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1. Referitor la valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei. 
În cadrul licitației publice din 17.03.2016 proprietatea imobiliară, terenul din categoria curți construcții situat în 
intravilanul localității Reghin, jud Mureș, strada Ierbuș nr. 17-23, cu suprafață de 2.105 m² înscris la Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş cu număr cadastral 54419 şi carte funciara 54419;Terenul din categoria curți 
construcții situat în intravilanul localității Reghin, jud Mureș, cu suprafață de 13.310 m², înscris la Oficiul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Mureş cu număr cadastral 54420 şi carte funciara 54420; Terenul din categoria altele (zona 
curți construcții) situat în intravilanul localității Reghin, jud Mureș, cu suprafață totală de 5.900 m², înscris la Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş cu număr cadastral 299/1/1 nr. topografic 500/1/1 şi carte funciara 54421; 
Terenul din categoria curți construcții situat în intravilanul localității Reghin, jud Mureș, cu suprafață totală de 43.294 
m², înscris la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş cu număr cadastral 2929 şi carte funciara 54436; 
Terenul din categoria curți construcții situat în intravilanul localității Reghin, jud Mureș, strada Ierbuș nr. 17-19, cu 
suprafață totală de 34.765 m2, înscris la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş cu număr cadastral 2925 şi 
carte funciara 56770 şi Terenul din categoria de folosință drum de acces situat în intravilanul localității Reghin, jud 
Mureș, cu suprafață totală de 7.919 m2, înscris la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş cu număr 
cadastral 54438 şi carte funciara 54438, s-au adjudecat de către EVORA CENTER SRL, la prețul total de 550.000 
EURO (exclusiv TVA) adică 2.462.625 RON respectiv 660.000 RON (inclusiv TVA) adică 2.955.150 RON, conform 
prevederilor Legii 85/2006 şi regulamentului de licitație cuprins în caietul de prezentare. 
Prețul adjudecării de 550.000 EURO (exclusiv TVA) adică 2.462.625 RON respectiv 660.000 EURO (inclusiv TVA) 
adică 2.955.150 RON s-a achitat integral de către adjudecatar EVORA CENTER SRL, în data de 08.04.2016. 
Având în vedere achitarea și încasarea prețului bunurilor imobile s-a încheiat actul de adjudecare cu EVORA CENTER 
SRL în data de 14.04.2016; prin urmare se va proceda la încheierea contractului de vânzare – cumpărare în forma 
autentică. 
CONCLUZII 
În vederea continuării proceduri de insolvență solicităm acordarea unui nou termen. 
14.04.2016 

 Lichidator judiciar  BFJ Consulting Group S.P.R.L.  
 
3. Societatea SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA, cod unic de 
înregistrare: 330904 
Tribunalul București Secția a VII-a Civilă  
Dosar nr. 32802/3/2015 
Debitor: Societatea Asigurare-Reasigurare Astra SA – în faliment 

Convocator adunarea creditorilor societății de Asigurare Reasigurare Astra SA – în faliment 
Nr.: 53, data emiterii: 12 .04.2016 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 32802/3/2015 pe rolul Tribunalului București – Secția a VII-a Civilă 
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, Adresa: București, Bulevardul Unirii nr.37, 
sectorul 3, cod poștal 030823, fax: 021.313.28.02, e-mail: tribunalul-bucuresti@just.ro.  
3.Debitor: SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA sediul social: București, Sectorul 3, str. Nerva 
Traian, nr. 3, bloc M101, cod unic de înregistrare 330904, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul 
J40/305/1991. 
4. Lichidator judiciar: KPMG Restructuring SPRL, București, DN1, Șos. București – Ploiești, nr. 69-71, sector 1, 
Număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale al UNPIR: 0499, Tel/fax +40 372 377 800 / +40 372 377 
700, 
5.Lichidatorul judiciar: KPMG Restructuring SPRL cu sediul în București, Sos. București – Ploiești nr. 69-71, sector 1, 
în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitorului SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA, 
conform Încheierii de ședință din data de 03.12.2015, pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă în Dosar 
nr. 32802/3/2015, în temeiul art. 47 şi următoarele, din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței 
și de insolvență: convoaca adunarea creditorilor Societatii Asigurare-Reasigurare Astra SA – (în faliment, în 
bankruptcy, en faillite) 
Prima Adunare a creditorilor societății debitoare ASTRA SA (și ai sucursalelor acesteia din România, Ungaria, Slovacia 
și Germania) va avea loc la data de 25 Aprilie 2016 ora 14:00 la Hotel CARO, Sala de conferințe Ballroom B+C+D, 
situat în B-dul Barbu Văcărescu nr. 164A, sector 2, București, având ca ordine de zi: 
� prezentarea situaţiei debitorului şi a rapoartelor întocmite în procedură; 
� desemnarea Comitetului creditorilor și a Președintelui acestuia; 
� confirmarea Lichidatorului judiciar provizoriu; 
� stabilirea onorariului Lichidatorului judiciar. 
Materialele informative care se vor discuta în cadrul adunării vor fi disponibile pe site-ul societății (www.astrasig.ro) și 
pe site-ul lichidatorului judiciar. De asemenea, lichidatorul judiciar informează creditorii că în ziua și la locul stabilit 
pentru Adunarea creditorilor, în intervalul orar 14:00-14:30, KPMG Restructuring SPRL va efectua activitățile de 
secretariat ale adunării constând în verificarea întrunirii cvorumului de prezență, verificarea 
împuternicirilor/mandatelor, respectiv a pozițiilor scrise primite de la creditori, urmând ca ședința să înceapă la ora 
14:30. Dat fiind numărul mare de creditori, rugăm creditorii care doresc să participe prin corespondenta la şedinţa 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7571/15.04.2016 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

