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Județul Arad 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea DEZIMOB GLOBAL SRL, cod unic de înregistrare: 27447885 

Proces verbal al adunării generale a creditorilor 
Nr.: 895 Data emiterii: 08.03.2016 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 3201/108/2015, aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secţia a II a Civilă. Judecător 
sindic: Cristian Desideriu Debreni;  
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, B-dul. General Vasile Milea, nr. 2-4, Jud. Arad.  
Programul Arhivei: Luni – Vineri: 830-1230; Joi: 830-1230 – 1300-1500.  
Programul registraturii instanţei: Luni – Vineri: 830-1230. Joi: 830-1230 – 1300-1500 
3.Debitor: SC DEZIMOB GLOBAL SRL cu sediul social în Sat Vladimirescu, Com. Vladimirescu, str. Iulia, nr. 2, Jud. 
Arad, înmatriculată la O.R.C. Arad sub nr. J2/686/2010, având C.U.I. 27447885. 
3.1. Administrator special: Maliţa Flavius Mihai domiciliat în Vladimirescu, P-ţa. Victoriei, nr. 12, Jud. Arad. 
4. Administrator judiciar: CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA S.P.R.L. societate civilă profesională, practician în 
insolvenţă cu sediul în Arad, str. Tudor Vladimirescu, nr. 17-19, ap. 4, et. 1, Jud. Arad, înregistrată în registrul 
societăţilor profesionale al UNPIR sub nr. RFO 0324, având CIF RO 22515989 tel: (0357) 428 897, fax: (0257) 256 
797, e-mail: arad@rava.ro, reprezentată prin asociat coordonator Peter Andrea Emese;  
5. Subscrisa CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar al debitorului, SC 
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DEZIMOB GLOBAL SRL desemnat prin Încheierea civilă nr. 1294 din data de 21.12.2015, pronunţată de Tribunalul 
Arad, Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 3201/108/2015, depunem:Proces verbal al Adunării Creditorilor SC DEZIMOB 
GLOBAL SRL din data de 07.03.2016. Încheiat în data de 07.03.2016 ora: 14:00, la sediul social al administratorului 
judiciar situat în Arad, str. Tudor Vladimirescu nr. 17-19 ap.4, Jud. Arad, cu prilejul desfăşurării şedinţei Adunării 
Generale a Creditorilor societăţii debitoare SC DEZIMOB GLOBAL SRL, convocată de către administratorul judiciar 
prin BPI nr. 4198 din data de 29.02.2016, fiind îndeplinite condiţiile de publicare prevăzute de 48 alin 1 din Legea 
85/2014. 
Adunarea este prezidată de către administratorul judiciar, iar secretariatul acesteia este asigurat de către reprezentanţii 
acestuia.  
Dreptul de vot se stabileşte având ca temei valorea creanţelor cu drept de vot stabilit prin Tabelului preliminar de 
creante. 
La data, locul şi ora stabilite prin convocator, administratorul judiciar constată faptul că la şedinţă nu se prezintă 
creditorii înscrişi în Tabelul creanţelor debitoarei, se consemneaza faptul că a fost transmis un vot scris de catre: 
- D.G.R.F.P. Timişoara - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, detinand un procent de 31,28% din totalul 
creantelor admise în cadrul Tabelului preliminar de creante; 
Ordinea de zi este următoarea: 
� Desemnarea Comitetului Creditorilor; 
� Prezentarea situaţiei activului şi a pasivului societăţii debitoare; 
� Prezentarea concluziilor raportului de cauze şi împrejurări; 
� Confirmarea administratorului/lichidatorului judiciar; 
� Aprobarea onorariului administratorului/lichidatorului judiciar 
� Aprobarea desemnării persoanelor de specialitate conform art. 61 din legea 85/2014  
� Diverse. 
1.Creditorul Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad îşi manifestă acordul privind desemnarea în calitate de 
membru sau preşedinte al comitetului creditorilor, în funcţie de creanţa cea mai mare. 
Având în vedere faptul ca sunt înscrişi în tabel un numar mic de creditori, nu considerăm necesar constituirea unui 
comitet al creditorilor, atributile comitetului vor fi exercitate de adunarea creditorilor. 
2. Creditorul Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad ia act de situaţia activului şi a pasivului societăţii. 
3. Creditorul Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad ia act de Raportul privind cauzele şi împrejurările care 
au condos la starea de insolvenţă, solicită administratorului judiciar formularea unei cereri de atragerea raspunderii în 
conformitate cu prevederile art. 169 alin 1 lit. d din Legea nr. 85/2914, avand în vedere concluziile raportului. 
4. Creditorul Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad nu se poate pronunta asupra acestor puncte din 
ordeinea de zi, având în vedere ca la nivelul A.J.F.P. Arad urmează a se desfăşura procedura de selecţie a unui 
practician în insolvenţă în conformitate cu prevederile OPANAF nr. 1.415/2-15. 
5. Creditorul Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad nu se poate pronunta asupra acestor puncte din 
ordeinea de zi, având în vedere ca la nivelul A.J.F.P. Arad urmează a se desfăşura procedura de selecţie a unui 
practician în insolvenţă în conformitate cu prevederile OPANAF nr. 1.415/2-15. 
6. Creditorul Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad nu se poate pronunta asupra acestui punct de pe ordinea 
de zi deoarece nu au fost comunicate motivele pentru care se impune numirea unor astfel de persoane. 
Nemaifiind alte probleme de semnalat se declara sedinta inchisă 

Casa De Insolvenţă Rava S.P.R.L. 
 

Județul Bihor 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea ADRI & DORI SRL, cod unic de înregistrare: 22222113 
Către 
Buletinul Procedurilor De Insolvență 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă 
Nr. 134/04.03.2016 

1. Date privind dosarul: 
Număr dosar: 555/111/2016, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă 
Judecător Sindic: Șilinca Anca Raluca 
2.Arhiva/Registratura instanţei: 
Adresa: Oradea, str. Traian Lalescu, nr. 1, jud. Bihor 
Număr de telefon: 0259414896 
Programul arhivei/registraturii instanţei 8,30 – 12,30 
3.Debitor: 
ADRI&DORI SRL 
Cod de identificare fiscală: 22222113 
Sediu social: mun. Oradea, str. Traian Lalescu, nr. 16, bl. PB42, ap. 1, jud. Bihor 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J05/2010/2007 
4. Lichidator judiciar: 
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JOHANSSON INSOLVENCY IPURL 
Cod de identificare fiscală: 31355429, 
Sediu social: Marghita, str. Gării, nr. 17, jud. Bihor 
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: 2A0668 
Tel./Fax 0259363000 
E-mail info@duszko.eu 
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Duszko Ioan-Daniel 
5. Subscrisa: JOHANSSON INSOLVENCY IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului ADRI&DORI SRL, 
conform, încheierii nr. 54/F/2016 din data de 11/02/2016 pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 
555/111/2016, în temeiul art. 99 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvență: 
notifică: 
6. Deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului ADRI&DORI SRL 
A fost aprobată cererea formulată de către debitorul ADRI&DORI SRL, prin care a solicitat intrarea în procedura 
simplificată de insolvenţă, conform Încheierii nr. 54/F/2016 din data de 11/02/2016 pronunţată în dosarul menţionat mai 
sus. 
6.1. Debitorul ADRI&DORI SRL, societate în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective, are obligaţia în 
temeiul art. 39 alin. 2 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvență, ca în termen de 2 zile de 
la notificarea deschiderii procedurii să deschidă un cont la o unitate a unei bănci, din care vor fi suportate cheltuielile de 
procedură, iar în caz de neîndeplinire a acestei atribuţii, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. 
6.2. Debitorul ADRI&DORI SRL, societate în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective, are obligaţia 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 insolvenţei și de insolvență. 
6.3. Creditorii debitorului ADRI&DORI SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
6.3.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 28/03/2016, conform 
art. 100 lit. b din Legea 85/2014. 
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvență, 
nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind 
creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 
6.3.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : 
Termenul limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvență este de 10 de zile de la primirea notificării, iar 
termenul de soluționare a opozițiilor la 10 zile după formularea opozițiilor. 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 
08/04/2016, conform art. 100 lit. c din Legea 85/2014. 
Termenul pentru soluţionarea eventualelor opoziţii și afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 03/05/2016. 
7. Adunarea creditorilor: 
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: 
Adresa: Marghita, str. Gării, nr. 17, jud. Bihor 
Data 15/04/2016 Ora 16,00 
având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei rapoartelor întocmite; analizarea situaţiei debitoarei; alegerea Comitetului 
Creditorilor şi a preşedintelui Comitetului Creditorilor; confirmarea lichidatorului judiciar și a remunerației acestuia; 
prezentarea cheltuielilor de procedură efectuate până în prezent; diverse. 
8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru 
efectuarea menţiunii. 
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la 
tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvență. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul 
preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii 
certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin 
poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a 
rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, 
prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei. 
Restricţii pentru creditori: 
De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare 
silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei și de insolvență). 

