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Județul Alba 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea BRADET IMPORT EXPORT B.M. SRL, cod unic de înregistrare: 1751502 

Anunţ privind tabelul definitiv consolidat rectificat al creanţelor SC Brădet Import Export B.M. SRL 
Nr. 1, data emiterii: 12.05.2015 

1. Date privind dosarul: număr dosar 8363/107/2010, Tribunal Alba, Secţia Comercială şi contencios administrativ, 
Judecător sindic Mirela Poleac 
2. Debitor: SC BRĂDET IMPORT EXPORT B.M. SRL, Roşia Montană, sat Roşia Montană, nr. 306, jud. Alba, CUI 
1751502, J01/1502/1991. 
3. Lichidator judiciar: LICHIDARE PATRIMONIU SPRL prin asociat coordonator Ec. Butuc Mihail, CUI RO 
24944626, sediul social: Alba Iulia, str. Florilor, nr. 1, jud. Alba, număr de înscriere în tabloul practicienilor în 
insolvenţă 2A0357, tel/fax: 0258/813342, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Făgădar Laur. 
4. Subscrisa: LICHIDARE PATRIMONIU SPRL în calitate de lichidator judiciar al SC BRĂDET IMPORT EXPORT 
B.M. SRL, conform Sentintei nr. 206/F/2014 din data de 04.03.2014 pronunţată de Tribunalul Alba în dosarul 
8363/107/2010, în temeiul art. 108 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, comunică:  
În data de 12.05.2015, în urma distribuirii sumelor conform Planului de distribuire nr. 1/23.03.2015, a fost rectificat 
tabelul definitiv consolidat al creanţelor. 

Nr. 
crt. 

Nume/ 
Denumire creditor 

Sediu/domiciliul 
creditor 

Creanta 
total admisa 

in tabelul 
definitiv 

consolidat 

Suma 
distribuita 

Creanta 
actuala 

% din 
total 

creanta 

Caracterul 
creantei 
admise 

1 
SC ELECTRICA 
FURNIZARE SA - 
A. F. E. E. Alba 

Alba Iulia, Piata 
Consiliul Europei nr. 
1, jud. Alba 

43.871,34 43.871,34 0,00 0,00 
chelt. de 

procedura 

2 Salariatii   0,00 0,00 0,00 0,00 salariala 

3 Lupu Aurel Nicolae 
Valea Lupsii, nr. 236, 
loc Lupsa, jud Alba 

21.901,20 21.901,20 0,00 0,00 salariala 

4 
KRUK ROMANIA 
SRL 

Bucureşti, str. Intrarea 
Nestorei nr. 1, et. 10, 
sector 4 

508.986,95 0,00 508.986,95 7,60 garantata 

5 
Banca Italo Romena 
Spa- Agentia Cluj 
Napoca 

Cluj Napoca, str 
Avram Iancu, nr. 48, 
jud Cluj 

2.147.468,39 0,00 2.147.468,39 32,06 garantata 

6 DGFP Alba 
Alba Iulia, str 
Primaverii, nr. 10, jud 
Alba 

        garantata 

             bugetara 
 Total   334.894,00 60.623,14 274.270,86 4,09  

7 
UAT Orasul 
Campeni 

Campeni, str Avram 
Iancu, nr. 5, jud Alba 

8.545,10 0,00 8.545,10 0,13 bugetara 

8 
UAT Comuna Rosia 
Montana 

Rosia Montana, str 
Principala, nr. 184, 
jud Alba 

26.785,00 0,00 26.785,00 0,40 bugetara 

9 

A.N. “Apele 
Romane”- 
Administratia 
Bazinala de Apa 
Mures- S.G.A.  
Alba Iulia  

Alba Iulia, str 
Lalelelor, nr 7, jud 
Alba 

9.797,40 0,00 9.797,40 0,15 bugetara 

10 

CNADNR SA prin 
Direcţia Regională 
de Drumuri şi 
Poduri Cluj 

Cluj-Napoca, str. 
Decebal nr. 128, jud. 
Cluj 

5.616,97 0,00 5.616,97 0,08 bugetara 

11 

Societatea de 
Constructii CCCF 
Bucureşti SA-prin 
administrator 
judiciar Activ 
Lichidator  
IPURL 

Bucureşti, b-dul 
Ghencea, nr. 134, etj 
1, apt 58, sector 6 

34.233,00 0,00 34.233,00 0,51 chirografara 
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Nr. 
crt. 

Nume/ 
Denumire creditor 

Sediu/domiciliul 
creditor 

Creanta 
total admisa 

in tabelul 
definitiv 

consolidat 

Suma 
distribuita 

Creanta 
actuala 

% din 
total 

creanta 

Caracterul 
creantei 
admise 

12 SC Grivcom SRL 
Baia Mare, str 
Grivitei, nr. 40, jud 
Maramures 

6.211,00 0,00 6.211,00 0,09 chirografara 

13 SC Srac Cert SRL  
Bucureşti, str Vasile 
Parvan, nr. 14, sector 1 

1.515,79 0,00 1.515,79 0,02 chirografara 

14 
SC Fernix Invest 
SRL 

Ploiesti, str Cameliei, 
nr. 9A, bl. 58, apt 9 

109.800,00 0,00 109.800,00 1,64 chirografara 

15 SC Macon SRL 
Deva, str Santuhalm, 
nr 1, jud Hunedoara 

0,00 0,00 0,00 0,00 chirografara 

16 

SC All Act SRL – 
prin lichidator 
judiciar Lichidare 
Patrimoniu IPURL 

Alba Iulia, str Florilor, 
nr.1, jud Alba 

0,00 0,00 0,00 0,00 chirografara 

17 
SC Trans Bitum 
SRL – prin avocat 
Tiril Horea Cristian  

Oradea, str Tudor 
Vladimirescu, nr. 14, 
jud Bihor 

56.392,41 0,00 56.392,41 0,84 chirografara 

18 SC Vanutil SRL 
Ploiesti,b-dul 
Republicii,nr. 19, bl.A4, 
etj.3, apt 7,jud Prahova 

0,00 0,00 0,00 0,00 chirografara 

19 
SC Prosper Apuseni 
SRL 

Rosia Montana, nr. 
304 A, jud Alba 

857.700,00 0,00 857.700,00 12,80 chirografara 

20 
SC Alcor Prestige 
SRL 

Abrud, str.Aleea 
Florilor, bl T, apt 4, jud 
Alba 

21.207,92 0,00 21.207,92 0,32 chirografara 

21 
SC Leasing Rom 
SRL 

Zalau, str Simion 
Barnutiu, nr 1, bl A27, 
apt 25, jud Salaj 

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 37,32 chirografara 

22 SC Romtelecom SA 
Cluj Napoca, str 
Octavian Petrovici, nr 
2, jud Cluj 

4.835,02 0,00 4.835,02 0,07 chirografara 

23 
SC CUPRU MIN 
SA 

Abrud, P-ţa Petru 
Dobra nr. 1, jud. Alba 

125.409,67 0,00 125.409,67 1,87 chirografara 

 TOTAL   6.825.171,16   6.698.775,48 100,00  
Lichidator judiciar, Lichidare Patrimoniu SPRL, prin asociat coordonator Ec. Butuc Mihail 

 
Județul Bihor 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea PAJERO SRL, cod unic de înregistrare: 5681906 
România, Tribunalul Bihor Oradea, Secţia a II-a Civilă  
Str. Traian Lalescu, nr. 1 
Dosar nr. 8183/111/2013 

Comunicare sentinţa nr.715/F/2015 
emisă la ziua 06, luna 05, anul 2015 

Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr. 715/F/2015 din data de 06.05.2015 pronunţată în dosarul nr. 8183/111/2013, 
de Tribunalul Bihor, Secţia Comercială, privind debitorul SC Pajero SRL cu ultimul sediu cunoscut în Oradea Calea 
Aradului nr. 15, bl. P 71, ap. 1, jud. Bihor, CUI 5681906, J05/1450/2004. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  

* 
România, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă 
Dosar nr.8183/111/2013 

Sentinţa nr.715/F/2015 
Şedinţa publică din data de 06-05-2015 

Judecător-sindic Cristian Monenci 
Grefier Doina Marta 

Pe rol derularea procedurii privind pe debitorul SC Pajero SRL cu sediul în Oradea Calea Aradului nr. 15, bl. P 71, ap. 
1, jud. Bihor, J05/1450/2004, CUI 5681906. 
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La apelul nominal făcut în cauză se prezintă lichidatorul judiciar, lipsă fiind părţile. 
Procedura completă. 
S-a făcut referatul oral al cauzei, s-a depus prin registratură, după care: 
Lichidatorul judiciar învederează judecătorului sindic că societatea nu figurează în patrimoniu cu bunuri supuse 
impozitării, cererea de închidere a procedurii a fost comunicată cu creditorii, aceştia nu înţeleg să avanseze sume, 
solicită a se dispune închiderea procedurii de insolvenţă în temeiul art. 131, radierea societăţii debitoare de la ORC 
Bihor şi încuviinţarea decontului de cheltuieli depus la dosar. 
Considerând cauza lămurită, judecătorul sindic rămâne în pronunţare pe cererea de închiderea procedurii insolvenţei. 

Judecătorul –sindic, 
Deliberând: 
Constatând că la data de 06.05.2015 lichidatorul judiciar Cabinet de Insolvenţă Buta Maria desemnat să administreze 
procedura insolvenţei debitorului SC Pajero SRL a solicitat să se dispună închiderea procedurii, ca urmare a lipsei 
bunurilor în averea debitorului ; 
Constatând că procedura concursuală a fost deschisă prin încheierea comercială nr. 2484/F/2013 pronunţată în şedinţa 
publică din data de 27.10.2013; 
Constatând că s-au întocmit şi comunicat notificările în condiţiile art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei, 
Constatând că notificarea a fost publicată conform art.61 alin.3 din Legea privind procedura insolvenţei, 
În temeiul art. 131 din legea privind procedura insolvenţei, având în vedere că nu se doreşte avansarea cheltuielilor în 
vederea continuării procedurii de către creditoare, va dispune închiderea procedurii insolvenţei şi radierea debitorului.  
Cât priveşte cheltuielile de procedură solicitate de către lichidatorul judiciar desemnat în cauză judecătorul sindic reţine 
că potrivit art. 37 alin. 2 din O.U.G. 86/2006 ele se stabilesc în funcţie de gradul de complexitate a activităţii depuse. 
Determinarea lor impune examinarea elementelor obligatorii enumerate de legiuitor ( literele a-i ). Tocmai de aceea, 
ţinând seama că de prevederile art. 89 alin. 1 lit. a ) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician 
în insolvenţă judecătorul sindic consideră că acordarea unui onorariu în cuantum 3.000 lei plus T.V.A. şi a cheltuielilor 
de judecată în cuantum de 60 de lei corespunde criteriilor amintite. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
În temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenţei, 
Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC Pajero SRL cu sediul în Oradea Calea Aradului nr. 15, bl. P 
71, ap. 1, jud. Bihor, J05/1450/2004, CUI 5681906. 
Dispune radierea debitorului din registrul comerţului. 
În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei, 
Descarcă pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi. 
În temeiul art. 4 (4) din legea privind procedura insolvenţei, 
Încuviinţează plata onorariului lichidatorului Cabinet de Insolvenţă Buta Maria cu sediul în Oradea str. P-cul Traian nr. 
11, ap. 1, C.I.F. 20372190 în cuantum de 3.000 lei plus T.V.A. şi a cheltuielilor de judecată în cuantum de 60 de lei care 
se va face din fondul de lichidare constituit potrivit art. 4 (6) din L 85/2006. 
În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenţei, 
Dispune notificarea prezentei sentinţe Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice, Oficiului Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bihor pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de 
insolvenţă. 
Executorie. Cu apel în 30 de zile de la comunicare ce se va depune la Tribunalul Bihor.  
Pronunţată în şedinţă publică astăzi 06.05.2015. 
Judecător-sindic,                                                                                                                                                         Grefier,  
Cristian Monenci                                                                                                                                               Doina Marta 
 
Județul Braşov 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea C.N.O.C DESIGN SRL, cod unic de înregistrare: 22225322 
România, Tribunalul Braşov, Secţia a - II - a Civilă, de Contencios Administrativ Braşov 
B-dul 15 Noiembrie nr. 45 
Dosar nr. 9832/62/2012 

Comunicare sentinţa civilă nr. 789/sind/05.05.2015 
emisă la ziua 11, luna mai, anul 2015 

Debitoare - SC C. N. O. C. DESIGN SRL J08/2161/2007, CUI 22225322, Braşov, str. Codrul Cosminului, nr. 36, bl. 
405D, ap. 10, jud. Braşov 
Lichidator judiciar TOP EXPERT SPRL 
Creditori: 
- DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE Braşov - Braşov, b-dul M. Kogălniceanu, nr. 7, 
jud. Braşov 
- OTP LEASING România IFN S. A. - J40/11810/2007 CUI RO21956480 Bucureşti, str. Nicolae Caramfil, nr. 79, 
sector 1 
- SC CDP ACCESS SRL – Mioveni, sat Clucereasa, Calea Câmpulung, nr. 55A, parter, corp A, jud. Argeş 
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Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr. 789/sind din data de 5, luna mai, anul 2015, pronunţată în dosarul nr. 
9832/62/2012, de Tribunalul Braşov, Secţia a - II - a Civilă, de Contencios Administrativ, privind pe debitorul SC C. N. 
O. C. DESIGN SRL.  
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  

Elena Luminiţa Ivanof 
* 

România, Tribunalul Braşov, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar nr. 9832/62/2012  

Încheiere 
Şedinţa publică din data de 28 aprilie2015 

Completul constituit din: 
Judecător Sindic: Andreea Cătălina Oncioiu 

Grefier: Elena Luminiţa Ivanof 
Pe rol fiind continuarea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitoarei SC C. N.O.C. DESIGN SRL prin 
lichidator judiciar TOP EXPERT SPRL, potrivit legii nr. 85/2006.  
La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă Nica Laurenţiu pentru lichidatorul judiciar TOP EXPERT SPRL.  
Procedura de citare este legal îndeplinită.  
S-a făcut referatul cauzei, de către grefierul de şedinţă, care învederează că s-a depus la dosar, prin serviciul registratură 
al instanţei, la data de 21 aprilie 2015, raport de activitate.  
Instanţa constată că nu s-au formulat obiecţiuni la raportul final şi pune în discuţie închiderea procedurii insolvenţei 
debitoarei SC C. N. O. C. DESIGN SRL 
Lichidatorul judiciar prin reprezentant solicită închiderea procedurii, plata onorariului şi radierea debitoarei.  
Faţă de actele şi lucrările dosarului, instanţa rămâne în pronunţare.  

