentru
recuperarea creanţei în sumă de 15.899,50
lei reprezentând contravaloare facturi
scadente şi neachitate, la care se vor adăuga
cheltuielile de executare.

Executorul a poprit
conturile debitorului Cicioc
Gheorghe si a retinut pana in
prezent suma de 7010 lei.
Executarea continua
pana la recuperarea integrală
a creanței și a cheltuielilor de
executare.

5.

Obiect dosar : contestaţie la executare DS EXEC
385/2016-606/2016
Contestator : Autoritatea pentru Administrarea
Activelor Statului - A.A.A.S. ;
Intimat : Abram Dionisie si altii ;
Tert poprit : Imotrust SA si altii .

6.

8221/299/2017
Judecătoria
SECTORUL 1
BUCUREŞTI

Obiect: servitute
Reclamant GALCER DEVELOPMENT SA
Reclamant IMOTRUST SA
Pârât MANASTUR HOLDING SRL

7506/211/2016
Judecătoria
CLUJ-NAPOCA

Hotarâre 5845/2017 28.07.2017 Respinge
contestatia la executare, ca neîntemeiată.
Respinge cererea de suspendare a executării
silite, ca rămasă fără obiect. Respinge
cererea de întoarcere a executării silite, ca
neîntemeiată. În temeiul art. 720 alin. (4)
C.pr.civ. prezenta hotărâre se va comunica
din oficiu către executorul judecătoresc, la
rămânerea definitivă a acesteia. Cu drept de
apel, în termen de 10 de zile de la
comunicare, care se depune la Judecătoria
Sector 1 Bucuresti.

Apel 16/10/2017
AUTORITATEA PENTRU
ADMINISTRAREA ACTIVELOR
STATULUI –A.A.A.S.,

Se asteapta depunerea
raportului de expertiză de
catre expertul desemnat de
instanta .

Nu s-a fixat
termenul de
judecare a
apelului .

13.02.2018