Johansson Insolvency IPURL 
prin Duszko Ioan-Daniel 
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Municipiul Bucureşti 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea CRX SUPORT CURIER EXPRES SRL, cod unic de înregistrare: 25406927 

Tabel definitiv rectificat al creantelor CRX Suport Curier Expres SRL  
1. Date privind dosarul: Numar dosar 18056/3/2014, Tribunalul Bucureşti, Sectia a VII a Civila,  
2.Arhiva/registratura instantei: Bucureşti, sector 3, B-dul Unirii nr. 37; număr de telefon 0213132178, Programul 
arhivei/registraturii instantei: luni – vineri – 9,30 - 14 
3.Debitor: CRX Suport Curier Expres SRL cu sediul în Bucureşti, sector 1, Sos Tintasului nr. 21, etaj 3, camera 24, 
inregistrata în registrul comerţului. cu nr. J40/4543/2009, Cod Unic de Inregistrare RO 25406927 
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Gutu Claudiu Constantin, Cod de Identificare Fiscala 31590106, 
sediul social – Bucureşti, Bd. Tineretului, nr. 15, bl. A4, sc. A, et. 8, ap. 35, sector 4, număr de inscriere în Tabloul 
Practicienilor în Insolvenţă – 1B3053, Tel: 0744/437777, E-mail: avgutuclaudiu@gmail.com, Nume reprezentant 
lichidator judiciar - Gutu Claudiu Constantin 
5. Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa Gutu Claudiu Constantin, în calitate de lichidator judiciar al debitorulului 
CRX Suport Curier Expres SRL, conform incheierii din data de 17/09/2014 pronuntata de Tribunalul Bucureşti, sectia a 
VII a Civila, în dosarul 18056/3/2014 în temeiul art. 72 din Legea privind procedura insolvenţei, afisam  

Tabelul definitiv rectificat al obligatiilor debitoarei CRX Suport Curier Expres SRL  
Nr. 
crt 

Creditor Creanta declarata 
Creanta 

acceptata 
Natura creantei 

1 

Directia Generala Regionala a 
Finantelor Publice Bucureşti 

Administratia Finantelor Publice 
sector 1 

532.720 lei 532.720 lei 
Creanta garantata art. 121 alin. 1 

pct. 2 

2. 

Directia Generala Regionala a 
Finantelor Publice Bucureşti 

Administratia Finantelor Publice 
sector 1 

3.357.140 lei 3.357.140 lei 
Creanta bugetara 

art. 123 
pct. 4 

3. 
Directia Generala de Impozite şi 

Taxe Locale sector 1 
13.269,90 lei 13.269,90 lei 

Creanta bugetara 
art. 123 
pct. 4 

4. 
Mercedes – Benz Leasing IFN 

SA 
242.080,10 lei 

 
242.080,10 lei 

Creanta chirografara 
art. 123 pct. 7 

5. Virtrans SRL 92.188,20 lei 92.188,20 lei 
Creanta chirografara art. 123 pct. 

7 

6. OVY Global Trans SRL 16.605,12 lei 16.605,12 lei 
Creanta chirografara art. 123 pct. 

7 

7. Carcu Ioana Monica 414.437,96 lei 414.437,96 lei 
Creanta 

Subordonata art. 123 pct. 9, lit. a 

8. CRX Curierat Rapid SRL 2.698.580,19 lei 2.698.580,19 lei 
Creanta chirografara art. 123 pct. 

7 

9. UPS Romania SRL 31.680,08 lei 31.680,08 lei 
Creanta chirografara art. 123 pct. 

7 

10. Nina Construct SRL 12.747 lei 12.747 lei 
Creanta chirografara art. 123 pct. 

7 

11. Compania Romprest Service SA 5.990,48 lei 5.990,48 lei 
Creanta chirografara art. 123 pct. 

7 

12. 
I.P.I.C. Bucureşti – Societate de 

Productie Industriala SA 
17.860,94 lei 17.860,94 lei 

Creanta chirografara art. 123 pct. 
7 

13. 
Filip Bogdan „IT Tech” 
Intreprindere Familiala 

8.250 lei 8.250 lei 
Creanta chirografara art. 123 pct. 

7 

14. P.F.A. Opirtan Alexandru 11.828 lei 11.828 lei 
Creanta chirografara art. 123 pct. 

7 

15. Laurus SRL 24.902,05 lei 24902,05 lei 
Creanta chirografara art. 123 pct. 

7 

16. Topicair SRL 38.053,86 lei 38.053,86 lei 
Creanta chirografara art. 123 pct. 

7 

17. 
Compania Nationala pentru 

Controlul Cazanelor, Instalatiilor 
de Ridicat şi Recipientelor sub 

1.256 lei 1.256 lei 
Creanta chirografara art. 123 pct. 

7 
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Nr. 
crt 

Creditor Creanta declarata 
Creanta 

acceptata 
Natura creantei 

Presiune SA – C.N.C.I.R. SA 

18. Ilba Grup SA 3.435,81 lei 3.435,81 lei 
Creanta chirografara art. 123 pct. 

7 

19. Smart Number Telecom SRL 3.551,41 lei 3.551,41 lei 
Creanta chirografara art. 123 pct. 

7 

20. 
GLS General Logistics Systems 

SRL 
44.131,03 lei 44.131,03 lei 

Creanta chirografara art. 123 pct. 
7 

21. Tipografia Real SRL 19.402,23 lei 19.402,23 lei 
Creanta chirografara art. 123 pct. 

7 

22. Euroconstruct Instal SRL 13.931 lei 13.931 lei 
Creanta chirografara art. 123 pct. 

7 

23. 
Dumitrascu E. Sorin Intreprindere 

Individuala 
9.150 lei 9.150 lei 

Creanta chirografara art. 123 pct. 
7 

24. Adecar Trans SRL 42.907,46 lei 42.907,46 lei 
Creanta chirografara art. 123 pct. 

7 
Total  7.656.098,82 lei 7.656.098,82 lei  

Debitorul, creditorii şi orice alta persoana interesata vor putea sa formuleze contestatie cu privire la creantele şi 
drepturile de preferinta trecute de administratorul judiciar în tabelul definitiv rectificat de creante în termen de 5 zile de 
la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului definitiv rectificat. 

Lichidator judiciar 
C.I.I. Gutu Claudiu Constantin 

 
2. Societatea NELSIM ENERGY SRL, cod unic de înregistrare: 22523256 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificata de faliment 
Nr. 272/08.03.2016 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 27018/3/2015, aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VII-a Civilă, 
Judecător sindic: C17 – Nedelea Roxana 
2.Arhiva/registratura instanței: B-dul Unirii nr. 37, sector 3, București, nr. tel. 021.408.36.00 Fax. 021.313.28.02; 
programul arhivei/registraturii instanței: L-V 0930 – 1400 
3.1. Debitor: Societatea NELSIM ENERGY SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite 
Sediul social: Calea 13 Septembrie nr. 90, Etaj 8, ap. Birou 8.09, sector 5, București, CP 050726, Număr de ordine în 
registrul comerțului: J40/18685/2007, C.U.I. 22523256 
3.2. Administrator special: nu este desemnat 
4.Creditori: conform Tabel preliminar nr. 1 
5.Lichidator judiciar: RIM TRUST I.P.U.R.L. - nr. înreg UNPIR: RFO II - 0766; CIF 33393526 sediul social: 
București, sector 1, str. D.I. Mendeleev nr. 17, et. 1, ap. 6, Tel 0751.160.100, Fax 021.310.60.95, E-mail: 
av.paraschiv@gmail.com, office@rimtrust.ro, Nume și prenume reprezentant lichidator judiciar: Paraschiv Claudiu 
6.Subscrisa RIM TRUST I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului societatea NELSIM ENERGY SRL 
- în faliment, în bankruptcy, en faillite, conform Încheierii din data de 22.10.2015 pronunțată de Tribunalul București – 
Secția a VII-a în dosarul nr. 27018/3/2015, în temeiul art.174 din Legea insolvenței comunica Raportul privind 
închiderea procedurii pentru lipsa bunurilor astfel întocmit, în anexa. 