Judecătorul sindic, 
Din lipsă de timp pentru deliberare amână pronunţarea, în temeiul dispoziţiilor art. 260 alin.1 Cod procedură civilă,  

Dispune: 
Amână pronunţarea cauzei la data de 5 mai 2015.  
Pronunţată în şedinţă publică azi 28 aprilie 2015.  
Preşedinte,                                                                                                                                                                  Grefier, 
Andreea Cătălina Oncioiu                                                                                                                  Elena Luminiţa Ivanof 

* 
România, Tribunalul Braşov, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 

Şedinţa publică din data de 5 mai 2015 
Sentinţa civilă nr. 789/sind 

Dosar nr. 9832/62/2012 
Completul constituit din: 

Judecător Sindic: Andreea Cătălina Oncioiu 
Grefier: Elena Luminiţa Ivanof 

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitoarei SC C. N. O. 
C. DESIGN SRL prin lichidator judiciar TOP EXPERT SPRL, potrivit legii nr. 85/2006.  
La apelul nominal făcut în şedinţa publică la pronunţare se constată lipsa părţilor.  
Procedura este legal îndeplinită.  
Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 28 aprilie 2015 în sensul celor consemnate prin 
încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa din lipsă de timp pentru deliberare, 
a amânat pronunţarea cauzei pentru data de 5 mai 2015.  

Judecătorul sindic, 
Prin raportul final din data de 23.07.2015, lichidatorul judiciar TOP EXPERT SPRL, desemnat să administreze 
procedura insolvenţei debitoarei SC C. N. O. C DESIGN SRL, a solicitat să se dispună închiderea procedurii 
simplificate de faliment, conform art. 131 din Legea nr. 85/2006.  
Se arată în raport că nu au fost identificate bunuri sau valori în patrimoniul debitoarei. (filele 73 - 75) 
Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic constată următoarele:  
Prin Sentinţa Civilă nr. 1349/sind din data de 28.05.2013, pronunţată de Tribunalul Braşov, s-a deschis procedura 
generală a insolvenţei împotriva debitoarei SC C. N. O. C DESIGN SRL, numindu - se în calitate de administrator 
judiciar practicianul în insolvenţă TOP EXPERT SPRL 
Prin Sentinţa Civilă nr. 156/sind din data de 21.04.2014, pronunţată de Tribunalul Braşov, s-a deschis procedura 
simplificată a falimentului împotriva debitoarei SC C. N. O. C DESIGN SRL, numindu - se în calitate de lichidator 
judiciar practicianul în insolvenţă TOP EXPERT SPRL 
După parcurgerea procedurii insolvenţei conform dispoziţiilor legale, lichidatorul judiciar a propus, în conformitate cu 
prevederile art. 131 din Legea nr. 85/2006, închiderea acesteia.  
Prin Sentinţa Civilă nr. 3111/sind din data de 25 noiembrie 2014, pronunţată de Tribunalul Braşov, în dosarul nr. 
9832/62/2012/a1, rămasă irevocabilă, a fost obligat pârâtul Cocoşatu Ovidiu - Cristian la suportarea din averea 
personală a unei părţi din pasivul societăţii SC C. N. O. C. DESIGN SRL, în cuantum de 9.662 lei.  
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Instanţa constată că nu au fost înregistrate obiecţiuni la raportul final întocmit de lichidator.  
Potrivit art. 131 alin.1 din Legea nr. 85/2006”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 şi 
nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul sindic va da o sentinţă de închidere a 
procedurii, prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.” 
Întrucât sunt îndeplinite dispoziţiile legale menţionate anterior, instanţa va dispune închiderea procedurii şi radierea 
societăţii debitoare din registrul comerţului.  
În conformitate cu dispoziţiile art. 136 din Legea nr. 85/2006, va descărca pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri sau 
responsabilităţi cu privire la procedură.  
În temeiul art. 11 alin.1 lit. c şi art. 21 alin.1 din Legea nr. 85/2006, va dispune ca plata retribuţiei către lichidatorul 
judiciar, în cuantum total 1.091,20 lei inclusiv TVA + 162,29 lei (onorariu în cuantum de 1.091,20 lei inclusiv TVA şi 
cheltuieli de procedură în cuantum de 162,29 lei), să fie efectuată din fondul de lichidare, conform art. 4 alin.4 din 
Legea nr. 85/2006.  
De asemenea, va autoriza creditorii pentru executarea sentinţei civile nr. 3111/sind din data de 25 noiembrie 2014, 
pronunţată de Tribunalul Braşov, privind pe administratorul debitoarei, Cocoşatu Ovidiu - Cristian.  
În baza art. 135 din Legea nr. 85/2006, va dispune notificarea prezentei sentinţe Direcţiei Teritoriale a Finanţelor 
Publice şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, pentru efectuarea menţiunilor de închidere a 
procedurii şi de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.  

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
În temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006,  
Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC C. N. O. C DESIGN SRL, cu sediul social în mun. Braşov, str. 
Codrul Cosminului nr. 36, bl. 405D, ap. 10, cam.1, jud. Braşov, J08/2161/2007, CUI 22225322 şi radierea acesteia din 
registrul comerţului.  
În temeiul art. 136 din Legea nr. 85/2006,  
Descarcă pe lichidatorul judiciar TOP EXPERT SPRL de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură.  
În temeiul art. 11 alin.1 lit. c şi art. 21 alin.1 din Legea nr. 85/2006,  
Retribuţia lichidatorului judiciar TOP EXPERT SPRL, în sumă de 1.091,20 lei inclusiv TVA + 162,29 lei va fi plătită 
din fondul de lichidare, conform prevederilor art. 4 alin.4 din Legea nr. 85/2006.  
Autorizează creditorii pentru executarea sentinţei civile nr. 3111/sind din data de 25 noiembrie 2014, pronunţată de 
Tribunalul Braşov, privind pe administratorul debitoarei, Cocoşatu Ovidiu - Cristian.  
În temeiul art. 135 din Legea nr. 85/2006,  
Dispune notificarea prezentei sentinţe Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice şi Oficiului Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Braşov, pentru efectuarea menţiunilor de închidere a procedurii şi de radiere, precum şi publicarea 
în Buletinul procedurilor de insolvenţă.  
Definitivă şi executorie.  
Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare.  
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 05.05.2015.  
Preşedinte,                                                                                                                                                                  Grefier, 
Andreea Cătălina Oncioiu                                                                                                                  Elena Luminiţa Ivanof 
 
2. Societatea MIRANOV SRL, cod unic de înregistrare: 26583854 
România, Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, De Contencios Administrativ şi Fiscal 
Str. B-dul 15 Noiembrie nr. 45 
Dosar nr. 2941/62/2014 

Comunicare sentinţa civilă nr. 776/sind  
Emisă la: ziua 06, luna 05, anul 2015 

- SC Miranov SRL J08/249/2010 CUI 26583854 reprezentant legal Ivanov Adriana Nica, cu sediul în Sat Sohodol, 
Comuna Bran, nr. 609A, Parter, camera 1, judeţul Braşov, 
Administraţia Finanţelor Publice Braşov prin reprezentant legal Hîrlab Mihai, cu sediul în Braşov, b-dul M. 
Kogălniceanu, nr. 7, judeţul Braşov, 
- Cabinet Individual de Insolvenţă Buzoianu Sergiu - Bucureşti, str. Prisaca Dornei, nr. 2, bl. D3, sc.1, et. 6, ap. 248, 
sector 3. 
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr. 776/sind din data de 04 05 2015, pronunţată în dosar nr. 2941/62/2014 
de Tribunalul Braşov, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ privind pe debitor - SC Miranov SRL 
J08/249/2010 CUI 26583854 reprezentant legal Ivanov Adriana Nica, cu sediul în Sat Sohodol, Comuna Bran, nr. 
609A, Parter, camera 1, judeţul Braşov - Legea 85/2006.  
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  
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România, Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar nr. 2941/62/2014 

Încheiere 
Şedinţa publică din 30 aprilie 2015 

Completul compus din: 
Judecător Sindic: Sorin Mihăilă 

Grefier: Dorina David 
Pe rol fiind continuarea procedurii generale a insolvenţei deschisă împotriva debitorului SC MIRANOV SRL 
J08/249/2010 CUI 26583854 reprezentant legal Ivanov Adriana Nica, cu sediul în Sat Sohodol, Comuna Bran, nr. 
609A, Parter, camera 1, judeţul Braşov, potrivit Legii nr. 85/2006.  
La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa administratorului judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă 
Buzoianu Sergiu, a debitorului SC Miranov SRL şi a creditorului Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov.  
Procedura legal îndeplinită.  
S-a făcut referatul cauzei după care:  
Se constată înregistrat la dosarul cauzei raport de activitate din partea administratorului judiciar, prin care se reiterează 
propunerea de deschidere a procedurii falimentului debitorului.  
Pentru acest termen de judecată a fost stabilită şedinţa pentru discutarea propunerii administratorului judiciar, de 
deschidere a procedurii de faliment împotriva debitorului. Creditorii şi debitorul au fost citaţi prin Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă.  
Judecătorul sindic rămâne în pronunţare cu privire la propunerea administratorului judiciar, având ca obiect intrarea 
debitorului în procedură de faliment.  

Judecătorul sindic, 
Având în vedere lipsa de timp pentru deliberare  

Dispune: 
Amână pronunţarea cauzei la data de 4 mai 2015.  
Pronunţată în şedinţa publică azi 30 aprilie 2015.  
Judecător-sindic,                                                                                                                                                         Grefier,  
Sorin Mihăilă                                                                                                                                                    Dorina David 

* 
România, Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar nr. 2941/62/2014 

Sentinţa civilă nr. 776/sind 
Şedinţa publică din 4 mai2015 

Completul compus din: 
Judecător Sindic: Sorin Mihăilă 

Grefier: Dorina David 
Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea cu privire la propunerea administratorului judiciar, având ca obiect intrarea 
debitorului în procedură de faliment împotriva debitorului SC MIRANOV SRL J08/249/2010 CUI 26583854 
reprezentant legal Ivanov Adriana Nica, cu sediul în Sat Sohodol, Comuna Bran, nr. 609A, Parter, camera 1, judeţul 
Braşov, potrivit Legii nr. 85/2006.  
La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la pronunţare, se constată lipsa părţilor.  
Procedura legal îndeplinită.  
S-a făcut referatul cauzei după care:  
Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din 30 aprilie 2015, când părţile au lipsit, încheierea de 
şedinţă din acea zi face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, faţă de lipsa de timp pentru deliberare, a amânat 
pronunţarea cauzei la data de 4 mai 2015.  