13 

adunării creditorilor să transmită votul şi numele persoanei împuternicite în timp util pentru a putea fi prelucrate datele 
în vederea eficientizării lucărilor de secretariat şi a şedinţei creditorilor.  
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul Adunării creditorilor 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 se exprimă votul va fi semnată de creditor. Inscrisul 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 şi înregistrată la Lichidatorul judiciar, până în ziua și la ora 
fixată pentru exprimarea votului. 
Pentru alte informații suplimentare, vă puteți adresa lichidatorului judiciar KPMG Restructuring SPRL, la sediul din 
București, Șos. București – Ploiești nr. 69-71, parter, cam.25, cod poștal 013685, sector 1; Tel: 0372 377 800, Fax: 0372 
377 700, e-mail: declaratiedecreanta@astrasig.ro. 

Lichidator judiciar al Societatea Asigurare-Reasigurare Astra SA – în faliment 
KPMG Restructuring SPRL   

 
Județul Giurgiu 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea LUCAS COLECT COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 28298870 

 Depunere tabel definitiv consolidat de creanţe întocmit de lichidatorul judiciar  
în procedura simplificată de faliment 

Nr. 861, data emiterii: 12.04.2016 
1. Date privind dosarul: număr dosar 1655/122/2015, Tribunal Giurgiu, Secţia Sindic, Judecător sindic Ureche Grigore 
2. Debitor: SC Lucas Colect Company SRL, cod de identificare fiscală: 28298870, sediul social în Sat Stăneşti, Com. 
Stăneşti, str. Liniştii, nr. 19, judeţ Giurgiu, număr de ordine în registrul comerţului J52/194/2011. 
3. Lichidator judiciar: Management Consult I.P.U.R.L., cod de identificare fiscală 20525870, sediul social: Giurgiu, str. 
G-ral Berthelot, bloc 79, sc. A, ap. 2, jud. Giurgiu, tel/fax: 0246/217042, număr de înregistrare în Registrul formelor de 
organizare de la U.N.P.I.R. 0080, e-mail avpreotu@gmail.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar- 
persoană juridică: George Preotu 
4. Subscrisa, Management Consult I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Lucas Colect Company 
SRL., reprezentată prin avocat George Preotu, în temeiul art. 146 alin. 5 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, comunică tabelul definitiv consolidat de creanţe privind pe debitorul SC Lucas 
Colect Company SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de una filă. 

Tabel definitiv consolidat de creanţe privind pe debitorul SC Lucas Colect Company SRL.  
Nr 
crt. 

Denumire creditor Suma solicitată Suma recunoscută Rang priorit. 

1. AJFP Giurgiu 17.007.957 lei 17.007.957 lei 1. 
TOTAL CREANŢE BUGETARE CONFORM ART. 123 PCT. 4: 17.007.957 lei 
TOTAL GENERAL: 17.007.957 lei 

Valoarea masei pasive conform tabelului definitiv consolidat de creanţe: 17.007.957 lei  
Lichidator judiciar, Management Consult I.P.U.R.L., prin av. George Preotu 

 
Județul Mureş 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea FORMOBEXIMP SRL, cod unic de înregistrare: 6416347 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura insolvenţei 
Nr. 514/14.04.2016 

1. Date privind dosarul: număr 1207/1371/2007 Tribunalul Specializat Mureş, Judecător sindic Florin Lupascu. 
2. Creditori:-. 
3 Debitor: SC Formobeximp S.R.L Cod de identificare fiscală. R 6416347, cu sediul în Sărăţeni, jud. Mureş, Număr de 
ordine în registrul comerţului J26/905/1994 
3.1. Administrator special: nu a fost desemnat 
4. Lichidator judiciar: General Mir Consult S.P.R.L. Tg-Mureş, Cod de identificare fiscală RO 12569213 cu sediul 
social str. Ştefan cel Mare nr. 6, ap. 1 Tg-Mureş, jud. Mureş, număr de înregistrul societăţilor profesionale RSP 
0205/31.12.2006, tel./fax 0265/267.340; 0265/267.761, E-mail generalmir_consult@yahoo.com, nume şi prenume 
reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Cătană Cristian  
5. Subscrisa: General Mir Consult S.P.R.L. Tg-Mureş, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Formobeximp 
SRL cu sediul în Sărăţeni, jud. Mureş conform Sentinţei nr. 3156 din 13 decembrie 2006, pronunţată de către 
Judecătorul sindic în dosarul nr. 1207/1371/2007 al Tribunalului Specializat Mureş.  
comunică:  

Raport privind demersurile întreprinse în procedura insolvenţei debitoarei falite SC Formobeximp S.R.L 
Nr. 514/14.04.2016: 

 Conform dispozițiilor judecătorului sindic date prin Încheierea din data 16.03.2016, am procedat la întocmirea unei 
situații tabelare a cuprinzând gradul de acoperire a creanțelor debitoarei falite Societatea Formobeximp SRL Sărăţeni. 