Raport închidere procedura debitor SC Nelsim Energy SRL  
I. Prezentarea succinta a debitoarei 
II. Declanșarea procedurii falimentului şi numirea lichidatorului 
III. Acțiunile întreprinse de lichidator 
3.1. Notificări; verificarea declarațiilor de creanță şi stabilirea drepturilor de creanța; întocmirea tabelului preliminar şi 
definitiv al creditorilor; 
3.2. Demersuri pentru identificare bunuri; 
3.3. Efectuarea distribuțiilor de sume; gradul de acoperire al creanțelor; 
3.4. Situația financiara; bilanțul final al lichidării; 
3.5. Reprezentarea în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecata 
IV. Incidența prevederilor art. 169 din Lg. 85/2014 
V. Concluzii şi propuneri 
I. Prezentarea succintă a debitorului 
Societatea NELSIM ENERGY SRL a luat ființă la data de 05.10.2007, în București, având număr de ordine la Registrul 
Comerțului J40/18685/2007, CUI – 22523256, ca și societate cu răspundere limitată.  
Societatea NELSIM ENERGY SRL a fost înființată de către SC BADEA & PARTNERS SRL, societate română, cu 
sediul în București, Calea 13 Septembrie, nr. 90, et. 7, camera 7.06 - 7.07, sectorul 5, înmatriculată la Registrul 
Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub numărul J40/6576/2006, C.U.I. 18598730 (în prezent radiată conform 
Sentinței civile nr. 6271/19.08.2013, pronunțată de Tribunalul București – Secția a VII-a în Dosar nr. 23099/3/2009) și 
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dna BADEA SIMONA FELICIA, cetățean român, domiciliată în București, str. Făt Frumos, nr. 7, bl. P 13, sc. 3, et. 5, 
ap. 88, sectorul 5. 
La data de 03.08.2009 a intervenit cesiunea părților sociale deținute de către asociații fondatori către dna BIRCĂ 
OLGA, aceasta devenind asociat unic al debitoarei. 
ASOCIAȚII DEBITOAREI SC NELSIM ENERGY SRL  
1. BIRCA OLGA, cetățean moldovean, născută la data de 31.08.1935 în ANENII NOI MERENI/Republica Moldova, 
cu domiciliul în Republica Moldova, Chișinău Grătiești, legitimată cu Buletin A/02146472, eliberat de autoritățile din 
Republica Moldova la data de 05.09.2006 – asociat unic, deținător al unui număr de 20 părți sociale în cotă de 
participare la beneficii și pierderi de 100 %/ 100%; 
PERSOANE ÎMPUTERNICITE ALE DEBITOAREI SC NELSIM ENERGY SRL  
1. BIRCA OLGA, cetățean moldovean, născută la data de 31.08.1935 în ANENII NOI MERENI/Republica Moldova, 
cu domiciliul în Republica Moldova, Chișinău Grătiești, legitimată cu Buletin A/02146472, eliberat de autoritățile din 
Republica Moldova la data de 05.09.2006; 
SEDIUL SOCIAL: sediul social declarat al debitoarei NELSIM ENERGY SRL unde își desfășura activitatea este în 
Calea 13 Septembrie nr. 90, Etaj 8, ap. Birou 8.09, sector 5, București, CP 050726.  
Capital social subscris şi integral vărsat este de 200,00 lei repartizat în 20 părți sociale a 10,00 lei fiecare.  
Obiect de activitate principal: conform clasificării CAEN Rev. 2 - conform clasificării CAEN Rev. 2 - 3513 – 
Distribuția energiei electrice”. 
SEDII SECUNDARE, PUNCTE DE LUCRU: Societatea nu are puncte de lucru sau sedii secundare. 
II. Declanșarea procedurii falimentului şi numirea lichidatorului 
Prin Încheierea din data de 22.10.2015 pronunțată de Tribunalul București – Secția a VII-a în dosarul nr. 27018/3/2015, 
s-a dispus deschiderea procedurii de insolvență în forma simplificata împotriva debitoarei SC NELSIM ENERGY SRL, 
iar subscrisa a fost desemnata lichidator judiciar. 
III. Acțiunile întreprinse de lichidator 
3.1. Stabilire contact debitoare; preluare documente; 
În vederea îndeplinirii sarcinilor ce-i revin şi în temeiul art. 67, 74 şi 82 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolventa lichidatorul judiciar a transmis debitoarei notificarea privind deschiderea 
procedurii generale a insolvenţei şi adresa prin care a solicitat acesteia sa prezinte documentele necesare examinării 
situației economice a debitoarei.  
Potrivit dispozițiilor instanței şi prevederilor art.74 din Legea 85/2014 privind procedura insolventei, debitorul este 
obligat sa depună în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, la dosarul cauzei actele şi informațiile prevăzute de 
art. 67 alin.1 din legea nr. 85/2014.  
3.2. Examinarea activității debitorului în raport cu situația de fapt și întocmirea unui raport asupra cauzelor și 
împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență 
Raportul de cauze a fost întocmit şi depus la grefa Tribunalului în data de 27.11.2015, iar un exemplar a fost publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 20725/02.12.2015.  
3.3. Notificări; verificarea declarațiilor de creanță și stabilirea drepturilor de creanță; întocmirea tabloului creditorilor. 
Am notificat intrarea societății debitoare în procedura simplificată a falimentului către creditorii indicați de 
administratorul societății prin cererea de deschidere a procedurii, către debitoare, către asociați/administratorul statutar, 
către UNPIR despre numirea noastră ca lichidator judiciar, publicând totodată şi în Buletinul Procedurilor de Insolventa 
nr. 18273/27.10.2015 şi în ziarul Bursa din data de 28.10.2015. 
Au fost depuse şi înregistrate la grefa Tribunalului București Tabelul Preliminar (publicat în BPI nr. 21542/14.12.2015) 
și Tabelul Definitiv al Creanțelor (publicat în BPI nr. 723/13.01.2016). 
3.4. Demersuri pentru identificare bunuri. 
Societatea debitoare nu a depus situații financiare pe perioada analizata (2013-2015), conform situației extrasa de pe 
site-ului Ministerului de Finanțe şi istoricului societății de la ORC București.  
Nu s-a putut efectua o analiza economico-financiara a societății debitoare din cauza lipsei documentelor şi situațiilor 
financiare anuale. 
Am efectuat demersuri către următoarele instituții (anexate prezentului raport în fotocopie): 
- Conform adresei nr. 229058/16.07.2015 emisa de Direcția de Taxe şi Impozite locale sector 1 societatea NELSIM 
ENERGY SRL nu figurează în evidentele fiscale cu bunuri impozabile declarate pe raza sectorului 1 şi nu sunt 
înregistrate creanțe împotriva acestui debitor; 
- Conform adresei nr. 125964/07.07.2015 emisa de Direcția de Taxe şi Impozite locale sector 2 societatea NELSIM 
ENERGY SRL nu figurează în evidentele fiscale cu bunuri impozabile declarate pe raza sectorului 2 şi nu sunt 
înregistrate creanțe împotriva acestui debitor; 
- Conform adresei nr. 41909/15.07.2015 emisa de Direcția de Taxe şi Impozite locale sector 3 și Adresei nr. 
63539/21.10.2015, societatea NELSIM ENERGY SRL nu figurează în evidentele fiscale cu bunuri impozabile declarate 
pe raza sectorului 3 şi nu sunt înregistrate creanțe împotriva acestui debitor; 
- Conform adresei nr. II F 100899/03.07.2015 emisa de Direcția de Taxe şi Impozite locale sector 4 societatea NELSIM 
ENERGY SRL nu figurează în evidentele fiscale cu bunuri impozabile declarate pe raza sectorului 4 şi nu sunt 
înregistrate creanțe împotriva acestui debitor; 
- Conform adresei nr. 312323/02.11.2015 emisa de Direcția de Taxe şi Impozite locale sector 5 societatea NELSIM 
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ENERGY SRL nu figurează în evidentele fiscale cu bunuri impozabile declarate pe raza sectorului 5 şi nu sunt 
înregistrate creanțe împotriva acestui debitor; 
- Conform adresei nr. 116-15-11459/08.07.2015 emisa de Direcția de Taxe şi Impozite locale sector 6 societatea 
NELSIM ENERGY SRL nu figurează în evidentele fiscale cu bunuri impozabile declarate pe raza sectorului 6 şi nu 
sunt înregistrate creanțe împotriva acestui debitor; 
- Conform Adresei 46430/08.07.2015, emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă București, debitoarea nu figurează în 
evidența ITM București; 
3.5. Demersuri pentru recuperare debite. 
Societatea debitoare nu a depus situații financiare pe perioada analizata (2013-2015), conform situației extrasa de pe 
site-ului Ministerului de Finanțe şi istoricului societății de la ORC București.  
Nu s-a putut efectua o analiza economico-financiara a societății debitoare din cauza lipsei documentelor şi situațiilor 
financiare anuale. 
IV. Incidența prevederilor art. 169 din Lg. 85/2014 
Având în vedere Concluziile Suplimentului la Raportul privind cauzele și împrejurările care au determinat starea de 
insolvență, conform cărora: „Având în vedere că nu au fost predate documentele contabile către lichidatorul judiciar, 
acesta apreciază că în speță sunt incidente disp. art. 169 pct. 1 lit. d) teza a II-a. Persoanele care aveau obligația de a 
preda documentele contabile sunt: administratorul unic și administratorul statutar BIRCA OLGA, cetățean moldovean, 
născută la data de 31.08.1935 în ANENII NOI MERENI/Republica Moldova, cu domiciliul în Republica Moldova, 
Chișinău Grătiești, legitimată cu Buletin A/02146472, eliberat de autoritățile din Republica Moldova la data de 
05.09.2006.” lichidatorul judiciar a înțeles să convoace adunarea creditorilor pentru data de 08.02.2016, în vederea 
discutării oportunității formulării cererii de atragere a răspunderii administratorului/organelor de conducere, conform 
suplimentului la raportul privind cauzele şi împrejurările care au stat la baza încetării de plați. 
Prin procesul verbal al adunării creditorilor nr. 114/08.02.2016 (depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 
2863/10.02.2016, conform dovezii privind îndeplinirea procedurii de publicare nr. 42154/10.02.2016) s-a luat act de 
voința creditorilor, astfel: „Cu un procent de 100,00 % din totalul creanțelor creditorii apreciază drept oportună 
formularea cererii de atragere a răspunderii reglementată de dispozițiile art. 169 din Legea nr. 85/2014, și formularea 
acesteia de către lichidatorul judiciar..” (anexăm dovada depunerii cererii de atragere a răspunderii de către lichidatorul 
judiciar la Tribunalul București și dovada de publicare a procesului verbal al adunării creditorilor în BPI, respectiv 
dovada nr. 42154/10.02.2016) 
V. CONCLUZII SI PROPUNERI 
Din cele prezentate, rezultă că în perioada noiembrie 2015 – februarie 2016, lichidatorul judiciar a reușit să parcurgă 
toate etapele impuse de Legea 85/2014. 
Din cele prezentate, rezulta că societatea nu are bunuri ce ar putea fi valorificate, fiind aplicabile dispozițiile art.174 din 
Legea 85/2014 ce prevede ca „În orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege, dacă se constată că nu există 
bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative și nici un 
creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul sindic va da o sentință de închidere a procedurii, 
prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat”. 
În speță lichidatorul judiciar a convocat creditorii în vederea exprimării unui punct de vedere cu privire la acest aspect. 
Prin procesul verbal al adunării creditorilor nr. 114/08.02.2016 (depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 
2863/10.02.2016) s-a luat act de votul creditorilor, în sensul: 
„2. Cu un procent de 100,00 % din totalul creanțelor creditorii apreciază că în speță sunt incidente disp. art. 39 alin. 4 
din Legea nr. 85/2014, în sensul că în lipsa fondurilor din averea debitoarei va putea fi utilizat fondul de lichidare, pe 
baza deciziei judecătorului sindic.  
3. Cu un procent de 100,00%din totalul creanțelor creditorii solicită prorogarea acestui punct de pe ordinea de zi după 
soluționarea cererii de atragere a răspunderii întemeiată pe disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014.” 
Astfel că solicităm  
1. închiderea procedurii potrivit art.174 din Legea 85/2014; 
2. radierea debitoarei SC NELSIM ENERGY SRL din Registrul Comerțului București; 
3. aprobarea decontului de cheltuieli în cuantum de 497,00 lei (conform Raport de activitate nr. 1 și 2) și achitarea 
retribuției lichidatorului judiciar din fondul legal constituit conf. art. 4 din lege. 