Judecătorul sindic, 
Deliberând asupra cauzei civile de faţă, judecătorul sindic constată următoarele:  
Prin Sentinţa Civilă nr. 1818/sind/05.06.2014, pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul nr. 2941/62/2014, s-a dispus 
deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitorul SC MIRANOV SRL şi numirea CII BUZOIANU 
SERGIU în calitate de administrator judiciar provizoriu.  
La data de 07.10.2014, administratorul judiciar CII BUZOIANU SERGIU a afişat la uşa instanţei tabelul preliminar al 
creanţelor, iar, la data de 18.12.2014, a afişat tabelul definitiv al creanţelor.  
La data de 18.12.2014, administratorul judiciar CII BUZOIANU SERGIU a depus la dosarul cauzei raportul de 
activitate, în cuprinsul căruia a arătat că, deşi debitorul şi-a exprimat intenţia de reorganizare, nu a propus un plan de 
reorganizare în termen de 30 de zile de la afişarea tabelului definitiv, astfel că se impune intrarea debitorului în 
procedura generală de faliment.  
La termenul din data de 30.04.2015, judecătorul a pus în discuţie începerea procedurii generale a falimentului 
debitorului SC MIRANOV SRL.  
Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic reţine următoarele:  
Prin Sentinţa Civilă nr. 1818/sind/05.06.2014, pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul nr. 2941/62/2014, s-a dispus 
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deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitorul SC MIRANOV SRL şi numirea CII BUZOIANU 
SERGIU în calitate de administrator judiciar provizoriu.  
Procedura insolvenţei debitorului s-a desfăşurat potrivit calendarului stabilit de judecătorul sindic prin hotărârea de 
deschidere a procedurii şi conform prevederilor Legii nr. 85/2006.  
Potrivit art. 3 pct.24 din Legea nr. 85/2006, procedura generală reprezintă procedura prevăzută de prezenta lege, prin 
care un debitor care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1 alin.1, fără a le îndeplini simultan şi pe cele de la art. 1 
alin.2, intră, după perioada de observaţie, succesiv, în procedura de reorganizare judiciară şi în procedura falimentului 
sau, separat, numai în reorganizare judiciară ori doar în procedura falimentului.  
La data de 18.12.2014, administratorul judiciar CII BUZOIANU SERGIU a depus la dosarul cauzei raportul de 
activitate, în cuprinsul căruia a arătat că, deşi debitorul şi-a exprimat intenţia de reorganizare, nu a propus un plan de 
reorganizare în termen de 30 de zile de la afişarea tabelului definitiv, astfel că se impune intrarea debitorului în 
procedura generală de faliment.  
Având în vedere că debitorul este o societate comercială şi nu se încadrează în una dintre categoriile prevăzute în art. 1 
alin.2 din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic va admite cererea administratorului judiciar CII BUZOIANU SERGIU.  
În temeiul art. 107 alin.1 lit. B din Legea nr. 86/2006, judecătorul sindic va dispune începerea procedurii generale a 
falimentului debitorului SC MIRANOV SRL.  
În temeiul art. 107 alin.2 din Legea nr. 86/2006, va desemna lichidator provizoriu CII BUZOIANU SERGIU, care va 
îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din Legea nr. 86/2006.  
În temeiul art. 107 alin.2 din Legea nr. 86/2006, va constata dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de 
administrare al debitorului şi va indisponibiliza părţile sociale ale debitorului.  
De asemenea, judecătorul sindic va fixa termenul maxim de predare a documentelor, informaţiilor şi gestiunii către 
lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii la data de 07.05.2015.  
În baza art. 108 alin.1 din Legea nr. 85/2006, va dispune notificarea de către lichidator a deschiderii procedurii de 
faliment debitorului, creditorilor, creditorilor ale căror creanţe s-au născut în perioada de observaţie şi Oficiului 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, pentru efectuarea cuvenitelor menţiuni, precum şi publicarea în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă.  
Judecătorul sindic va fixa termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii la data de 
18.06.2015, va fixa termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 16.07.2015 şi va fixa termenul limită pentru întocmirea şi afişarea 
tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 13.08.2015.  
În temeiul art. 113 din Legea nr. 86/2006, va dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte 
operaţiuni de lichidare.  
Judecătorul sindic va fixa termen de judecată în şedinţă publică la data de 03.09.2015, sala de judecată T5, ora 12.00.  

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererea administratorului judiciar CII BUZOIANU SERGIU.  
În temeiul art. 107 alin.1 lit. B din Legea nr. 86/2006,  
Dispune intrarea în procedura generală de faliment a debitorului SC MIRANOV SRL, J08/249/2010, CUI 26583854, cu 
sediul în sat Sohodol, com. Bran, nr. 609B, Parter, Camera 1, jud. Braşov.  
În temeiul art. 107 alin.2 din Legea nr. 86/2006,  
Desemnează lichidator provizoriu CII BUZOIANU SERGIU, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din Legea 
nr. 86/2006.  
În temeiul art. 107 alin.2 din Legea nr. 86/2006,  
Constată dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului.  
Indisponibilizează părţile sociale ale debitorului.  
Fixează termenul maxim de predare a documentelor, informaţiilor şi gestiunii către lichidator, împreună cu lista actelor 
şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii la data de 07.05.2015.  
În baza art. 108 alin.1 din Legea nr. 85/2006,  
Dispune notificarea de către lichidator a deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor, creditorilor ale căror 
creanţe s-au născut între data deschiderii procedurii şi data intrării în faliment şi Oficiului Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Braşov, pentru efectuarea cuvenitelor menţiuni, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de 
insolvenţă.  
Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii la data de 18.06.2015.  
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului suplimentar al creanţelor la 16.07.2015.  
Fixează termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 13.08.2015.  
În temeiul art. 113 din Legea nr. 86/2006,  
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare.  
Fixează termen de judecată în şedinţă publică la data de 03.09.2015, sala de judecată T5, ora 12.00.  
Executorie.  
Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare 
Pronunţată în şedinţă publică, azi 04.05.2015.  
Judecător-sindic,                                                                                                                                                         Grefier,  
Sorin Mihăilă                                                                                                                                                    Dorina David 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8623/12.05.2015 
 

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 

 


��

 
Municipiul Bucureşti 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea AGRISERV BUSSINES 2010 SRL, cod unic de înregistrare: 26906890 

Raport pentru sedinta adunarii creditorilor din data de 26.05.2015 
Agriserv Business 2010 SRL 
Nr. inreg.: 1007/11.05.2015 

Tribunalul Bucuresti 
Sectia a VII-a Civila 
Dosar nr. 25852/3/2014 
Termen de control: 11.09.2015 
Debitor AGRISERV BUSINESS 2010 SRL, în insolventa, în insolvency, en procedure collective, cu sediul în Bucureşti 
Sectorul 2, str. HELIADE ÎNTRE VII, nr. 28, Bloc 20, Etaj 1, ap. 20, număr de ordine în registrul comerţului: 
J40/4826/2010, Cod unic de inregistrare: 26906890. 
ADMINISTRATOR JUDICIAR 
SIERRA QUADRANT S.P.R.L. Filiala Bucureşti, cu adresa de corespondenta în Bucureşti, str. Traian, nr.2, 
Ans.Unirii, bl.F1, trons.4, et.1, ap.3, sector 3, nr. înregistrare RFO II-0393, CUI RO 25852407, mobil 0722.647.063, e-
mail sierra.quadrant@gmail.com, desemnat prin hotararea judecatorului sindic pronuntata la data de 20.03.2015 în 
Dosarul nr. 25852/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Sectia a VII – a Civila. 
1.Prezentarea situaţiei debitorului şi aprobarea deschiderii procedurii simplificate de faliment 
Avand în vedere ca nu au fost predate documentele de catre Debitor, aministratorul judiciar nu are cunostinta de 
creditorii acestora, drept pentru care am notificat prin corespondenţa 5 dintre principalii furnizori de utilitati (pana la 
acest moment nu am primit niciun raspuns), 37 de institutii bancare, Directiile de Taxe şi Impozite Locale şi DRPCIV; 
pana la acest moment am primit raspunsuri de la institutiile aferente sectorului 2,3,4,5,6 şi DRPCIV care au confirmat 
lipsa bunurilor în patrimoniul debitoarei. 
In acord cu dispozitiile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a convocat pentru data de 
09.04.2015 la sediul biroului din Bucureşti, str. Traian, nr.2, Ans.Unirii, bl.F1, trons.4, et.1, ap.3, sector 3, Adunarea 
Generala a Asociatilor debitoarei în vederea desemnarii administratorului special.Convocatorul a fost publicat în BPI 
nr. 6305/03.04.2015. 
La sedinta Adunarea Generala a Asociatilor nu s-a prezentat asociatul unic al debitoarei, dl. Clipcea Costin Alin. 
Procesul Verbal al sedintei a fost publicat în BPI nr. 6698/14.04.2015. 
Avand în vedere faptul ca reprezentantii debitoarei nu au putit fi contactati, Deschiderea procedurii de insolventa s-a 
facut la cererea creditoarelor SAATEN UNION ROMANIA SRL şi KWIZDA AGRO ROMANIA SRL creditoare ce 
nu ne-au instiintat de desemnarea noastra ca administrator judiciar al debitoarei, analizarea situatiei economice a 
debitoarei s-a efectuat pornind de la informatiile identificate pe site-ului www.mfinante.ro.  
Din analizarea documentelor financiare publicate pe site A.N.A.F,. se pot trasa următoarele concluzii: 
-activitatea societăţii AGRISERV BUSSINES 2010 s-a concretizat în pierdere în toata perioada 2010-2013. 
-capitalurile proprii sunt negative încă de la începutul anului 2010, deci starea de insolvabilitate scriptică este evidentă 
chiar de la înfiinţarea societăţii.Trendul puternic descrescator al capitalurilor proprii, negative inca de la sfarsitul lui 
2010, sprijina afirmatia ca societatea se afla în stare de insolventa. 
-disponibilităţile aflate la dispoziţia societăţii (din totalul disponibilităţilor existente se scad valoarea celor blocate în 
garanţii sau depozite colaterale) sunt insuficiente pentru acoperirea datoriilor scadente; astfel, valoarea acestora la 
31.12.2013 este în sumă de 72.128 lei, formata din sume existente în conturile bancare şi în casierie. 
-datoriile totale înregistrate în evidenţa contabilă la 31.12.2013 sunt în sumă de 187.267 lei, neplata având impact 
negativ şi asupra rezultatelor economice viitoare prin înregistrarea de dobânzi şi majorări de întârziere. 
Activitatea de cercetare a imprejurarilor şi cauzelor care au condus la aparitia, instalarea şi mentinerea starii de 
insolventa este orientata spre factorii cei mai influenti asupra rezultatelor economice ale societatii. 
Menţionăm succint principalele CAUZE ce au determinat dificultăţile cu care se confruntă societatea AGRISERV 
BUSSINES 2010 SRL: 
-costurile operaţionale au depăşit în întreaga perioadă veniturile obţinute, lucru ce indică o ineficienţă operatională 
majoră care a determinat erodarea capitalurilor proprii; 
-lichiditatea şi solvabilitatea au fost puternic afectate de datoriile societatii;  
-lipsa unei strategii de dezvoltare imediata dar şi a unei strategii de dezvoltare pe termen lung ;societatea nu si-a 
realizat obiectivele propuse din cauza lipsei unui plan de activitate pe termen lung şi mediu, a ineficientei deciziilor 
financiare, mai precis a politicii precare a unitatii,ceea ce atesta de fapt unele carente în managementul acesteia. 
-Situatia patrimoniala dezechilibrata inca de la infiintare. 
-Neplata la termenele stabilite prin contract, a datoriilor catre furnizori. 
Avand în vedere ca Debitoarea nu ne-a pus la dispozitie documentele financiar contabile ale societatii, am propus 
judecatorului sindic deschiderea procedurii de faliment în forma simplificata a debitoarei AGRISERV BUSINESS 2010 
SRL, în conformitate cu art. 58 lit.a) corob. cu art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
2.Confirmarea lichidatorului judiciar Sierra Quadrant Fililala Bucureşti S.P.R.L., RFO II 0393 şi stabilirea remuneraţiei 
acestuia 
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In conformitate cu dispozitiile legale solicitam confirmarea lichidatorului judiciar Sierra Quadrant Filiala Bucureşti 
S.P.R.L. desemnat de instanta prin incheierea de deschidere a procedurii cu o retributie lunara de 1000 lei + TVA. 
In sprijinul ofertei prezentate adunarii creditorilor aratam ca am condus şi conducem cu succes proceduri de insolventa 
ale unor importante societati comerciale cu capital social de stat sau privat 
Portofoliul nostru cuprinde în prezent aproximativ 450 de proceduri, acoperind domenii ca imobiliare (real estate), 
constructii, agricultura, retail, distributie, alimentatie etc. 
Prin experienta acumulata în timp în cadrul numeroaselor proceduri de insolventa, care si-au atins scopul fie prin 
lichidare, fie prin reorganizare, am asigurat rezultate semnificative prin redresarea activitatii societatilor aflate în 
dificultate, cu costuri scazute, intr-o perioada de timp rezonabila sau prin identificarea celor mai bune şi mai rapide 
solutii de valorificare a activelor societatilor falimentare, în vederea maximizarii averii acestora şi satisfacerii creantelor 
creditorilor. 
Pentru administrarea operativa şi eficienta a procedurii, pana la aceasta data am realizat planificarea temporala şi de 
buget necesara, potrivit urmatoarelor criterii: 
-Desfasurarea în timp a principalelor operatiuni ale insolvenţei cu termene, responsabili şi executanti; 
-Costurile necesare administrarii procedurii de insolventa (expertize, intocmirea rapoartelor specializate, costuri cu 
paza, conservare patrimoniului şi cu deplasarea personalului specializat); 
-Planificarea incasarilor din: recuperari de creante de la debitori, continuarea activitatii curente şi dezvoltarea unor 
activitati conexe cu profitabilitate ridicata (inchirieri, prestari servicii etc.), vanzarea de bunuri cu respectarea 
prevederilor legale speciale, etc.; 
-Administrarea procedurii cu efectuarea tuturor diligentelor impuse de lege în vederea obtinerii unor rezultate legale 
rapide (publicarea actelor prevazute de lege şi comunicarea acestora, informarea periodica a creditorilor şi a 
judecatorului-sindic şi ducerea la indeplinire cu profesionalism a hotararilor adunarii şi comitetului creditorilor, 
reprezentarea debitoarei în litigiile aflate pe rol şi efectuarea tuturor diligentelor pentru investirea instantelor 
competente cu cererile prevazute de lege, în apararea drepturilor debitoarei etc.) 
-Previzionarea disponibilitatilor din contul de avere, în functie de echilibrul dintre incasari şi plati. 
Atributiile ce cad în sarcina lichidatorului judiciar nu se rezuma strict la prevederile Legii 85/2014, ci şi la alte 
prevederi legale incidente, raportat la obiectul de activitate al societatii, dintre care mentionam normele cu privire la 
protectia mediului, legislatia muncii, organizarea şi pastrarea arhivelor etc. 
In vederea asigurarii unei derulari optime a activitatii de administrare, avem disponibilitatea de a delega un reprezentant 
care sa indeplineasca atributiile prevazute de art. 64 din Legea 85/2014, la sediul debitoarei, în intregul interval al 
programului de lucru al acesteia, asigurand astfel supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului şi 
conducerea integrala a activitatii. 
Totodata vom aloca administrarii prezentei proceduri efectivul de resurse umane necesar cu competente vaste în 
domeniul economic, juridic, tehnic, management, expertiza contabila şi evaluare. 
In acelasi sens vom aloca suportul logistic necesar administrarii procedurii, respectiv: spatii de lucru adecvate, sistem 
informatic, mijloace de telecomunicatii şi de transport, consultanta proprie de specialitate, biblioteca legislativa 
actualizata. 
Pentru transparenta procedurii, în conformitate cu prevederile legale, afisarile se vor efectua la usa instantei, prin 
Buletinul Procedurilor de Insolventa şi pe pagina de internet proprie. 
3.Exprimarea votului cu privire la oportunitatea formularii unei cereri de atragere a raspunderii a membrilor organelor 
de conducere ale debitorului în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014 
Avand în vedere ca Debitoarea nu ne-a pus la dispozitie documentele financiar contabile ale societatii, nu au fost 
identificate bunuri în patrimoniul debitoarei, iar aceasta nu si-a indeplinit obligatiile fata de creditori, Administratorul 
Judiciar propune creditorilor exprimarea votului cu privire la oportunitatea formularii unei cereri de atragere a 
raspunderii a membrilor organelor de conducere ale debitorului în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014. 

Administrator judiciar, Sierra Quadrant fil. Bucuresti SPRL 
ing. Ovidiu Neacsu 

 
2. Societatea BURNING FLAMES ON WATER SRL (FOSTA IRINA SRL), cod unic de înregistrare: 663437 
Tribunalul Bucureşti 
Secţia a VII-a Civilă 
Dosar nr. 35937/3/2014 

Tabel preliminar al creanţelor înregistrate faţă de debitoarea Burning Flames on Water SRL 
Nr.AA 685/11.05.2015 

Nr. 
crt. 

Numele creditorilor 
Valoarea creanţei 

solicitate (lei)  

Valoarea 
creanţei 

reţinute (lei) 

Ponderea % 
Sume contestate / 

Observaţii în grad în total 

Creanţe garantate cf. art. 159 pct. 1 alin. 3 din Legea 85/2014 
1 DGRFP Bucureşti BJC 4 95.676,00 95.676,00 100,00 91,38 - 

2 
DGRFP Cluj Napoca prin AJFP 
Satu Mare 

95.003,00 0,00 0,00 0,00 
creanţă preluată de 
DGRFP Bucureşti 

Total creanţe garantate 190.679,00 95.676,00 100,00 91,38 --------- 
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Nr. 
crt. 

Numele creditorilor Valoarea creanţei 
solicitate (lei)  

Valoarea 
creanţei 

reţinute (lei) 

Ponderea % 
Sume contestate / 

Observaţii în grad în total 

Creanţe bugetare cf. art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014 
3 DGRFP Bucureşti BJC 4 9.020,00 9.020,00 100,00 8,62 - 

Total creanţe bugetare 9.020,00 9.020,00 100,00 8,62 --------- 
TOTAL GENERAL 199.699,00 104.696,00 --------- 100,00 --------- 

Administrator judiciar, AA Total Insolvency SPRL 
practician în insolvenţă Nistor Mandache Ioan 

 
3. Societatea C.L.A.R. SRL, cod unic de înregistrare: 14150334 

Convocare adunare creditori 
Nr.: B 1773/11.05.2015 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 21689/3/2012, Tribunalul Bucureşti, secţia a VII-a Civilă;  
2.Arhiva/registratura instanţei: Bucureşti, B-dul. Unirii, nr. 37, sector III, număr de telefon: 0214083600, Programul 
arhivei/registraturii instanţei 0930-1430;  

3.1. Debitor: SC C.L.A.R. SRL, cod de identificare fiscală RO 14150334, sediul social: București, sector 1, str. Turda, 
nr. 118, bl. 37, scara C, ap. 80, număr de ordine în registrul comerţului: J40/7447/2001;  
4. Administrator judiciar: ELVA CONT S.P.R.L., cod de identificare fiscală RO 20693777, sediul social Bucureşti, str. 
Ștefan Negulescu, nr. 34, ap. 1, sector I, nr. de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare U.N.P.I.R.: RFO 0064, 
Tel. 0212309311, Fax 02120302320, E-mail office@elvacont.ro, Nume şi prenume reprezentant Administrator judiciar 
persoană juridică Mihaela Murariu;  
5. Subscrisa ELVA CONT S.P.R.L. în calitate de Administrator judiciar al debitorului SC C.L.A.R. SRL, reprezentată 
legal prin Mihaela Murariu;  
6.Subscrisa ELVA CONT S.P.R.L., în calitate de Administrator judiciar al debitorului SC C.L.A.R. SRL, conform 
Încheierii din data de 06.06.2013, pronunţată de Tribunalul București, în dosarul nr. 21689/3/2012, în temeiul art. art. 
13, art. 14 coroborat cu art. 129 din Legea nr. 85/2006 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
convoacă Adunarea creditorilor debitorului S.C. C.L.A.R. S.R.L.  
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII a Civilă, Complet 7, din Bd. Unirii nr. 
37, sector 3, la data de 14 Mai 2015, ora 9.00. 
Ordinea de zi: Aprobarea Raportului final nr. B 1772/11.05.2015 şi a situaţilor financiare finale pentru debitorul SC 
C.L.A.R. S.R.L; 
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul Adunării prin împuterniciţi, cu procură specială autentică 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 iși exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în 
format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat 
calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, 
administratorului judiciar. 

Nr. crt Creditor Sediu 
1 LIBRA INTERNET BANK SA  Bucureşti, str. Semilunei nr. 4-6, sector 2 
2 D.G.F.P Bucureşti Contencios 1 Bucureşti, str. Prof. Gerota Dimitrie nr. 13, sector 2 
3 Direcţia de Impozite şi Taxe Locale sector 1 Bucureşti, str. Biserica Amzei nr. 21-23, sector 1 

Administrator judiciar, Elva Cont S.P.R.L., 
Dr. Mihaela Murariu 

 
4. Societatea CLAUD & ALMA INTERNATIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 11769370 
Dosar nr: 7841/3/2013  
Deschis la: Tribunalul Bucureşti 
Secţia: a - VII - a 
Completul: 3 

Proces verbal de şedinţă  adunarea creditorilor 
Nr.AA 687/11.05.2015 

Astăzi 11.05.2015, ora 15.00, în dosarul 7841/3/2013, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, au fost convocaţi la biroul 
lichidatorului judiciar, creditorii debitoarei SC CLAUD & ALMA INTERNATIONAL SRL, identificată cu CUI 
11769370, nr. înreg. L(l)a Reg.Com.: J40/4400/1999, având sediul social în Bucureşti, Sectorul 3, str. Lucreţiu 
Pătrăşcanu, nr. 17, bloc MC18, scara 1, etaj 4, apartament 16. 
Ordinea de zi a şedinţei, comunicată creditorilor prin convocare, cuprinde: 
1. Confirmarea lichidatorului judiciar şi a onorariului acestuia, în cuantum de 2.500 lei/lună plus TVA şi 8% din 
sumele recuperate. 
Situaţia masei credale este următoarea: 
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Nr. 
crt. 

Numele creditorilor Valoarea creanţei 
solicitate 

Valoarea 
creanţei 

reţinute (lei) 

Ponderea % 
Sume contestate / 

Observaţii în grad în total 

Creanţe garantate cf. art. 121 pct. 2 Legea 85/2006 

1 
BANCA MILLENNIUM 
SA 

25.064,11 25.064,11 72,64 8,20 - 

2 
BANCA COMERCIALA 
CARPATICA SA 

9.441,68 9.441,68 27,36 3,09 - 

Total creanţe garantate 34.505,79 34.505,79 100,00 11,30 --------- 
Creanţe bugetare cf. art. 123 pct. 4 Legea 85/2006 

3 DGRFP BJC 3 173.247,00 173.247,00 98,37 56,71 
 

4 AFM 2.540,00 2.540,00 1,44 0,83 
 

5 ITM BUCURESTI 382,51 328,51 0,19 0,11 - 
Total creanţe bugetare 176.169,51 176.115,51 100,00 57,65 --------- 

Creanţe chirografare cf. art. 123 pct. 7 Legea 85/2006 

6 
ERB NEW EUROPE 
FUNDING II BV 

20.303,68 Euro + 
140,00 Lei 

90.781,72 95,69 29,72 

curs euro la data 
deschiderii 

procedurii 1 E = 
4.4643Lei 

7 
SC ROMPETROL 
DOWNSTREAM SRL 

4.090,63 4.090,63 4,31 1,34 

Conform  
Sentinţă  
civilă nr. 

4186/17.03.2010 

Total creanţe chirografare 
20.303,68 Euro + 

4230,63Lei 
94.872,35 100,00 29,72 --------- 

Total general 
20.303,68 Euro + 

214.905,93 Lei 
305.493,65 -------- 98,66 --------- 

La ora 15.00, nu a dat curs convocării niciun creditor,însă au trimis puncte de vedere prin fax, următorii: 
-BANCA MILLENNIUM SA prin adresa nr. 22653/08.05.2015, având o pondere totală la masa credală în cuantum de 
8,20%; 
-BANCA COMERCIALĂ CARPATICA SA prin adresa nr. 10493/07.05.2015, având o pondere totală la masa credală 
în cuantum de 3,09%; 
-DGRFP BJC 3 prin adresa nr. 34014J.J/08.05.2015, având o pondere totală la masa credală în cuantum de 56,71%. 
Lichidatorul judiciar constată cvorum-ul îndeplinit şi declară şedinţa adunării creditorilor deschisă. 
Referitor la singurul punct de pe ordinea de zi : 
-BANCA MILLENNIUM SA confirmă lichidatorul judiciar AA Total Insolvency SPRL cu un onorariu de 1.500 Ron şi 
3% din sumele distribuite către creditori; 
-BANCA COMERCIALĂ CARPATICA SA confirmă lichidatorul judiciar cu un onorariu de 4.000 lei +TVA pentru 
întreaga procedură de lichidare şi un onorariu de succes de 2% din sumele obţinute din valorificări de bunuri şi 
recuperări creanţe; 
-DGRFP BJC 3 nu confirmă administratorul judiciar, atata timp cât nu există o recomandare din partea Comitetului 
Creditorilor cu privire la desemnarea acestuia. 
ÎN CONCLUZIE: conform deciziei creditorului majoritar, nu a fost confirmat lichidatorul judiciar, motivat de faptul că 
nu există, în acest sens, o recomandare a Comitetului Creditorilor debitoarei. 
Lichidatorul judiciar declară şedinţa adunării creditorilor închisă. 
Prezentul proces verbal se încheie în 2 exemplare originale, unul pentru dosarul cauzei şi unul pentru administratorul 
judiciar, care va fi trimis spre publicare în BPI(Buletinul Procedurilor de Insolvenţă). 