Lichidator judiciar - RIM TRUST I.P.U.R.L. 
Prin practician în insolventa 

Claudiu Paraschiv 
 

3. Societatea ROBSIM COMSERV SRL, cod unic de înregistrare: 14601450 
Tribunalul Bucureşti 09.03.2016 
Sectia a VII-a Civila 
Dosar nr. 30460/3/2015 

 
 

Tabelul definitiv al obligatiilor debitoarei SC Robsim Comserv SRL 
societate în insolventa 
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No 
Denumirea 
creditorilor 

Valoarea 
creantei 

Moneda % Observatii 

 
Art. 161.5 - Creante bugetare 

1 
Administratia 

Finantelor Publice 
sector 6 Bucureşti 

33.897,00 Ron 2,77% 

Suma de 33.897 de ron reprezinta: debit 
30.801 ron (TVA, dobanzi TVA, venituri 
din amenzi, CAS angajator, impozit pe 
venit conventii civile etc.), 1.909 ron 
dobanzi şi 1.887 de ron penalitati de 

intarziere, 

 
Total creante bugetare 33.897,00 Ron 2,77% 

 

 
Art. 161.8 Creante rezultate din prestari servicii etc. 

2 

S.C. Genius 
Distribution SRL prin 
adm. Judiciar Optimus 

Insolv IPURL 

59.997,39 Ron 4,91% 

Suma de 59.997,39 de ron reprezinta: 
8.159,07 ron c/val a 7 facturi neachitate la 
scadenta, Biletele la ordin emise (4) au fost 
refuzate la plata pentru lipsa disponibil şi 

51.838,32 de ron cu titlu de penalitati 
datorate în baza art. 13 din Contractul de 

vanzare - cumparare nr. 07-0301-09/2014. 

3 
S.C. INSTAL - DAC 

SRL Brasov 
13.381,24 Ron 1,10% 

Suma de 13.381,24 de ron reprezinta c/val 
facturi neachitate la scadenta, 

4 
S.C. Service Auto Serus 

SRL Bucureşti 
1.072,74 Ron 0,09% 

Suma de 1.072,74 de ron reprezinta: 
872,74 de ron c/val factura nr. 

20010125/18.06.2015, neachitata la 
scadenta, Biletul la ordin a fost respins 

pentru lipsa disponibil şi 200 de lei cu titlu 
de taxa judiciara de timbru, 

5 
S.C. Ucrom 94 Impex 

SRL Bucureşti 
23.015,97 Ron 1,88% 

Suma de 23.015,97 de ron reprezinta c/val 
facturi pentru livrare produse, neachitate la 

scadenta, 

 
Total creante conform 

art. 161.8 
97.467,34 Ron 7,98% 

 

 
Art. 161 pct. 10 lit. a) - Creante subordonate 

6 Razvan Simion 1.090.422,00 Ron 89,25% 

Suma de 1.090.422 de ron reprezinta 
finantare acordata debitoarei în baza mai 

multor contracte de imprumut cu 
rescadentare ulterioara. 

 
Total creante conform 
art. 161 pct. 10 lit. a) 

1.090.422,00 Ron 89,25% 
 

 
Total general creante 1.221.786,34 Ron 100,00% 

 
Administrator judiciar 
C.I.I. Zoica Florin Ion 

 
4. Societatea SIRATOPMED SRL, cod unic de înregistrare: 23126645 

Convocare adunarea creditorilor 
Nr. 153/09.03.2016 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 39585/3/2015, Tribunal Bucureşti, Secţia a-VII-a Civila 
Judecător sindic: VISAN CRISTIAN STEFAN 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa B-dul Unirii, nr 37, sector 3, Bucureşti 
Programul arhivei/registraturii instanţei luni-vineri 09:00-14:00 
3.Debitor: SIRATOPMED SRL cu sediul în Bucureşti Sectorul 3, Aleea Barajul Sadului, nr. 1, Bloc N5, Scara 1, Etaj 6, 
ap. 59, inregistrata la ONRC sub nr. J40/1110/2008, CIF 23126645. administrator judiciar: C.I.I. PALACEAN LIVIA-
ALINA, CIF RO25900326, cu sediul în Bucureşti, str. Poiana Narciselor, nr.14, et. 2, ap. 10, sector 1, Număr de 
înregistrare în Registrul Formelor de Organizare RFO I – 3416, nr. matricol 1B3416 
5.Subscrisa C.I.I. PALACEAN LIVIA-ALINA., în calitate de administrator judiciar al debitorului SIRATOPMED 
SRL, conform incheierii de sedinta pronuntata la data de 16.12.2015 în dosarul nr. 39585/3/2015 de Tribunalul 
Bucureşti- Sectia a VII-a Civila, în temeiul art. 48 din Legea nr. 86/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei 
şi de insolventa convoacă adunarea creditorilor debitorului: SIRATOPMED SRL 
Care va avea loc la sediul ales al administratorului judiciar din Bucureşti, Bd.Magheru, nr.31, et.1, cam.25, sector 1, în 
data de 16.03.2016, ora 14,00, cu urmatoarea 
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ORDINE DE ZI 
1) Deschiderea procedurii de faliment conform informatiilor stabilite în raportul cu cauzele şi imprejurarile care au 
condus la aparitia starii de insolventa a debitoarei publicat în BPI 3966/25.02.2016 
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul 
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. 
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind 
legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, 
ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice 
mijloace şi înregistrată la lichidatorul judiciar, pana la data şi ora fixată pentru exprimarea votului. 

Administrator judiciar C.I.I. Palacean Livia-Alina 
prin practician în insolventa Palacean Alina 

 
Județul Cluj 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea KARENA CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 23023844 
România 
Tribunalul Specializat Cluj 
Calea Dorobanţilor, nr. 2-4 
Cod operator date cu caracter personal 11553 
Dosar nr. 781/1285/2015 

Comunicare sentinţă 
Către, 
Creditor 
Nr Impuls Leasing Romania IFN SA cu sediul procesual ales - sector 2, Bucureşti, str. Viitorului, nr. 110, et. 4, ap. 12 
Debitor 
Nr Karena Construct SRL - com. Sânpaul, sat Mihăeşti, str. Principală, nr. 206, Judeţ Cluj 
Lichidator 
Nr DDG Insolvency SPRL - Cluj Napoca, S. Albini, nr. 128, Judeţ Cluj 
Reprezentant 
Judecătoria Cluj Napoca - Cluj Napoca, Judeţ Cluj 
Tribunalul Cluj - Cluj Napoca, Judeţ Cluj 
Curtea De Apel Cluj - Cluj Napoca, Judeţ Cluj 
ORC - Cluj Napoca, Iaşilor, nr. 24, Judeţ Cluj 
DGRFP Cluj - Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu, nr. 19, Judeţ Cluj 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj 
Adresa: Strada Iaşilor, nr. 24, Cluj, Cod Poştal 400146 
Se comunică, alăturat, copia Sentinței pronunţate la data de 18 02 2016 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosar nr. 
781/1285/2015 privind debitoarea SC Karena Construct SRL spre comunicare participanţilor la procedura insolvenţei 
din dosarul menţionat, prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

Grefier, 
Mariana Vulturar 

* 
Tribunalul Specializat Cluj 
Dosar nr. 781/1285/2015 
Cod operator de date cu caracter personal 11553 

Sentinţa nr. 446/2016 
Şedinţa publică din data de 18 02 2016 

Instanţa este constituită din: 
Judecător Sindic – Doina Viorica Popovici 

Grefier – Mariana Vulturar 
Pe rol fiind verificarea stadiului procedurii insolvenţei debitoarei SC Karena Construct SRL Sânpaul. 
La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei, după care: 
Se constată că la dosar s-a depus de către lichidatorul judiciar al debitoarei raportul de activitate, prin care acesta a 
formulat cerere de închidere a procedurii în conformitate cu dispoziţiile art. 174 din Legea nr. 85/2014, fiind ataşată şi 
dovada de publicare a acestuia şi votul creditorilor cu privire la avansarea sumelor necesare continuării procedurii şi 
aprobarea procedurii de închidere. 
Instanţa retine cauza în pronunţare asupra cererii de închidere a procedurii. 

Judecătorul sindic, 
Asupra cererii de fata: 
Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei în data de 10.02.2016 (f. 258-259) lichidatorul judiciar DDG Insolvency 
SPRL a solicitat închiderea procedurii falimentului în temeiul art. 174 din Legea nr. 85/2015. 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4892/09.03.2016 
 

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 

 

11 

În motivare a susţinut că în patrimoniul debitoarei nu există bunuri astfel că în opinia sa ar fi incidente dispoziţiile art. 
174 din Legea nr. 85/2014. 
A solicitat plata onorariului în sumă de 3000 lei din fondul prevăzut de art. 39 al. 4 din Legea nr. 5/2014 şi a 
cheltuielilor de procedură în cuantum de 91,61 lei. 
Analizând cererea de închidere a procedurii falimentului debitoarei SC Karena Construct SRL formulata de lichidatorul 
judiciar, judecătorul sindic reţine următoarele. 
Procedura insolvenţei cu privire la debitoarea SC Karena Construct SRL s-a derulat sub supravegherea lichidatorului 
judiciar şi sub controlul judecătoresc al judecătorului sindic. În cadrul procedurii, lichidatorul a constatat că debitoarea 
nu deţine bunuri care, în urma valorificării, să poată conduce la îndestularea creditorilor ale căror creanţe au fost 
înscrise în tabelul definitiv al creditorilor. În acest context, lichidatorul judiciar a solicitat închiderea procedurii 
insolvenţei întemeiat pe dispoziţiile art.174 alin.1 din Legea nr.85/2014. 
În conformitate cu dispoziţiile art.174 alin.1 din Legea nr.85/2014, În orice stadiu al procedurii prevăzute de prezentul 
titlu, dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi 
cheltuielile administrative şi niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul-sindic va audia 
de urgenţă creditorii într-o şedinţă, iar în cazul refuzului exprimat de aceştia de a avansa sumele necesare sau în cazul 
neprezentării acestora, deşi s-a îndeplinit procedura citării prin BPI, va da o sentinţă de închidere a procedurii, prin care 
se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat. 
Faţă de situaţia averii debitoarei astfel cum reiese din înscrisurile prezentate de lichidatorul judiciar, judecătorul sindic 
reţine că acesta nu a identificat bunuri care să poată fi valorificate pentru acoperirea pasivului stabilit. 
Din adresa nr.3184/02.10.2015 emisa de Comuna Sânpaul jud. Cluj rezultă că debitoarea nu figura în evidenţele fiscale 
cu bunuri mobile sau imobile impozabile. 
Creditorii societăţii au fost notificaţi cu solicitarea de avansare de sume necesare pentru acoperirea cheltuielilor 
procedurii însă nu şi-au exprimat disponibilitatea în acest sens şi nu s-au prezentat la adunarea generală a creditorilor 
convocată pentru data de 18.02.2016 ora 11:00. Convocarea s-a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
2819/10.02.2016 (f. 271-272). 
Ca atare, judecătorul sindic constată ca în cauză sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.174 alin.1 din Legea 
nr.85/2014 pentru închiderea procedurii insolvenţei, în condiţiile în care nu există bunuri de valorificat şi creditorii nu 
au avansat sume pentru o eventuala continuare a procedurii, astfel ca în final scopul procedurii, astfel cum este 
reglementat de dispoziţiile art.2 din Legea nr.85/2014, respectiv acoperirea pasivului, nu poate fi realizat. 
În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor art.174 alin.1 din Legea nr.85/2014, judecătorul sindic va admite cererea 
formulata de lichidatorul judiciar şi va dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC Karena Construct SRL şi 
raportat la prevederile art.174 alin.1 teza finală din Legea nr.85/2014, va dispune şi radierea acesteia din evidenţele 
Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj. 
În baza prevederilor art. 179 şi 180 din acelaşi act normativ, se va dispune şi notificarea prezentei hotărâri Direcției 
Generale a Finanţelor Publice a judeţului Cluj şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj în 
vederea efectuării menţiunii închiderii procedurii şi radierii, notificarea sentinţei creditorului prin BPI, precum şi 
descărcarea lichidatorului de îndatoriri şi responsabilităţi. 
În temeiul dispoziţiilor art.39 alin.4 din Legea nr.85/2014, se va încuviinţa plata către lichidatorul judiciar a unei 
remuneraţii în cuantum de 3000 lei, având în vedere durata procedurii, nivelul de complexitate al cauzei, precum şi 
actele îndeplinite de lichidatorul judiciar. De asemenea, având în vedere înscrisurile depuse la dosar va admite şi 
solicitarea privind cheltuielile de procedura în sumă de 91,61lei. 

Pentru aceste motive,în numele legii hotărăşte: 
Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar DDG Insolvency SPRL, în cadrul procedurii insolvenţei privind pe 
debitoarea Karena Construct SRL. şi, în consecinţă: 
Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei Karena Construct SRL 
Dispune radierea debitoarei Karena Construct SRL, din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Cluj. 
Dispune notificarea prezentei sentinţe tuturor creditorilor, debitoarei, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului 
Cluj şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj în vederea efectuării menţiunii închiderii procedurii 
şi radierii. 
Încuviinţează cheltuielile de procedura solicitate în sensul că aprobă onorariul lichidatorului judiciar, în cuantum de 
3000 lei şi suma de 91,61 lei cheltuieli de procedură care urmează a fi achitate din fondul de lichidare constituit 
conform art. 39 din Legea nr. 85/2014. 
Descarcă pe lichidatorul judiciar de îndatoriri şi responsabilităţi cu privire la procedură. 
Executorie. 
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. 
Pronunţată în şedinţă publică din data de 18.02.2016. 
Judecător Sindic:                   Grefier  
Doina Viorica Popovici                Mariana Vulturar 

 
Județul Constanţa 
Sectiunea I - Profesionisti 
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1. Societatea VEGA SUPER GAMES SRL, cod unic de înregistrare: 29775757 
Tabel definitiv al creanţelor SC Vega Super Games SRL  

Nr. 05/09.03.2016 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 7597/118/2015 Tribunalul Constanţa Secţia a II a civila Judecător sindic Daniela 
Călin. 
2.Arhiva instanţei: Adresa: str. Traian nr. 31, Constanţa, jud. Constanţa, număr de telefon: 0241 551345 Programul 
arhivei instanţei: L-V 8.30-12.30. 
3.Debitor: SC Vega Super Games SRL sediul social: Constanța, str. Ștefan cel Mare, nr. 118, Spațiul Comnercial nr. 1, 
parter, județul Constanța, Număr de ordine în registrul comerţului: J13/2652/2011, CUI 29388386 
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţǎ Tudoruş Cristina 
Cod de identificare fiscală: RO 19599866 sediul social: str. Poporului nr. 27 A, Constanţa, jud. Constanţa 
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B1059 Tel/Fax: 0241 691006, 0722 631156 
Nume şi prenume reprezentant lichiudator judiciar persoană juridică: Tudoruş Cristina 
5. Subscrisa: Cabinet individual de insolvenţǎ Tudoruş Cristina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Vega 
Super Games SRL, conform încheierii civile nr. 782/08.12.2015 pronunţată de Tribunalul Constanţa, secţia a II a civilă, 
în dosarul nr. 7597/118/2015, în temeiul art. 112 alin. 1 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență, publică Tabelul definitiv al obligaţiilor debitoarei SC Vega Super Games SRL  

(1) Debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaţii cu privire la creanţele şi 
drepturile de preferinţă trecute de lichidatorul judiciar/lichidator în tabelul preliminar de creanţe.  
(2) Contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 15 zile de la data la care partea a cunoscut sau ar fi trebuit să 
cunoascăm situația ce deetermină oromovarea contestației, în conformitate cu prevederile art. 113 alin.2.  