Lichidator judiciar, AA Total Insolvency SPRL, prin practician în insolvenţă Economist Ioan Nistor 
  
5. Societatea RALEX TYRES SRL, cod unic de înregistrare: 21703470 
Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Civila  
Dosar nr. 1752/3/2012 

Tabel definitiv - consolidat al obligațiilor 
S.C. Ralex Tyres SRL 

Nr.36/12.05.2015 
Nr 
crt 

Creditor 
Creanta 
propusa 

Creanta 
acceptata 

Observatii 

I. CREDITORI GARANTATI 

1. 
GLICA CATALIN 
Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 107, bl. A8, sc. 
A, et. 1, ap. 7, sect. 6 

7.606,26 lei 7.606,26 lei 
Conform art. 121, al. (1) 
pct.2din Legea 85/2006 
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II. CREDITORI SALARIATI 

1. 
FRENT LEONTIN 
Predeal, str. Rebreanu nr. 6 

1.132 lei 1.132 lei 
Conform art. 123, pct.2 

din Legea 85/2006 

2. 
LUNGU CRISTIAN 
Com. Dercaia, sat Vad, str. Principala nr. 263, 
Brasov 

1.208 lei 1.208 lei 
Conform art. 123, pct.2 

din Legea 85/2006 

3. 
ALEXANDRU IONEL 
Bucureşti, sect. 1, Calea Grivitei nr. 224, bl. 6, sc. 
F, ap. 1 

236 lei 236 lei 
Conform art. 123, pct.2 

din Legea 85/2006 

4. 
STANCIU RAIMOND OCTAVIAN 
Bucureşti, str. Raul Doamneinr. 6B, bl. TS3, sc. 
1,et.2, ap.16, sect. 6 

1.208 lei 1.208 lei 
Conform art. 123, pct.2 

din Legea 85/2006 

5. 
STOICA MARIAN 
Bucureşti, sect. 6, str. Rusetului nr. 7, sc. 2, et. 2, 
ap. 29 

211 lei 211 lei 
Conform art. 123, pct.2 

din Legea 85/2006 

6. 
MUSCALU VICTOR 
Bucureşti, sect. 3, Ale. Slt. Adrian Carstea nr. 11, 
bl. 36, sc. 1, et. 6, ap. 36 

1.220 lei 1.220 lei 
Conform art. 123, pct.2 

din Legea 85/2006 

TOTAL CREDITORI SALARIATI: 5.215 lei 
III. CREDITORI BUGETARI 

1. 
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR 
PUBLICE BUCURESTI 
Str. Dimitrie Gerota nr. 13, sect. 2 Bucureşti 

1.378.486 lei 1.378.486 lei 
Conform art. 123, pct.4 

din Legea 85/2006 

2. 
ITM 
Bucureşti, str. Radu Voda nr. 26-26 A, sect. 4 

19 lei 19 lei 
Conform art. 123, pct.4 

din Legea 85/2006 
TOTAL CREDITORI BUGETARI: 1.378.505 LEI 

IV. CREDITORI CHIROGRAFARI 

1. 
ROMTELECOM SA  
Pta. Presei Libere nr. 3-5, Cladirea City Gate, et. 
7-18 din Turnul Nord, sect. 1 

2.253,45 lei 2.253,45 lei 
Conform art. 123, pct.8, 

din Legea 85/2006 

2. 
SC PNEUROM SA  
Sediul ales la SCPA « Voinea şi Asociatii » 
Bucureşti, str. Iresti nr. 10, sect.1 

20.302,07 lei 20.302,07 lei 
Conform art. 123, pct.7 

din Legea 85/2006 

3. 
SC AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX 
SRL 
Bucureşti, str. Nicolae Apostol nr. 2-4, sect. 2 

36.622,32 lei 36.622,32 lei 
Conform art. 123, pct. 8 în 

Legea 85/2006 

4. 
SC BRIDGESTONE SRL 
Sediul ales Voicu şi Filipescu SCA 
Bucureşti, str. Stirbei Voda nr. 26-28, et. 5, sect.1 

199.582,55 lei 199.582,55 lei 
Conform art. 123, pct. 8 

din Legea 85/2006 

5. 
SC D.O. SECURITY SRL  
Brasov, str. N.D. Cocea nr. 11 

239,94 lei 239,94 lei 
Conform art. 123, pct. 8 în 

Legea 85/2006 

6. 
SC HOPE SPED SRL  
Sediul ales la SCPA Cobuz Asociatii 
Bucureşti, str. Margaritarelor nr. 14, sect. 2 

38.030,98 lei 38.030,98 lei 
Conform art. 123, pct. 8 în 

Legea 85/2006 

7. 
SC AD AUTO TOTAL SRL 
Bucureşti Spaliul Unirii nr. 96, sect. 4 

9.706,68 lei 9.706,68 lei 
Conform art. 123, pct. 8 în 

Legea 85/2006 

8. 
S.C. IMPAR SRL, Odorheiu Secuiesc, str. 
Lemnarilor nr. 141B, Jud. Harghita 

53.951,83 lei 53.951,83 lei 
Conform art. 123, pct. 8 în 

Legea 85/2006 

9. 
S.C. COMPREST SA  
Brasov, str. Vlad tepes nr. 13, Brasov 

213,36 lei 213,36 lei 
Conform art. 123, pct. 8 în 

Legea 85/2006 

10.  
VAN DEN BAN AUTOBANDEN B.V. 
Cab. Av. Andrei Taralunga, Bucureşti, Calea 
Mosilor 298, bl. 48, sc. 1, ap. 22, sect. 2 

34.938,47 euro 
1 eur=4,3424 lei 

151.716,81 lei 
151.716,81 lei 

Conform art. 123, pct. 8 în 
Legea 85/2006 

11. 
S.C. ECOVALOR SRL 
Bucureşti, Calea Floreasca nr. 159A, Cladirea B, 
et. 7-8, sect. 1 

3.344,28 lei 3.344,28 lei 
Conform art. 123, pct. 8 în 

Legea 85/2006 

12. 
S.C. ROCOPAS BARSA SA  
Brasov, str. Caramidariei nr. 4 

35.769,03 35.769,03 
Conform art. 123, pct. 8 în 

Legea 85/2006 
TOTAL CREDITORI CHIROGRAFARI: 551.733,30 lei 

TOTAL GENERAL CREANTE: 1.943.059,56 lei 
Lichidator judiciar,  finconta Consulting S.P.R.L. 
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6. Societatea RESING SRL, cod unic de înregistrare: 391081 
Debitor: RESING SRL, cod de identificare fiscală: 391081, sediul social: Bucureşti, P-ta Garii Filaret nr.1, sector 4 
Numar de ordine în Registrul Comerţului: J40/5146/1991 
Tribunalul Bucureşti, Sectia a-VII-a Civila 
Dosar nr.2651/3/2015 

Convocare a adunării creditorilor Resing SRL 
DGRFP pt AFP Sector 4  Bucureşti, Str.Sperantei nr.40, sector 2 
COMTURIST SA  Bucureşti, B-dul I.C.Bratianu nr.29-33, sector 3 
EXPERT AVI CONSULTING SRL  Bucureşti, Str.Dumbrava Noua nr.18, Bl.M165, Sc.A, Et.P, Ap.1, 

sector 5 
FLUIDRA BALKANS JSC   Plodiv, Str.Golyamokonarsko nr.190, Bulgaria  
GENCOM H&H SRL  Bucureşti, Bd. Magheru nr.20, et.2, ap.5, Sect 1 
HOLBAN DAN  Bucureşti, Bd. Magheru nr.20, Et.2, Ap.5, sect 1 
MIS 58 IMPEX SRL  Bucureşti, Str.Baiculesti nr.9, Bl.A1, Sc.B, Et.9, Ap.80, sector 1 
Obreja Valeriu - Valentin  Bucureşti, B-dul Tudor Vladimirescu nr.80, Bl.135, Sc.1, Et.8, 

Ap.22, sector 5 
Salariatii prin reprezentant  

SP FIDUCIA SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC RESING SRL, desemnat prin Incheierea de sedinta din data 
de 02.02.2015, pronuntata de Tribunalul Bucureşti, Sectia a VII-a Civila în Dosar nr.2651/3/2015, convoacă prin 
prezenta Adunarea Creditorilor pentru data 21.05.2015, ora 15.00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, 
b-dul Burebista nr.1, bl.D15, sc.2, et.2, ap.40, sector 3, cu urmatoarea ordine de zi: 
1. Prezentarea concluziilor Raportului de evaluare a bunurilor mobile apartinand societatii debitoare, intocmite în 
prezenta cauza. 
Concluziile expertului evaluator în ceea ce priveste valoarea de piata a bunurilor apartinand societatii debitoare sunt 
urmatoarele : 
- Dacia Papuc B-35-RSG, 2002 – 450 lei; 
- Dacia Logan MCV B-66-KRC, 2007 – 3.000 lei; 
- Opel Vectra B-91-DWY, 2008 – 9.800 lei; 
- Opel Vectra B-91-DXF (tamponat frontal), 2008 – 6.500 lei; 
- Copiator Xerox Workcenter 5016, 2010 – 240 lei. 
Precizam ca autovehiculele nu au taxa de prima inmatriculare achitata, iar preturile nu includ TVA. 
2. Stabilirea modalitatii de vanzare a autoturismelor apartinand societatii debitoare. 
Lichidatorul judiciar supune spre aprobare metoda licitatiei publice, deschisa cu strigare în conditiile art.758 şi urm. 
NCPC, pretul de pornire fiind cel indicat în raportul de evaluare. 
3. Stabilirea pretului şi a modalitatii de valorificare a stocului de marfuri apartinand societatii debitoare.  
Societatea debitoare detine în patrimoniu un stoc de piese de schimb şi accesorii destinate intretinerii piscinelor care la 
data de 31.01.2015 avea o valoare contabila de 196.143 lei. 
Lichidatorul judiciar supune spre aprobare metoda licitatiei publice, deschisa cu strigare în conditiile art.758 şi urm. 
NCPC, conform urmatoarei structuri: 
- Etapa I - 5 sedinte de licitatie plecand de la pretul de 196.143 lei 
- Etapa II - 5 sedinte de licitatie în care pretul va fi redus cu 25% 
- Etapa III - 5 sedinte de licitatie în care pretul va fi redus cu 50% 
- Etapa IV - 5 sedinte de licitatie în care pretul va fi redus cu 75% 
- Etapa V – casarea stocului de pise de schimb 
4. Confirmarea lichidatorului judiciar. Stabilirea retributiei acestuia. 
Lichidatorul judiciar supune spre aprobare pentru intreaga perioada de faliment un onorariu de 3.000 lei, exclusiv TVA 
şi o cota procentuala de 8%, exclusiv TVA din sumele distribuite în cadrul procedurii. 
Sedinta adunarii creditorilor va fi prezidata de catre reprezentantul lichidatorului judiciar, dl. Siliste Cristian Dragos. 
Potrivit art.48 alin. 3 din lege, creditorii pot fi reprezentati în sedinta prin imputerniciti cu procura speciala autentica 
sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. 
In conformitate cu prevederile art.48 alin.(3) din Legea nr.85/2014 este admisibila votarea prin corespondenta, votul 
putand fi transmis la adresa cristian.siliste@fiducia.com.ro sau la numarul de fax (021) 796.10.12. 

Fiducia S.P.R.L., lichidator judiciar al Resing SRL 
 
7. Societatea EXFOR SA, cod unic de înregistrare: 5462698 

Proces-verbal al adunării generale a creditorilor SC Exfor SA 
Încheiat astăzi, 08.05.2015, ora 13.00 

Nr. 35/08.05.2015 
Conform convocatorului transmis, pe ordinea de zi au figurat urmatoarele: 
1. Desemnarea evaluatorului FORTIS GLOBAL MANAGEMENT SRL şi aprobarea ofertei financiare de pret a 
acestuia în cuantum de 3.500 lei + TVA, în vederea stabilirii valorii de piata a activului Comarnic, situate în Comarnic, 
str. Podul lui Neag nr. 1, jud. Prahova; 
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2. Aprobarea ofertei cea mai avantajoase privind securitatea muncii. 
In urma ofertelor solicitate, lichidatorul judiciar a primit un nr. de 3 oferte de evaluare, astfel: 
1. Eurovalue Property Invest cu oferta de 5.300 lei; 
2. West Value Properties., cu oferta de 5.580 lei. 
3. Fortis Global Management, cu oferta de 3500 lei + TVA. 
Lichidatorul judiciar propune desemnarea ofertei cea mai avantajoase de 3.500 lei +TVA, depusa de Fortis Global 
Management, 
In urma ofertelor solicitate, lichidatorul judiciar a primit un nr. de 2 oferte privind securitatea muncii, astfel: 
1. TMV SERV PROMPT SRL, pentru 20 lei/angajat/luna 
2. Blitz Expert Consulting SRL, pentru 24 lei/angajat/luna 
Lichidatorul judiciar propune desemnarea ofertei cea mai avantajoase de 20 lei/angajat/luna, depusa de TMV SERV 
PROMPT SRL. 
La data şi ora pentru cand a fost convocata adunarea generala a creditorilor nu s-a prezentat nimeni, insa s-a primit 
puncte de vedere de la creditori: 
*Creditorul DGFP Bucureşti, a transmis punct de vedere prin adresa nr. 52307/BJI/21.04.2015, prin care invedereaza : 
* pentru punctul 1 al ordinii de zi, este de acord cu propunerea de desemnare a evaluatorului FORTIS GLOBAL 
MANAGEMENT SRL, cu onorariul de 3.500 lei + TVA, conform ofertei inregistrata la lichidatorul judiciar, în vederea 
stabilirii valorii de vanzare a a ctivului Comarnic, 
*la punctual 2 al ordinii de zi – creditorul majoritar arata ca este de acord cu propunerea de desemnare a TMV SERV 
PROMT SRL, cu onorariul de 20 lei/angajat/luna, solicitat prin oferta depusa la lichidator pentru asigurarea serviciilor 
privind securitatea în munca.  
Hotararea a fost adoptata în conditiile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 85/2006. 