Lichidator judiciar 
Cabinet Individual de Insolvenţă 

Tudoruş Cristina 
 

Județul Giurgiu 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea CUKUROVA YILDIZ CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 24277255 
România,Tribunalul Giurgiu 
Episcopiei nr.13 
Dosar nr.1536/122/2013 

Comunicare 
Sentinţă comercială nr.287 

 emisă la: 22.01.2016 
Către, 
- Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, str. Vlad Ţepeş, bl.MUV2, mezanin ; 
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Giurgiu; 
- ITM Giurgiu; 
- SC Coface România; 
- SC Romaqua Group SA; 

Nr 
crt 

Denumire 
creditor 

Adresa 
Creanţa depusă 

- Valoare, lei 

Creanţa admisă - 
Valoare, 

lei 

Creanţa 
contestată 

Caracteristicile 
creanţei 

Temei 
legal 

1. 
DGRFP Galați 

prin AJFP 
Constanța 

Constanţa, str. 
I.G Duca, 

nr.18 

283.444 
 

283.444  Titlu executoriu 
Art.161 

pct.5 

2. SPIT Constanța 
Str. Sulmona, 

nr., 22, 
Constanța 

3.093 3.093  
Notă de 

constatare 
Art.161 

pct.5 

Total creanţe bugetare 286.537 286.537    

3. 
Camboianu 
Constantin 

Constanța, str. 
Primăverii, 
nr. 4, jud. 
Constanța 

89.412,50 89.412,50  
Creditare 
societate 

Art.161 
pct.10, 

4. Halep Costel 
Constanța, str. 
Maramureș, 

nr. 49 
89.412,50 89.412,50  

Creditare 
societate 

Art.161 
pct.10 

Total creanțe subordonate 178.825 178.825    
Total creanţe 465.362 465.362    
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- SC Cukurova Yldiz Construct SRL, cu sediul în comuna Joiţa, judeţ Giurgiu, J52/644/2008, CUI 24277255 
- CII Păcuraru Daniel Aurelian, Bucureşti, 
Se comunică, alăturat, copia sentinţei comerciale nr.287 din data de 21.05.2014, pronunţată în dosarul 1536/122/2013 
de Tribunalul Giurgiu, privind debitorul SC Cukurova Yldiz Construct SRL 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  

* 
România,Tribunalul Giurgiu 
Sindic 
Operator de date cu caracter personal nr.3727 
Dosar nr. 1536/122/2013 

Sentinţa comercială nr. 287/2014 
Şedinţa publică de la 21 Mai 2014  

Completul compus din: 
Preşedinte Mariana Magdalena Burtavel 

Grefier Nicoleta Ionela Baciu 
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe creditor ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE 
GIURGIU, creditor SC ROMAQUA GROUP SA şi pe debitor SC CUKUROVA YILDIZ CONSTRUCT SRL, având 
ca obiect procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată.  
La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns consilier juridic pentru creditorul AJFP Giurgiu şi lichidatorul 
judiciar, lipsă fiind creditorul SC Romaqua Group SA. 
Procedura legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că pricina este la primul termen după trecerea debitorului în 
procedură de faliment, că s-a depus declaraţie de creanţă de către ITM Giurgiu, lichidatorul judiciar a depus tabel 
preliminar rectificat, tabelul definitiv consolidat al creanţelor, raport asupra cauzelor insolvenţei. 
Se depune de către lichidatorul judiciar raport de activitate, dovezi de notificare, cerere de atragere a răspunderii 
patrimoniale a fostului administrator statutar Yildiz Mikail. Solicită închiderea procedurii falimentului având în vedere 
faptul că în averea debitoarei nu au fost identificate bunuri şi disjungerea cererii de atragere a răspunderii patrimoniale. 
Reprezentanta creditorului AJFP Giurgiu având cuvântul învederează că este de acord cu închiderea procedurii şi 
disjungerea cererii de atragere a răspunderii patrimoniale. 
Tribunalul rămâne în pronunţare pe închiderea procedurii falimentului, disjunge cererea pentru atragerea răspunderii 
patrimoniale şi acordă termen la 24.09.2014 pentru soluţionarea cererii, pentru când se va cita fostul administrator 
statutar, în calitate de pârât, cu copie de pe cerere. 

Instanţa, 
Asupra cauzei comerciale de faţă: 
Prin sentinţa comercială nr.126/2014 Tribunalul Giurgiu a dispus trecerea debitorului SC Cukurova Yildiz Construct 
SRL Joiţa, judeţ Giurgiu, în procedură de faliment. 
Prin raportul final lichidatorul judiciar a învederat că nu s-au identificat bunuri în averea debitorului şi a formulat cerere 
pentru atragerea răspunderii fostului administrator statutar. 
Luând act de concluziile raportului aprobat de creditorul majoritar şi fiind necesară administrarea de dovezi pentru 
judecarea cererii întemeiată pe dispoziţiile art.138 din Legea nr.85/2006, Tribunalul va face aplicarea prevederilor 
art.131 din Legea nr.85/2006. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
În baza art.131 din Legea nr.85/2006, 
Închide procedura falimentului debitorului SC Cukurova Yildy SRL cu sediul în comuna Joiţa, judeţ Giurgiu, 
J52/644/2008, CUI 24277255. 
Dispune radierea din registrul comerţului. 
Disjunge cererea pentru atragerea răspunderii patrimoniale şi fixează termen la 24.09.2014. 
Dispune plata onorariului de 1000 lei, exclusiv TVA, şi a cheltuielilor de procedură de 220,85 lei, cuvenite 
lichidatorului judiciar C.I.Păcuraru Daniel Aurelian, cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr.83, bl.81, sc.B, et.8, 
ap.54, sect.1, conform art.4 din Legea nr.85/2006. 
Cu apel în 30 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Mai 2014. 
Preşedinte,                   Grefier, 
Mariana Magdalena Burtavel                   Nicoleta Ionela Baciu  

 
2. Societatea RICELAND FOODS SRL, cod unic de înregistrare: 16697010 
România, Tribunalul Giurgiu 
Episcopiei nr.13 
Dosar nr.1138/122/2013 

 
Comunicare 

Sentinţă comercială nr.487 
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 emisă la: 22.01.2016 
Către, 
- Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, str. Vlad Ţepeş, bl.MUV2, mezanin ; 
- Autoritatea Naţională a Vămilor prin DRAOV Bucureşti; 
- SC Riceland Foods SRL, cu sediul în Giurgiu, str. Tineretului, camera 1, bl.105, sc. A, ap.2, judeţ Giurgiu, 
J52/45/2013, CUI 16697010. 
- SP Suma Insolvency IPURL; 
Se comunică, alăturat, copia sentinţei comerciale nr.487 din data de 11.09.2013, pronunţată în dosarul 1138/122/2013 
de Tribunalul Giurgiu, privind debitorul SC Riceland Foods SRL Giurgiu 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

* 
România,Tribunalul Giurgiu 
Sindic 
Operator de date cu caracter personal nr.3727 
Dosar nr. 1138/122/2013 

Sentinţa comercială nr. 487/2013 
Şedinţa publică de la 11 septembrie 2013  

Completul compus din: 
Preşedinte mariana magdalena burtavel 

Grefier nicoleta ionela baciu 
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe creditor AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR PRIN DIRECŢIA 
REGIONALĂ  PENTRU ACCIZE ŞI OPERAŢIUNI VAMALE şi pe debitor SC RICELAND FOODS SRL, având ca 
obiect procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată. 
La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile. 
Procedura legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că pricina este la primul termen de judecată, procedura de 
citare este legal îndeplinită, cererea este scutită de plata taxei judiciare de timbru, creditorul a solicitat judecarea cauzei 
în lipsă. 
Tribunalul constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare. 