Lichidator judiciar, Finconta Consulting SPRL 
 
Județul Caraş-Severin 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea GRICOMAR PROD SRL, cod unic de înregistrare: 6773935 

Convocare adunarea creditorilor  
Număr: 1721/08.05.2015 

1. Date privind dosarul:Număr dosar 386/115/2014, Tribunal Caraş-Severin, Secţia II-a Civila de Contencios 
Administrativ şi Fiscal. Judecător sindic: Maldea Nicuşor 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Horea, nr.2-4, Reşiţa, jud. Caraş-Severin, număr de telefon: 0255-213304, 
programul arhivei/registraturii instanţei: 9-12 
3.Debitor: SC Gricomar Prod SRL, cod de identificare fiscală: 6773935, sediul social: Reşiţa, aleea Tuşnad, bl. 5, ap. 4, 
jud. Caraş-Severin, număr de ordine în registrul comerţului J11/1133/1994. 
4. Lichidator judiciar: Magister S.P.R.L., cod de identificare fiscală: 22586297, sediul social: Reşiţa, str. Horea, bl A7, 
parter, jud. Caraş – Severin, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă: RFO II. 0326/2007 Tel/ Fax: 
0255/213468. 
5. Subscrisa: Magister S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Gricomar Prod SRL, conform 
Sentinţei civile nr. 174/JS/ 03.04.2014, pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia II-a Civila de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul 386/115/2014, în temeiul Legii privind procedura insolvenţei, nr. 85/2006, având în 
vedere complexitatea dosarului, convoacă Adunarea creditorilor debitorului S.C. Gricomar Prod SRL. 
Şedinţa Adunării creditorilor va avea loc în Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin. Data: 22.05.2015, ora: 
11:00. 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. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, poate 
fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul/lichidatorul judiciar, pana la data fixată pentru 
exprimarea votului. 
Ordinea de zi: 
1. Prezentarea situaţiei debitoarei de către lichidatorul judiciar; 
2. Aprobarea casării bunului mobil maşină de făcut BCU UC Single nefuncţional şi incomplet 
3. Aprobarea predării bunului mobil maşină de făcut BCU UC Single către o firma specializată în colectare deşeuri. 
4. Propuneri de măsuri de către creditorii societăţii debitoare (interesaţi de procedura insolvenţei şi de recuperarea 
creanţelor pe care le deţin) în vederea recuperării creanţelor, în afara celor efectuate deja de către lichidatorul judiciar;  
5. Desemnarea unui reprezentant al Comitetului creditorilor sau al unui creditor înscris la masa credala a debitorului, în 
vederea introducerii unei acțiuni de răspundere a persoanelor care sunt considerate vinovate de ajungerea în starea de 
insolventa comerciala a debitoarei societăţii comerciale; 
6. Desemnarea unui reprezentant al Comitetului creditorilor sau al unui creditor înscris la masa credala a debitorului, în 
vederea introducerii oricărui fel de alte acțiuni/măsuri pentru recuperarea integrala a creanțelor înscrise la masa credala 
a debitoarei. 
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7. Diverse probleme. 
Lipsa creditorilor de la această adunare, constituie acordul tacit al acestora cu privire la punctele de pe ordinea de zi. 
Informaţii suplimentare: Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa: lichidatorului judiciar. 

SC Gricomar Prod SRL, prin lichidator judiciar Magister S.P.R.L. 
Reprezentant legal Sabo Silviu 

 
Județul Giurgiu 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea CONSTAR INVEST SRL, cod unic de înregistrare: 22223763 

Convocare adunare creditori 
Data emiterii: 11 mai 2015 

1. Număr dosar nr. 259/122/2013, Tribunalul Giurgiu, Judecător sindic Ion Neculce; 
2. Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Giurgiu, str. Episcopiei nr. 13, jud. Giurgiu; 
2.1. Programul arhivei/registraturii instanţei. 9:00 – 13.00 
2.2. Debitor: CONSTAR INVEST SRL, cu sediul în Giurgiu, str. Caramidarii Vechi nr. 54, jud. Giurgiu, cod de 
identificare fiscala nr. 22223763, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J52/821/2012  
2.3.  Administrator special – --------------- 
3. Lichidator judiciar: S.P. INSOLV SOLUTIONS S.P.R.L., cu sediul în Pitesti, blv. Republicii nr. 60A, fax: 
031.816.32.80 
6. Subsemnatul MARCULESCU BOGDAN, în calitate de asociat coordonator al S.P. INSOLV SOLUTIONS S.P.R.L., 
lichidator judiciar al debitorului SC CONSTAR INVEST SRL, conform sentintei comerciale nr. 457/30.09.2014, 
pronunţată de Tribunalul Giurgiu în dosarul nr 259/122/2013, în temeiul art. 13 şi următoarele din Legea privind 
procedura insolvenţei (Legea nr. 85/2006),  convoacă Adunarea creditorilor S.C. CONSTAR INVEST SRL 
In Bucureşti, str. Dimitrie Onciu nr 16A, et. 1, apt 3, sector 2, la data de 18 mai 2015, ora 11,00, având ca ordine de zi:  
1. Prezentarea activitatii lichidatorului 
2. Aprobarea vanzarii apartamentelor de la sc. B cu nr. 2A, 2B şi 11, conform pretului, metodei de valorificare şi 
regulamentului aprobat în adunarea din 24.10.2014 
3. Aprobarea ofertei depuse de Cook Felicia pt apt 5 
Alte menţiuni ________ 
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, 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 administratorul judiciar/lichidator judiciar, pana la data 
fixată pentru exprimarea votului. 
Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată 
pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 
Informaţii suplimentare: La lichidator. 

Marculescu Bogdan, asociat coordonator 
Insolv Solutions S.P.R.L. 

 
Județul Ialomiţa 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea ELDAN PROD COM SRL, cod unic de înregistrare: 6543464 
Tribunalul Ialomita 
Sectia Civila 
Dosar nr.: 582/98/2015 

Tabel preliminar al obligațiilor 
SC Eldan Prod Com SRL 

Nr 
crt 

Creditor 
Creanta  
Propusa 

Creanta 
acceptata 

Observatii 

1. 

BANCA TRANSILVANIA SA 
SUCURSALA MILITARI BUCURESTI 
B-dul Iuliu Maniu, nr. 22, bl. C15, sector 6 
CUI 16418094, J40/7748/2004 

86.656,81 LEI 86.656,81 LEI 
Creanta Garantata  

Conform art. 159 alin. 2 

2. 
PRIMARIA SLOBOZIA 
Str. Episcopiei nr. 1, Slobozia, Jud.Ialomita 
CUI 4365352 

1.571 LEI 1.571 LEI 
Creante Bugetare, 

Conform art. 161 alin. 5 

3. 
DGRFP PLOIESTI – AFP IALOMITA 
B-dul. Matei Basarab, nr.14, Mun. Slobozia, 
Jud. Ialomita, CUI 4231822 

6.611 LEI 6.611 LEI 
Creante Bugetare, 

Conform art. 161 alin. 5 

4.  
F.N.G.C.I.M.N. SA - I.F.N. 
Str. Stefan Iulian nr. 38, sector 1, Bucureşti 

80.000 LEI  80.000 LEI 
Creanta Chirografara 

Conform art. 161 alin. 9 
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Nr 
crt Creditor 

Creanta  
Propusa 

Creanta 
acceptata Observatii 

CUI 14367083, J40/10581/2001  sub conditie suspensiva 

5. 

TRANSILVANIA ACTIUNE  
IMPORT EXPORT SRL  
Str. Laminoristilor nr. 194 Loc. Campia Turzii, 
Jud. Cluj CUI 230476, J12/4097/1991 

50.915,09 LEI 50.915,09 LEI 
Creanta Chirografara 

Conform art. 161 alin. 9 

6. 

BOCM PAULS SRL 
Str. Andrei Popovici, nr. 6A, Bl.6, sc.B, ap. 27, 
sector 1, Bucureşti, CUI 16128252, 
J40/1854/2004 

44.343,57 LEI 44.343,57 LEI 
Creanta Chirografara 

Conform art. 161 alin. 9 

7. 
MELSPRING ROMANIA SRL  
Str. Ion Campineanu, nr. 26, bl. 8 sc. A, ap. 3  
CUI 12502256, J40/11160/1999 

723.408,09 LEI 723.408,09 LEI 
Creanta Chirografara 

Conform art. 161 alin. 9 

Administrator judiciar, Cabinet Individual de Insolventa Nitu Marius Ionut 
 

Județul Maramureş 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea ENTOPAT SRL, cod unic de înregistrare: 3888442 

Reconvocare adunare creditori 
Nr. 4946/11.05.2015 

1. Date privind dosarul: 5604/100/2013, aflat pe rolul Tribunalului Maramureş-Secţia a II-a Civilă. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Tribunalului Maramureş: Baia-Mare, B-dul. Republicii, nr. 2A, județul 
Maramureş, Număr de telefon: 0262218235, Programul arhivei/registraturii instanţei: L-V: 8-1330. 
3.1. Debitor: SC Entopat SRL, cu sediul în Sat Mireșu Mare, Comuna Mireșu Mare, nr. 210, jud. Maramureș, având 
CUI 3888442 şi nr. de ordine în registrul comerțului Maramureș J24/954/1993. 
3.2. Administrator special: Mătieș Ioan. 
4.Creditori: conform Tabelului definitiv consolidat publicat în BPI nr. 18601/21.10.2014. 
5.Lichidator judiciar: CITR SPRL(fosta Casa de Insolvență Transilvania), cu sediul în Cluj-Napoca, Calea 
Dorobanţilor, nr.48, et.6, incinta Silver Business Center, jud. Cluj, înregistrat în Registrul Formelor de Organizare 
UNPIR sub nr. RFO 0253, tel./fax 0264/433529, email: office@citr.ro, nume si prenume reprezentant lichidator judiciar 
persoană juridica, Partner, Andra Buțiu. 
6.Subscrisa CITR SPRL (fosta Casa de Insolvență Transilvania), cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr.48, 
et.6, incinta Silver Business Center, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar al SC Entopat SRL, confirmat prin 
încheierea pronunţată în data de 26.03.2014 în dosarul nr. 5604/100/2013, aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, 
formulează prezenta: reconvoacă adunarea creditorilor SC Entopat SRL 
cu următoarea ordine de zi: 
(1) Confirmarea lichidatorului judiciar CITR SPRL (fosta Casa de Insolvență Transilvania SPRL); 
(2) Aprobarea în favoarea lichidatorului judiciar CITR SPRL (fosta Casa de Insolvență Transilvania) si a unui onorariu 
procentual pentru procedura de faliment; 
(3) Prezentarea raportului de evaluare a bunurilor din averea debitoarei SC Entopat SRL, întocmit de CS Invest 
Consulting SRL evaluator autorizat, membru ANEVAR; 
(4) Aprobarea strategiei de valorificare a bunurilor din averea debitoarei. Aprobarea preţului minim de pornire al 
licitaţiilor. Prezentarea regulamentului de participare la licitație. 
Şedinţa adunării creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 
6, incinta Silver Business Center, jud. Cluj, în data de 20.05.2015, ora 11.00. 
Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor 
bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii vor putea vota si prin 
corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor sau înscris în format electronic, căruia i s-a 
încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice 
mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi 
adresa lichidatorului judiciar. 

CITR SPRL. 
Partner 

Andra Buțiu 
Județul Mehedinţi 
Sectiunea I - Profesionisti 
1.   COOPERATIVA DE CONSUM DROBETA-TURNU SEVERIN SOCIETATE COOPERATIVĂ DE 
GRADUL 1, cod unic de înregistrare: 1605515 

Depunere rapoarte întocmite de lichidator judiciar în procedura de faliment 
Nr. 922/08.05.2015 

1.Date privind dosarul: Număr dosar: 6840/101 anul 2014; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II - a Civilă, de 
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Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător-sindic: Camelia – Aurora Falcan 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Dr. Tr. Severin, B-dul. Carol I, nr. 14, judeţul Mehedinţi; Programul 
arhivei/registraturii instanţei: 0900 - 1300; 
3.Debitor: Cooperativa de Consum Dr. Tr. Severin Societate Cooperativa de Gradul I, cod unic de identificare: 
1605515; sediul social: Mun. Dr. Tr. Severin, str. Horaţiu, nr. 2B, judeţul Mehedinţi, număr de ordine în registrul 
comerţului C25/6/2005; 
4.Administrator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cod identificare fiscală 31215824; sediul social în Mun. Dr. Tr. 
Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, judeţul Mehedinţi; sediul procesual ales în Mun. Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, județul Mehedinți;Tel/fax: 0252/354.399 sau 0742.592.183, prin reprezentant Popescu Emil; 
Act de identitate CI serie MH nr. 333743, eliberată de SPCLEP Mun. Dr. Tr. Severin, la data 04.10.2010, CNP 
1551005250566; conform sentinţei nr. 92/2015 din data de 13.02.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II 
- a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 6840/101/2014, în temeiul art. 73 din Legea privind 
procedurile de insolvență și de insolvenţă nr. 85/2014. 
5.Consultant Insolvență SPRL, în calitate de administrator judiciar, al debitorului Cooperativa de Consum Dr. Tr. 
Severin Societate Cooperativa de Gradul I în temeiul: Art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență, comunică: Raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura de insolvenţă, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 
6. Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă. 

Raport lunar 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în condiţiile art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență pentru debitorul Cooperativa de Consum Dr. Tr. Severin 
Societate Cooperativa de Gradul I 
Număr dosar: 6840/101 anul 2014, Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal; Judecător-sindic: Camelia – Aurora Falcan 
Temei juridic: Art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL  
Debitor: Cooperativa de Consum Dr. Tr. Severin Societate Cooperativa de Gradul I 
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 

Raport luna mai 2015 
Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar, al Cooperativa de Consum Dr. Tr. Severin Societate Cooperativa 
de Gradul I, cod unic de identificare 1605515, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. C25/6/2005, 
aflată în procedura de insolvenţă în dosar nr. 6840/101/2014, conform dispoziţiilor art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, depun următorul: 

Tabel definitiv rectificat nr. 1 al creanțelor: 

Nr. 
Denumire 
creditor Sediu creditor 

Creanţă 
depusă 

Caracteristicile 
creanţei 

invocate de 
creditor 

Creanţă 
admisă în 

urma 
verificării 

Caracteristicile 
creanţei admise în 
urma verificării 

% 
din total 
categorie 

de creanţă 

% 
din 

total 
creanţe 

Obs. 