Instanţa, 
Asupra cauzei comerciale de faţă: 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Giurgiu la 28.05.2013 creditorul Autoritatea Naţională a Vămilor prin 
Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Bucureşti a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei 
împotriva debitorului SC Riceland Foods SRL Giurgiu aflat în incapacitate de plată a datoriei de 397.244 lei 
reprezentând taxe vamale, TVA şi accesorii calculate până la data de 02.11.2011, stabilită conform Deciziei pentru 
regularizarea situaţiei nr.220/05.12.2011. 
S-au anexat cererii, în copie, deciziile nr.177/2012, nr.220/2011, nr.236/2012, fişă de informaţii. 
Debitorul, legal citat, nu a formulat contestaţie. 
Analizând înscrisurile depuse, Tribunalul constată probată creanţa bugetară certă, lichidă şi exigibilă, conform titlurilor 
executorii definitive şi insolvenţa debitorului reieşind din neachitarea datoriilor bugetare interval mai mare de 90 zile. 
Fiind îndeplinite cerinţele prevăzute de art.3 pct.1, 3 şi 9 din Legea nr.85/2006, Tribunalul va admite cererea formulată 
de creditor şi va stabili măsurile corespunzătoare. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
În baza art.33 alin.6 din Legea nr.85/2006, 
Admite cererea formulată de creditorul Autoritatea Naţională a Vămilor prin Direcţia Regională pentru Accize şi 
Operaţiuni Vamale Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str.Alexandru Ivasiuc nr.34-40, sect.6. 
Deschide procedura insolvenţei debitorului SC Riceland Foods SRL cu sediul în  Giurgiu, str.Tineretului, camera 1, 
bl.105, sc.A, ap.2, judeţul Giurgiu. 
Desemnează administrator judiciar SP Suma Insolvency IPURL cu sediul în Bucureşti, Aleea Emil Botta nr.4, bl.M104, 
sc.1, et.1, ap.5, sect.3, cu onorariu 1000 lei plus TVA lunar sub rezerva revizuirii şi cu atribuţiile prevăzute de lege. 
Suspendă exerciţiul acţiunilor judiciare şi extrajudiciare asupra averii debitorului. 
Stabileşte termene limită pentru declararea creanţelor la 15.10.2013, pentru întocmirea tabelului preliminar al creanţelor 
la 20.10.2013 şi pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat la 30.10.2013. 
Obligă administratorul statutar să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art.28 din Legea 
nr.85/2006. Dispune notificarea prezentei. 
Termen în şedinţă publică la 06.11.2013. 
Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Septembrie 2013. 
Preşedinte,                                                                                                                                                                 Grefier, 
Mariana Magdalena Burtavel                                                                                                             Nicoleta Ionela Baciu 

 
Județul Ilfov 
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Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea E & I DONA PRODIMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 3864524 
Standard Insolv SPRL 
Bucureşti, bd. Natiunile Unite nr. 8, bl. 104, sc. 3, et. 4, ap. 53, sectorul 5 
RSP 2 A 0364; CIF RO 25124276 
Tel./Fax 031.437.90.14; 
E-mail: office@dclaw.ro  

Convocare adunare creditori 
Nr. 545; data emiterii: 09.03.2016 

1. Date privind dosarul: Dosar nr. 941/93/2012, Tribunalul Ilfov - Sectia Civila 
2.Creditori: conform tabel 
3.Debitor: SC E&I DONA PRODIMPEX SRL sediul social: în Comuna Nuci, Sat Micsunesti-Moara, Strada 
Primaverii, Numar 47, Judet Ilfov număr de inregistrare în registrul comerţului: J23/350/2004  Cod de identificare 
fiscala: RO 3864524;  
4. Lichidator judiciar STANDARD INSOLV SPRL Cod de identificare fiscala: RO 25124276 Sediul social: Bucureşti, 
Bd. Natiunile Unite nr. 8, bl. 104, sc.3, ap. 53, sector 5 Tel./Fax: 0314379014 
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Dragos Cojocaru - Asociat Coordonator 
5. Subscrisa: STANDARD INSOLV SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC E&I DONA 
PRODIMPEX SRL – societate în faliment, conform sentintei civile nr. 505 pronuntata de Tribunalul Ilfov - Sectia 
Civila, la data de 11.02.2014 în dosarul nr. 941/93/2012, în temeiul art. 13 şi 14 din Legea privind procedura insolventei 
convoaca adunarea creditorilor debitorului SC E&I Dona Prodimpex SRL  
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd. Natiunile Unite nr. 8, bl. 104, sc.3, 
ap. 53, sector 5 
Data: 16.03.2016 
Ora: 09:30 
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunarii prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul 
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. 
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind 
legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, 
ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice 
mijloace şi înregistrată la lichidatorul judiciar, cu cel puţin 1 zi înainte de data fixată pentru exprimarea votului. 
Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la lichidator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată 
pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 
Ordinea de zi 
1. Incidenta art. 138 din Legea 85/2006, avand în vedere ca lichidatorul nu intelege sa formuleze cerere intemeiata pe 
acest articol; 
2. Inchiderea procedurii conform dispozitiilor art. 131 din Legea 85/2006, avand în vedere ca nu au fost identificate în 
patrimoniul debitoarei bunuri mobile sau imobile; 

Lichidator judiciar 
Standard Insolv SPRL 

prin asociat coordonator 
 
Județul Prahova 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea BRAZI OIL & ANGHELESCU PROD COM SRL, cod unic de înregistrare: 9815830 

Convocare adunarea creditorilor 
Nr. 47/09.03.2016 

1.Date privind dosarul:Număr dosar 3607/105/2008 Tribunalul Prahova Secţia Comercială şi de Contencios 
Administrativ, judecător sindic Ştefuc Liliana. 
2. Creditori:AJFP Prahova(fostă DGFP Prahova), AAAS Bucureşti(fostă AVAS Bucureşti), Primăria com. Brazi, 
Primăria Municipiului Moreni, ITM Prahova, Primăria com. I.L. Caragiale, SC Delfinul Prod Com SRL-radiată. 
3.Debitor: SC Brazi Oil & Anghelescu Prod Com SRL, Cod de identificare fiscală 9815830, cu sediul social în loc. 
Brazi, judeţ Prahova, număr de ordine în registrul comerţului J29/1156/1997 
4.Lichidator judiciar:Carduelis Consulting IPURL, Cod de identificare fiscală RO17305476 sediul social strada 
Cerceluş, nr 33, loc. Ploieşti, judeţ Prahova. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO-II-
0112.Tel./fax 0344/809.816Tel. 0722.634.777. e-mail elenahuides@yahoo.com.Nume şi prenume reprezentant 
lichidator persoană juridică avocat Huideş Elena.  
5.Subscrisa:Carduelis Consulting IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Brazi Oil & Anghelescu 
Prod Com SRL, conform sentinţei comerciale nr. 1333/12.11.2008 pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia 
Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul nr. 3607/105/2008, în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea 
privind procedura insolvenţei convoacă adunarea creditorilor debitorului SC Brazi Oil & Anghelescu Prod Com SRL 
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Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Carduelis Consulting IPURL, din strada Cerceluş, nr. 
33, loc. Ploieşti, judeţ Prahova, la data de 16.03.2016, ora 12.00.  
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul 
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. 
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă în condiţiile Legii nr. 85/2006.  
Scrisoarea sau înscrisul în forma electronică pot fi comunicate prin orice mijloace până în ziua fixată pentru exprimarea 
votului lichidatorului judiciar. 
Ordinea de zi: 
1. Prezentarea raportului cu privire la situaţia bunurilor şi a licitaţiilor organizate în vederea valorificării acestora. 
2. Punerea în discuţia creditorilor a valorificării bunurilor la cel mai mare preţ oferit, ţinând seama că s-au organizat 
240 de şedinţe de licitaţii din aprilie 2010 până în prezent şi având în vederea degradarea continuă a clădirilor situate în 
afara loc. Moreni şi I.L. Caragiale, jud. Dâmboviţa. 
RAPORT CU PRIVIRE LA BUNURILE SUPUSE VALORIFICĂRII PRIN LICITAŢIE  
DATA ÎNCEPERII LICITAŢIILOR  
Prin sentinţa nr. 1333/12.11.2008 Tribunalul Prahova a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă 
împotriva debitoarei SC BRAZI OIL & ANGHELESCU PROD COM SRL şi a desemnat în calitate de lichidator 
CARDUELIS CONSULTING IPURL. În urma evaluării, efectuată în februarie 2010, bunurile au fost scoase în vânzare 
începând cu aprilie 2010. 
Am realizat intabularea activelor la Cartea Funciară în vederea valorificării. 
S-a întocmit proces-verbal de licitaţie la data de 12.05.2010 pentru staţia I.L. CARAGIALE, însă licitatorul s-a 
răzgândit şi am reluat demersurile de valorificare, ne mai primind apoi nici o ofertă. 
Pentru staţia MORENI am primit o ofertă de 9.000 lei în oct. 2015, însă adunarea creditorilor, prin creditorul majoritar 
nu a aprobat oferta. 
Bunurile se deteriorează permanent deoarece sunt situate în afara localităţilor şi sunt supuse permanent sustragerii şi 
degradării. Se poate observa din fotografii că activele sunt degradate şi rezervoarele subterane sunt pregătite pentru a fi 
dezgropate. 
Paza acestor bunuri ar costa mai mult decât valoarea bunurilor, mai ales că în cei 5 ani nu s-a dovedit un interes pentru 
cele două active. 
Precizez că s-au organizat 240 de licitaţii, organizate săptămânal în cei 5 ani. Lipsa acordului de valorificare la suma 
oferită, va determina imposibilitatea valorificării activelor, care, pe măsura trecerii timpului vor fi imposibil de 
valorificat din cauza degradării. 
Ataşez poze cu starea actuală a celor două active. 
Pozele pot fi consultate la sediul lichidatorului judiciar. 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar. 