1 Luca Constanța 

Schinteești, 
comuna Izvorul 
Bârzii,  
jud.  
Mehedinți 

18502,00 lei 
Salarială 

Art. 161 pct. 3 
Legea 85/2014 

0,00 
Salarială 

Art. 161 pct. 3 
Legea 85/2014 

0,00 0,00  

2 Luca Ion 

Schinteești, 
comuna Izvorul 
Bârzii,  
jud. Mehedinți 

1551,00 lei 
Salarială 

Art. 161 pct. 3 
Legea 85/2014 

0,00 
Salarială 

Art. 161 pct. 3 
Legea 85/2014 

0,00 0,00  

3 Crumpei Vasile 
Comuna 
Malovăț, jud. 
Mehedinți 

30223,58 lei 
Salarială 

Art. 161 pct. 3 
Legea 85/2014 

0,00 
Salarială 

Art. 161 pct. 3 
Legea 85/2014 

0,00 0,00  

 
Total creanțe 

salariale 
 50276,58 lei  0,00 lei  0,00 0,00  

4 

DGRFP-Craiova 
Administraţia 
Județeană a 
Finanţelor 
Publice  
Mehedinți 

Dr. Tr. Severin, 
str. Piaţa Radu 
Negru, nr. 1  
jud. Mehedinţi 

184845,00 lei  
Bugetară  

Art.161 pct. 5 
Legea 85/2014 

184845,00 lei 
Bugetară  

Art.161 pct. 5 
Legea 85/2014 

99,033 96,214  

5 

Primăria 
Municipiului 
Drobeta  
Tr. Severin 

Dr. Tr. Severin, 
str. B-dul Carol 
I, nr. 17, jud. 
Mehedinţi 

1805,01 lei 
Bugetară  

Art.161 pct. 5 
Legea 85/2014 

1805,01 lei 
Bugetară  

Art.161 pct. 5 
Legea 85/2014 

0,967 0,940  

 
Total creanţe 

bugetare 
 186650,01 lei  186650,01 lei  100% 97,154  

6 
SC Transilvania 
General Import 
Export SRL 

Oradea,str. 
Teatrului, nr. 1-
2, jud. Bihor 

3787,50 lei 
Chirografar 

Art. 161 pct. 8 
Legea 85/2014 

3787,50 lei 
Chirografar 

Art. 161 pct. 8 
Legea 85/2014 

69,261% 1,971  
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Nr. 
Denumire 
creditor 

Sediu creditor 
Creanţă 
depusă 

Caracteristicile 
creanţei 

invocate de 
creditor 

Creanţă 
admisă în 

urma 
verificării 

Caracteristicile 
creanţei admise în 
urma verificării 

% 
din total 
categorie 

de creanţă 

% 
din 

total 
creanţe 

Obs. 

J05/347/1991 
CIF R97800 

7 Luca Cristina 

Dr. Tr. Severin, 
str. B-dul Mihai 
Viteazu, nr. 21, 
bl. A2, sc. 1, et. 
3, ap. 8,  
jud. Mehedinți 

5500,00 lei 
Chirografar 

Art. 161 pct. 8 
Legea 85/2014 

0,00 
Chirografar 

Art. 161 pct. 8 
Legea 85/2014 

0,00 0,00  

8 Luca Constanța 

Schinteești, 
comuna Izvorul 
Bârzii,  
jud. Mehedinți 

30000,00 lei 
Chirografar 

Art. 161 pct. 8 
Legea 85/2014 

0,00 
Chirografar 

Art. 161 pct. 8 
Legea 85/2014 

0,00 0,00  

9 Luca Ion 

Schinteești, 
comuna Izvorul 
Bârzii,  
jud. Mehedinți 

67000,00 lei 
Chirografar 

Art. 161 pct. 8 
Legea 85/2014 

0,00 
Chirografar 

Art. 161 pct. 8 
Legea 85/2014 

0,00 0,00  

10 

SC CEZ 
Vânzare SA 
J16/517/2007 
CUI 21349608 

Craiova, str. 
Brestei, nr. 2, 
Jud. Dolj 

1680,92 lei 
Chirografar 

Art. 161 pct. 8 
Legea 85/2014 

1680,92 lei 
Chirografar 

Art. 161 pct. 8 
Legea 85/2014 

30,739 0,875  

11 Popescu I Isidor 
Podeni, comuna 
Podeni, județul 
Mehedinți 

15000,00 lei 
Chirografar 

Art. 161 pct. 8 
Legea 85/2014 

0,00 
Chirografar 

Art. 161 pct. 8 
Legea 85/2014 

0,00 0,00  

 
Total creanțe 
chirografare 

 122968,42 lei  5468,42 lei  100% 2,846  

 Total  304703,01 lei  192118,43 lei   100,00  

Administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL, prin asociat coordonator ec. Popescu Emil 
 

Județul Mureş 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea EXALTO SRL, cod unic de înregistrare: 17674376 

Tabel definitiv de creanțe 
Nr.2168/11.05.2015 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 82/1371/2015 Tribunal Specializat Mureş Judecător sindic:Florin Lupascu. 
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Justiţiei nr.1, loc. Tg. Mureş, jud. Mureş tel/fax:0265/260.010 
3.Debitor:SC EXALTO SRL, cod unic de identificare–17674376, sediul social: loc.Sancraiu de Mures, Str.Principală, 
nr.65, judeţul Mureş, cu numărul de ordine în Registrul Comerţului, de pe lângă Tribunalul Mureş J26/1070/2005. 
3.1.Administrator special: Grosu Gabriela. 
4.Creditor:DGFP Brasov-AJFP Mureș,Com Sancraiu de Mures 
5.Lichidator judiciar Faur Consulting IPURL, cod de înregistrare fiscală 21804229, sediul social: str. Gheorghe Doja, 
nr. 38, ap.26, loc. Tg. Mureş, jud. Mureş, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în insoLvenţă 0319, tel./fax 
0365/410537, Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Faur Tiberiu. 
6.Subscrisa/Subsemnatul(a):Faur Consulting IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Exalto 
SRL,conform Încheierii comerciale 57/C din data de 20.02.2015 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş, în dosarul 
82/1371/2015, în temeiul art. 112 din Legea 85/2014 coroborate cu dispozițiile date prin Încheierea nr.57/C, comunică: 

Tabel definitiv de creanţe 
I-Creditori cu creante garantate  
II - Creditori cu creanţe bugetare 

Nr. 
Nume creditor 

Ordine distribuire Art. 161, pct. 5, alin 1 
Creanţă  
solicitată 

Creanţă  
acceptată 

Nr. şi data 
declaraţiei  
de creanţă  

Observaţii 

1.  
DGRFP Braşov – AJFP Mureş 
 Tg-Mureş, str. Gh. Doja, nr. 1-3 

23.961 23.961 254698/10.03.2015. - 

2. 
Com.SÎNCRAIU DE MUREŞ 
Sîncraiu de Mureş, str. Principală, nr.197/A, 

907 907 2346/06.04.2015.  

  SUBTOTAL I 24.868 24.868 X X 
      
 TOTAL GENERAL 24.868 lei 24.868 lei   

7. Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi  
Faur Consulting IPURL, prin coordonator Faur Tiberiu 
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Județul Tulcea 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea PRACTIC INTERNAŢIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 14071770 

Notificare privind deschiderea procedurii de faliment 
Nr.82/11.05. 2015 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 790/88/2015 Tribunalul Tulcea Secţia civilă de contencios administrativ şi fiscal, 
Judecător sindic Simona Gheorghe 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Toamnei, nr.15, Telefon 0240/512359 Programul registraturii instanţei 9,00-
13,00  
3.Debitor: SC Practic Internaţional SRL, cod de identificare fiscală CUI RO14071770 sediul social: Tulcea, str. Avram 
Iancu, nr.44, jud. Tulcea, număr de ordine în registrul comerţului J36/219/2001;  
4.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Drăgușin Mihaela Cod de identificare fiscală 23988888, sediu: 
Constanța, str. Cișmelei, nr.15, bl.1B, Sc.D, ap.180, jud. Constanţa, cod 900482, jud. Constanţa,Număr de înscriere în 
tabloul practicienilor în insolvenţă 1B3666 Tel. 0744400544; fax: 0341/425496 E-mail dragusinmihaela@yahoo.com 
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană fizică autorizată Drăgușin Mihaela 
5.Subscrisa/Subsemnatul(a):Drăgușin Mihaela în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Practic Internaţional 
S.R.L, conform Încheierii civile nr. 720/08.05.2015 pronunţată de Tribunalul Tulcea, secţia civilă de contencios 
administrativ și fiscal în dosarul 790/88/2015, în temeiul art. 99 alin (1), art.100 alin (1) coroborat cu art. 147 din Legea 
nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, notifică: 
6. Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată prin Încheierea civilă 720/08.05.2015 pronunţată de 
Tribunalul Tulcea în dosarul nr.790/88/2015;  
7. Debitoarea SC Practic Internaţional SRL 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 procedura insolvenţei. 
7.1. Creditorii debitoarei trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acesteia, prin depunerea cererii de admitere 
a creanţei în condiţiile următoare: 
7.2.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor asupra averii debitoarei este 19 iunie 2015 în temeiul art.102 din Legea privind procedura insolvenţei, 
nedepunerea cererii de admitere a creantei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturile privind creanţa pe 
care o deţineţi. 
7.2.1. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în procedura simplificată de insolvență: Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 29 iunie 2015; 
Termenul pentru întocmirea şi depunerea tabelului definitiv al creanţelor este 23 iulie 2015; Termenul de contestare a 
tabelului preliminar al creanțelor – în șapte zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 
8.Deschiderea procedurii de insolvenţă în formă simplificată se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă 
Tribunalul Tulcea/ registrului societăţilor agricole / registrului asociaţiilor şi fundaţiilor / alte registre 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 
privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea 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 lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru 
lichidatorul 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 sumă de 200 lei. 
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare 
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea privind procedura insolvenţei). 

Cabinet Individual de Insolvență Drăgușin Mihaela, 
prin Drăgușin Mihaela 

 
Județul Vrancea 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea DANSIM 2008 SRL, cod unic de înregistrare: 24008869 
România, Tribunalul Vrancea, Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ Fiscal 
B-dul Independenţei, nr. 19-21, Focşani, nr. registru ANSPDCP 5228 
Dosarul nr. 821/91/2015  
Materia: Faliment 
Stadiul procesual al dosarului: Fond 
Obiectul dosarului: Cererea debitorului – L85/2006 art. 27 alin.5  
Complet: fond faliment FF6 
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Comunicare hotărâre intermediară civilă nr. 56/2015 din data de 07 mai 2015 
Se comunică, alăturat, copia hotărârii civile nr. 56/2015, pronunţată la data de 07 mai 2015, de către Tribunalul 
Vrancea, Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ Fiscal. 
Parafa şefului instanţei,                                                                                                                                              Grefier, 

* 
România, Tribunalul Vrancea, Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ Fiscal 
Dosar nr. 821/91/2015 

Sentinţa civilă nr. 56/2015 
Şedinţa publică de la 07 Mai 2015 

Completul compus din: 
Preşedinte Simona Florica Nicolau 

Grefier Mariana Zar 
Pe rol fiind examinarea cererii formulată de CII Vulpoiu Romică,cu sediul în Focşani, jud. Vrancea, pentru deschiderea 
procedurii insolvenţei în formă simplificată împotriva debitoarei SC Dansim 2008 SRL,cu sediul în com. 
Vrâncioaia,jud.Vrancea, având cod fiscal 24008869 şi număr de ordine la registrul comerţului J39/584/2008.La apelul 
nominal făcut în şedinţă publică, a răspuns lichidator judiciar CII Vulpoiu Romică.Procedura legal îndeplinită.S-a făcut 
referatul cauzei de către grefier, după care:Lichidatorul judiciar învederează că renunţă la cererea formulată la data de 
04.04.2015, CĂ îşi menţine cererea intentată în numele societăţii debitoare SC Dansim 2008 SRL chiar în condiţiile în 
care începând cu rămânerea irevocabilă a Încheierii judecătorului delegat a devenit gestionarul şi administratorul de 
drept al societăţii.Solicită admiterea cererii şi intrarea debitoarei în procedura simplificată a falimentului fiind 
îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 2701 şi 2702 din Legea 31/1990 coroborate cu art.38 al.2 lit.d şi art.66al.4 din 
Legea 85/2014, societatea fiind dizolvată.Arată că nu a identificat bunuri în vederea valorificării astfel că apreciază că 
societatea e în insolvenţă.Cauza a rămas în pronunţare la sfârşitul şedinţei de judecată.  

Judecătorul sindic, 
Deliberand asupra cererii debitorului SC Dansim 2008 SRL pentru deschiderea procedurii insolvenţei în forma 
simplificata,cerere intentată prin lichidatorul judiciar Vulpoiu Romică,Judecatorul sindic constată următoarele.Prin acţiunea 
înregistrată sub nr.533/91/2015 debitorului SC Dansim 2008 SRL ,societate având CUI 24008869 şi nr. de înregistrare în 
Registrul comertului J39/584/2008 prin lichidatorul judiciar CII Vulpoiu Romică,a solicitat începerea procedurii insolvenţei în 
forma simplificata arătând că societatea este în încetare de plăţi, nu dispune de bunuri,iar un raport în acest sens a fost înregistrat 
deja la Registrul comertului de pe langa Tribunalul Vrancea.S-a aratat ca valoarea creanţelor identificate se incadreaza în limita 
impusa de art.5 punct 72 din Legea nr.85/2014.Din examinarea cererii raportat la actele depuse şi în lumina dispoziţiilor legale 
din materia insolvenţei, judecătorul sindic constată că sunt îndeplinite condiţiile cerute de art.66-67din Legea nr.85/2014, în 
sensul că acţiunea introductivă este formulată de un debitor aflat în stare de insolvenţă, printr-o persoană care are calitatea de 
reprezentant legal, cererea fiind însoţită de actele necesare.Judecătorul sindic mai observă că prin cererea introductivă s-a 
solicitat, începerea procedurii în formă simplificată, aspect pe care legea insolvenţei nr.85/2006 îl permite, conform dispoziţiilor 
art. 71 alin.1.Lichidatorul în calitate de reprezentant al societăţii debitoare şi-a întemeiat cererea pe disp. art. 2701 şi 2702 din 
Legea nr. 31/1990 şi pe disp. Legii nr. 85/2014 .Judecătorul sindic reţine că în cauză disp. art. 270 indice 1 şi 2 din Legea 
31/1990 invocate, nu au aplicabilitate în cauză întrucât acestea vizează strict şi limitativ doar lichidarea societăţilor pe acţiuni şi 
în comandită pe acţiuni.Potrivit însă disp. art. 260 al.4 din legea 31/1990 obligaţia de a solicita deschiderea procedurii 
simplificate este reglementată de legiuitor în cazul tuturor societăţilor comerciale.Constatând că sunt îndeplinite cerinţele legale, 
astfel cum sunt ele reţinute în considerentele de mai sus, urmează ca în temeiul disp. art.260 al.4 din Legea 31/1990 şi art. 71 
alin. (1) lit.a, din Legea 85/2014 judecătorul sindic să primească cererea introductivă a debitorului şi să dispună începerea 
directă a procedurii falimentului.  

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererea lichidatorului.În temeiul dispoziţiilor art. 260 al.4 din Legea nr. 31/1990 republicată în referire la art. 71 alin.1 
şi art.145 alin.1 litera A a) din Legea privind procedura insolvenţei nr.85/2014 dispune începerea procedurii simplificate a 
insolvenţei debitoarei SC Dansim 2008 SRL,cu sediul în com. Vrâncioaia, jud. Vrancea, având cod fiscal 24008869 şi număr 
de ordine la registrul comerţului J39/584/2008.În temeiul art.73 din egea privind procedura insolvenţei,Desemnează lichidator 
provizoriu pe CII Vulpoiu Romică, jud. Vrancea, cu o retribuţie de 3.000 lei RON, net lunar, cu atribuţiile prevăzute de art. 64 
din Lege. Pune în vedere debitoarei ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să predea lichidatorului actele şi 
informaţiile prevăzute de art. 67 alin.1 din lege.Conform art.85 alin.4 din lege dreptul de administrare a debitorului inceteaza 
de drept la data prezentei.Conform art.75 din lege pe data prezentei se suspendă toate acţiunile judiciare şi extrajudiciare 
pentru realizarea creanţelor faţă de debitoare şi bunurile sale, sens în care prezenta încheiere se va comunica Tribunalului 
Vrancea şi Judecătoriilor din circumscripţia Tribunalului Vrancea.În temeiul art. 86 din lege dă dispoziţie tuturor băncilor la 
care debitoarea are cont să nu dispună de disponibilul din aceste conturi fără un ordin scris al lichidatorului desemnat.Dispune 
notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Vrancea pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.Lichidatorul va 
emite notificarea prevăzută de art. 147 din Lege şi va fixa termenele prev. de art.100 alin.1 literele c) şi d) .Dispune 
lichidatorului sa îndeplineasca operaţiunile de lichidare prevazute de art.151 şi urmatoarele.Dispune ca lichidatorul pentru 
termenul din data de 10.09.2015 să prezinte raportul prevăzut de art.97 din lege,privind cauzele şi împrejurările care au dus la 
apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă şi un program de lichidare.Dispune 
comunicarea de îndată a minutei prezentei încheieri lichidatorului desemnat provizoriu.Executorie.Cu drept de opoziţie pentru 
creditori în termen de 10 zile de la primirea notificării prevăzute de art. 71.Termen pentru soluţionarea eventualelor opoziţii 10 
Septembrie 2015 pentru când se vor cita lichidatorul, debitoarea şi creditorii care se opun deschiderii procedurii.Pronunţată în 
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şedinţa publică, astăzi 07 mai 2015. 
Judecător sindic,                                                                                                                                                         Grefier,  
S.F.Nicolau                                                                                                                                                                   M.Zar 
 
Județul Vâlcea 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea EURO SCHIMB SRL, cod unic de înregistrare: 11536323 
România, Curtea de Apel Piteşti, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar nr. 6319/90/2013 
Operator date 3918 

Decizie nr. 429/A-Com 
Şedinţa publică din 21 Aprilie 2015 

Curtea compusă din: 
Preşedinte: Gina Achim - judecător 

Carmen Anton - judecător 
Victoria Ilinca - grefier 

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, apelul declarat de creditoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Craiova, cu sediul în Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr.2, judeţul Dolj, cu sediul ales la Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. G-ral Magheru nr.17, judeţul Vâlcea, 
împotriva sentinţei nr.304 din 05 februarie 2015, pronunţată de Tribunalul Vâlcea - Secţia a II-a civilă - judecător 
sindic, în dosarul nr.6319/90/2013, intimată fiind debitoarea SC Euro Schimb SRL, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, B-dul 
Nicolae Bălcescu, nr.1, bl.1, parter, judeţul Vâlcea, având CUI 11536323, J38/98/1999, prin lichidator Cabinet 
Individual de Insolvenţă Dorobanţu D. Camelia, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Intrarea Venus nr.10, judeţul Vâlcea. 
La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, au lipsit părţile. 
Procedura de citare este legal îndeplinită. 
Apelul este scutit de plata taxei de timbru. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei faptul că, prin compartimentul 
registratură, la data de 30.03.2015, lichidatorul a depus la dosar întâmpinare (fila 18). 
Curtea, având în vedere actele şi lucrările dosarului, precum şi faptul că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, potrivit 
dispoziţiilor art.411 alin.2 NCPC, constată apelul în stare de judecată şi îl reţine pentru soluţionare. 

Curtea, 
Asupra apelului de faţă, constată că: 
Prin sentinţa nr. 304/05.02.2015, Tribunalul Vâlcea, Secţia a II-a civilă, în temeiul art.131 din Legea privind procedura 
insolvenţei, a dispus închiderea procedurii insolvenţei şi radierea debitoarei SC Euro Schimb SRL, din registrul 
comerţului; în temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei, a dispus descărcarea lichidatorul judiciar 
Cabinet Individual de Insolvenţă Dorobanţu D. Camelia, de orice îndatoriri şi responsabilităţi; a dispus plata din fondul 
de lichidare a sumei de 1000 lei, reprezentând onorariul lichidatorului, stabilit prin Rezoluţia nr.7970/29.08.2013 a 
Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea; în temeiul art.135 din Legea privind procedura 
insolvenţei, a dispus notificarea sentinţei debitorului, creditorilor, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Vâlcea, pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.  
Pentru a hotărî astfel, judecătorul sindic a reţinut următoarele: 
La data de 13 noiembrie 2014, prin Raportul final de lichidare, înaintat la dosarul cauzei, lichidatorul judiciar Cabinet 
Individual de Insolvenţă Dorobanţu D. Camelia, desemnat să administreze procedura insolvenţei debitoarei SC Euro 
Schimb SRL, a solicitat să se dispună închiderea procedurii, în temeiul art.131 din Legea 85/2006, întrucât în 
patrimoniul societăţii nefiind identificate bunuri, iar continuarea procedurii produce cheltuieli nejustificate care nu sunt 
suportate de unicul creditor. 
Judecătorul sindic, constatând că procedura simplificată a insolvenţei a fost deschisă prin sentinţa nr. 1116 din 20 
februarie 2014; că s-au întocmit şi comunicat notificările în condiţiile art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei, în 
temeiul art. 131 din Legea privind procedura insolvenţei, a dispus închiderea procedurii insolvenţei, radierea debitoarei 
din registrul comerţului şi plata onorariului lichidatorului, în cuantum de 1000 lei, stabilit prin Rezoluţia 
nr.7970/29.08.2013 a Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, din fondul de lichidare. 
Împotriva sentinţei nr. 304/05.02.2015, pronunţată de Tribunalul Vâlcea, Secţia a II-a civilă, în termen legal, a formulat 
apel creditoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, reprezentată de Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Vâlcea, în temeiul dispoziţiilor art.466 şi urm NCPC. 
În motivarea apelului, creditoarea susţine că în cauza de faţă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de disp. art.131 din 
Legea nr.85/2006 şi în mod greşit s-a dispus închiderea procedurii insolvenţei, precum şi radierea debitoarei. 
Recurenta arată că operaţiunea de lichidare a societăţii debitoare a fost efectuată de către un lichidator neconfirmat de 
către creditorul majoritar. 
De asemenea, este eronată reţinerea lichidatorului judiciar cum că societatea nu a desfăşurat activitate de la înfiinţare şi 
până în prezent având în vedere că debitul provine din declaraţiile depuse de către debitoare la organul fiscal, din două 
decizii de impunere şi procese. verbale de contravenţie. 
Prin închiderea procedurii, statul român, reprezentat în cauza de faţă prin DGRFP Craiova – AJFP Vâlcea, a suferit un 
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prejudiciu prin faptul că o parte din obligaţiile fiscale puteau fi achitate de recuperarea acestor creanţe. 
Examinând sentinţa, prin prisma motivelor de apel invocate, precum şi în raport de art. 479 NCPC, Curtea constată că 
apelul este nefondat. 
În condiţiile în care în averea debitoarei nu mai există bunuri, care să poată fi valorificate, disponibilităţi băneşti ori 
creanţe de recuperat, deci nu mai există active, continuarea în aceste condiţii a procedurii, nu ar avea ca urmare decât o 
creştere a pasivului, fără nici o perspectivă de acoperire, cel puţin, a cheltuielilor ce astfel s-ar prilejui. 
De altfel, dincolo de principii, Legea nr.85/2006 prevede expres că, procedura insolvenţei poate fi închisă, dacă s-a 
aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea debitoarei au fost distribuite (art.132) şi dacă nu 
există bunuri în averea debitoarei care să fie valorificate şi astfel să se acopere cheltuielile de lichidare, iar nici unul 
dintre creditori nu se oferă să avanseze sumele necesare (art.131). 
În ceea ce priveşte critica apelantei, referitoare la neconfirmarea lichidatorului de către creditorul majoritar, instanţa o 
apreciază ca fiind nefondată, având în vedere că rezoluţia nr. 7970/29.08.2013, emisă de ONRC – ORC Tribunalul 
Vâlcea, prin care a fost admisă cererea formulată de DGFP Vâlcea şi a fost numit lichidatorul Dorobanţu Camelia 
Cabinet Individual de Insolvenţă, era dată cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Vâlcea. 
Dintr-un alt punct de vedere, această critică este şi lipsită de interes, prin prisma motivului şi argumentelor ce preced, 
referitoare la lipsa oricăror alte bunuri în patrimoniul debitoarei, aspecte necontestate de către apelantă şi care fac inutilă 
continuarea procedurii, majorând doar pasivul debitoarei în mod nejustificat. 
Nici critica referitoare la depunerea declaraţiilor fiscale de către debitoare nu este aptă, din punct de vedere juridic, să 
justifice continuarea acestei proceduri, în condiţiile în care sunt întrunite, aşa cum s-a arătat, iar apelanta nici nu a 
invocat şi nici nu a dovedit contrariul, condiţiile cumulativ prevăzute de art. 131 din Legea nr. 85/2006, privind 
procedura insolvenţei. 
Pentru cele expuse, văzând dispoziţiile art. 480 alin.(1) NCPC, Curtea va respinge apelul ca nefondat. 

Pentru aceste motive, în numele legii, decide: 
Respinge, ca nefondat, apelul formulat de creditoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, cu 
sediul în Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr.2, judeţul Dolj, cu sediul ales la Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Vâlcea, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. G-ral Magheru nr.17, judeţul Vâlcea, împotriva sentinţei nr.304 din 
05 februarie 2015, pronunţată de Tribunalul Vâlcea - Secţia a II-a civilă - judecător sindic, în dosarul nr.6319/90/2013, 
intimată fiind debitoarea SC Euro Schimb SRL, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.1, bl.1, parter, 
judeţul Vâlcea, având CUI 11536323, J38/98/1999, prin lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă Dorobanţu D. 
Camelia, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Intrarea Venus nr.10, judeţul Vâlcea. 
Definitivă. 
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 21 aprilie 2015, la Curtea de Apel Piteşti, Secţia a II- a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal.  
Preşedinte,                                                                        Judecător,                                                                          Grefier, 
Gina Achim                                                                 Carmen Anton                                                             Victoria Ilinca 
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