Carduelis Consulting IPURL/Huideş Elena 
 
Județul Vâlcea 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea CATI SI LORI SRL, cod unic de înregistrare: 22390508 

Tabel preliminar al creantelor 
Nr: 151 Data emiterii: 09.03.2016 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 3986/90/2015, Tribunal Valcea Secţia aII-a Civila 
Judecător sindic: Pericle Briceag 
2. Debitor: SC Cati şi Lori SRL cu sediul în Rm. Valcea, str. Argintari, nr. 34, judeţul Valcea, C.u.i. 22390508, 
J38/887/2007. 
3. Lichidator judiciar: Nick I.P.U.R.L 
Cod de identificare fiscală 20819744, sediul social în Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.15B, jud. Dolj, Număr de 
înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP 0157 tel./fax 0251418919, E-mail nicksprl@yahoo.com, Nume şi 
prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Balan Emanuel. 
4. Subscrisa/Subsemnatul(a): Nick I.P.U.R.L, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Cati şi Lori SRL , 
conform încheierii nr. 50 din data de 19.01.2016, pronunţată de Tribunalul Valcea, secţia a II-a Civilă, în temeiul art. 72 
şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei 85/2014 prin prezenta se depune: 

Tabelul Preliminar 

Nr 
 

Nume creditor Adresa Creditori Cuantumul creantei Natura creantei 

1 A.J.F.P Valcea 
str. General Magheru, nr.17, 

Rm. Valcea, jud. Valcea 
45581 lei 

Privilegiata Art.161 pct.5 
din Lg 85/2014 

Nick I.P.U.R.L Balan Emanuel 
 
2. Societatea PROGAZ SRL, cod unic de înregistrare: 9534894 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4892/09.03.2016 
 

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 

 

17 

Debitor: Progaz SRL 
Sediu: Localitatea Calimanesti, Oras Calimanesti, str. Aurel Vlaicu, nr. 23, jud. Valcea; 
J38/329/1997;CUI: 9534894; 
Dosar nr. 1488/90/2015; 
Termen: 02.03.2016; Complet: S4-Faliment; Ora estimata: 08:00; 

Raport de activitate privind debitorul Progaz SRL 
-societate în insolventa, în insolvency, en procedure collective- 

Nr.: 5491/01.03.2016 
Subscrisa, Aktiv- Lex Insolventa S.P.R.L, desemnata administrator judiciar în cauza care face obiectul dosarului 
nr.1488/90/2015, privind debitorul Progaz SRL.- societate în insolventa, în insolvency, en procedure collective, supune 
atentiei prezentul raport de activitate, intocmit conform art. 59 din Legea 85/2014, cu referire la demersurile efectuate 
de la termenul de judecata din data de 20.01.2016: 
De la termenul de judecata din data de 20.01.2016, administratorul judiciar al debiorului Progaz SRL a intreprins 
urmatoarele demersuri: 
I -Raportul de activitate prevazut de art. 59 din Legea 85/2014, a fost depus la dosarul cauzei, în data de 20.01.2016. 
- Procesul verbal al Adunarii creditorilor debitoarei din data de 15.01.2016 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolventa sub nr. 1013 din data de 18.01.2016. 
II Tabelul preliminar rectificat al II-lea 
Avand în vedere: 
- Cererile de admitere a creantei formulate de catre creditorii: ESENTIAL SRL şi Primaria orasului Calimanesti – 
judeţul Valcea; 
si 
- Hotararea nr. 2183 din data de 25.11.2015 pronuntata de catre Tribunalul Valcea în dosarul nr. 1488/90/2015/a2 prin 
care Instanta a dispus rectificarea tabelului preliminar în sensul inscrierii creantei contestatoarei D.G.R.F.P. Craiova – 
A.J.F.P. Valcea în cuantum de 666.309 lei ca şi creanta garantata, 
Administratorul judiciar a procedat la intocmirea Tabelului preliminar rectificat al II-lea, inregistrat sub nr. 
5312/18.01.2016, publicat în B.P.I. nr. 4235/29.02.2016. 
III Evaluarea bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei 
Referitor la evaluarea bunurilor imobile aflate în patrimoniul debitoarei, facem urmatoarele precizari: 
Avand în vedere ca, în cadrul Adunarii creditorilor debitoarei din data de 15.01.2016 a fost aprobata Oferta depusa de 
catre Cabinetul de Evaluari Imobiliare Sandu Mona Gabriela în cuantum de 4.500 lei, la data de 20.01.2016, au fost 
predate catre administratorul judiciar: 
-Raportul de Evaluare a bunului imobil – teren intravilan în suprafata totala de 1.948,55 mp situat în localitatea 
Calimanesti, str. Serban Cantacuzino, jud. Valcea; 
-Raportul de Evaluare a bunului imobil – apartament situat în localitatea Ramnicu Valcea, str. Doctor Hacman, nr. 20, 
bl. 88, sc. A, et. 1, ap. 4, jud. Valcea. 
De asemenea, la data de 05.02.2016, a fost predat catre administratorul judiciar - Raportul de Evaluare a bunului imobil 
situat în intravilanul orasului Calimanesti, DN 7, str. Varianta Trafic Greu, punct: La Olt Varzarie, jud. Valcea, compus 
din: 
- Teren în suprafata totala de 1.801,16 mp, identificat sub nr. cadastral 35191, impreuna cu costructiile edificate pe 
acesta: C1 – reprezentand sediu firma şi spatiude locuit şi C2 – reprezentand hala productie şi depozitare. 
Referitor la evaluarea bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei, mentionam ca, la data de 29.02.2016 a fost 
predat catre administatorul judiciar - Raporul de Evaluare a bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei. 
Precizam ca, la data de 29.02.2016, Rapoartele de evaluare antementionate au fost transmise la dosarul cauzei prin 
intermediul unei firme de curierat. 
Avand în vedere aceste aspecte, subscrisa a intocmit, în conformitate cu art. 155 din Legea 85/2014,Anuntul privind 
depunerea la dosarul cauzei a Rapoartelor de evaluare inregistrat sub nr. 5488/29.02.2016. 
Anuntul antementionat a fost transmis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolventa şi se regaseste anexat 
prezentului raport. 
IV Tabelul definitiv al creantelor debitoarei 
In conformitate cu dispozitiile art. 112 din Legea 85/2014, administratorul judiciar a intocmit Tabelul Definitiv al 
creantelor debitoarei PROGAZ SRL, aratand suma, prioritatea şi situatia fiecarei creante, beneficiara sau nu a unei 
cauze de preferinta. 
Mentionam ca Tabelul definitiv a fost transmis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolventa şi se regaseste 
anexat prezentului raport de activitate. 
Masuri viitoare: 
- acordarea unui nou termen în vederea solutionarii eventualelor obiectiuni la Raportele de evaluare depuse; 
- acordarea unui nou termen în vederea depunerii în conformitate cu dispozitiile art. 132 al. 1 din Legea 85/2014 de 
catre administratorul special, a Planului de reorganizare; 
- publicarea anuntului în conformitate cu dispozitiile art. 137 alin. 1 din Legea 85/2014, cu privire la depunerea 
Planului de reorganizare; 
- convocarea Adunarii creditorilor în conformitate cu dispozitiile art. 137 al. 2 din L 85/2014, în vederea exprimarii 
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votului asupra Planului de reorganizare. 
Anexam prezentului raport de activitate urmatoarele: 
� Dovada publicarii în B.P.I. a Procesului verbal al Adunarii creditorilor debitoarei din data de 15.01.2016; 
� Dovada publicarii în B.P.I. a Tabelului preliminar rectificat al II-lea; 
� Anuntul privind depunerea la dosarul cauzei a Rapoartelor de evaluare; 
� Tabelul Definitiv al creantelor debitoarei. 

Administrator Judiciar 
Aktiv – Lex Insolventa S.P.R.L. 

* 
 
 
 
 
 
 
 

*     * 

 
 
 

I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă 
 
 

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare 

1 Suport electronic 

365 zile 949,95 lei 

90 zile 237,49 lei 

30 zile 79,16 lei 
 
 
 
 
 

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de 
document. 

Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de 
50%. 
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