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Județul Alba 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea COMINCO TRANSILVANIA SA, cod unic de înregistrare: 13813781 

Convocare comitet creditori 
Număr: 259 

Data emiterii: 26.03.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4042/107/2014, Tribunalul Alba-Sectia de Contencios Administrativ, Fiscal si de 
Insolventa Judecător sindic: CARMEN CROITORU  
2.Arhiva/registratura instanţei: Piaţa Iuliu Maniu nr. 24, Alba Iulia, judeţul Alba 
Programul arhivei/registraturii instanţei luni-vineri 7:30-15:30 
3.Debitor: COMINCO TRANSILVANIA SA - în reorganizare judiciara, în judicial reorganization, en redressement, cu 
sediul social în Abrud, str. Detunata, nr 65, judeţul Alba, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Alba sub nr. 
J01/129/2001, Cod Unic de Înregistrare nr.RO 13813781. 
4.Comitetul creditorilor: Karpi Expert SRL; UNICREDIT LEASING; DGFP BRASOV. 
5.Administrator judiciar: C.I.I. Palacean Alina, cu sediul în Bucuresti, str. Poiana Narciselor, nr.14, et.2, ap.10, sector 1, 
Număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare RFO I–3416, nr. matricol 1B 3416, CIF 25900326, mobil: 
0721.843013, e-mail alina.palacean@insolvency.ro, prin practician în insolventa Pălăcean Alina. 
6.Subscrisa C.I.I. Palacean Alina, în calitate de administrator judiciar al debitorului COMINCO TRASILVANIA SA -în 
reorganizare judiciara, în judicial reorganization, en redressement, desemnata prin incheierea nr. 284/F/CC/12.09.2014, 
pronunţată de Tribunalul Alba-Sectia de Contencios Administrativ, Fiscal si de Insolventa în dosarul nr. 4042/107/2014,  
convoacă comitetul creditorilor debitorului: COMINCO TRANSILVANIA SA  
pentru data de 04.04.2018, orele 13,00, care va avea loc la sediul ales al administratorului judiciar din Bucuresti, 
Bd.Magheru, nr.31, et.1, cam.25, sector 1, avand ca ordine de zi: 
1. Desemnarea unei societati de evaluare în vederea reevaluarii bunurilor imobile si mobile din patrimoniul debitorului 
COMINCO TRANSILVANIA SA privind valoarea de piata si valoarea de lichidare a acestora. 
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul 
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. 
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor,semnătura fiind 
legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, 
ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice 
mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar sau la nr. de fax 021.3160442, pana la data si ora 
fixată pentru exprimarea votului. 
 INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
- Avand în vedere hotararea Comitetului Creditorilor din data de 06.03.2018 prin care s-a aprobat reevaluarea bunurilor 
imobile si mobile propietatea debitorului la solicitarea administratorului judiciar s-au comunicat urmatoarele oferte: 

DENUMIRE SOCIETATE DE ARHIVARE CONDITII FINANCIARE 

MARINEL MUNTEA EXPERT EVALUATOR EPI 16.500 LEI 
QUANTUM EVALUARI SRL 15.000 LEI + TVA 

PF ROSU ADRIANA 15.000 LEI 
NEOCONSULT SRL  17.000 LEI + TVA 

- Pentru alte informatii suplimentare va puteti adresa administratorului judciar. 
Administrator judiciar C.I.I. Palacean Alina 

Prin reprezentant Pălăcean Alina 
Județul Arad 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea DECO MAXIMETAL SRL, cod unic de înregistrare: 17965979 
Tribunalul Arad - Sectia a II-a Civila 
Dosar nr.5860/108/2017 
Debitoare: Deco Maximetal S.R.L. - in faliment, in bankruptcy, en faillite 
Lichidator judiciar: DS Insolv S.P.R.L. 

Tabel definitiv  consolidat de creanțe cuprinzând creanțele inregistrate împotriva averii debitorului Deco 
Maximetal S.R.L. - in faliment, in bankruptcy, en faillite 

CREANTE BUGETARE CONFORM ART.161 PCT.5   
Nr. 
Crt. 

Denumirea 
creditorului 

Cod 
fiscal 

Sediul Creanta 
solicitată 

Creanta acceptată (lei) Creanta 
respinsa 

% din 
total 

creante 
cu 

drept 
de vot 

 Taxa 
de 

timbru 
Creanță 

certă, 
lichidă, 
exigibilă 

Creanță 
sub 

condiție 

Creanță 
certă, 

lichidă, 
nescadentă 

Observatii 

1 DIRECTIA 
GENERALA 
REGIONALA A 

 Arad, 
Bd.Revol
utiei, 

97,041.00 97,041.00 0.00 0.00 0.00 100%  scutit 
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FINANTELOR 
PUBLICE 
TIMISOARA - 
ADMINISTRA
TIA 
JUDETEANA A 
FINANTELOR 
PUBLICE 
ARAD 

nr.77-79, 
Judet 
Arad 

TOTAL CREANTE BUGETARE 97,041.00 97,041.00 0.00 0.00 0.00 100%   
TOTAL MASA CREDALA 97,041.00 97,041.00        

Lichidator  judiciar 
DS Insolv SPRL 

practician in insolventa Daniela Elena Stoica 
 
Județul Braşov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea HAJRA CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 15677767 

Depunere raport activitate administrator judiciar 
Nr. : 1319/29.01.2018 

1. Date privind dosarul: Nr. : 4757/62/2017; Tribunalul Braşov Secţia a II a Civilă de Contencios administrativ şi 
Fiscal;  
2. Arhiva instanţei: municipiul Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 45, judeţul Braşov, Fax: 0268/418054, Luni - Vineri: 
0830 - 1230; E - mail: trBraşov@just. ro 
3. Debitor: SC Hajra Construct SRL, Cod de identificare fiscală C. U. I.15677767; Sediul social în municipiul Braşov, 
str. Zizinului nr. 130, bl. C1, ap. A8, jud. Braşov, J8/1604/2003;  
4. Creditori: DGRFP Braşov - AJFP Braşov, str. bd. Mihail Kogalniceanu, nr. 7, jud. Braşov, fax: 0268/308414; email: 
AJFP. BraşovBV@anaf. ro;  
5. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Ianuşi Mariana, oraşul Ovidiu, str. Amurgului, nr. 43, bl. 
AM4, Sc. B, ap. 29, judeţul Constanţa, CUI 23238096.  
6. Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Ianuşi Mariana, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC 
Hajra Construct SRL, desemnat prin Sentinţa civilă nr. 1161/sind/18.10.2017, pronunţată de Tribunalul Braşov, în 
dosarul nr. 4757/62/2017, în temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2014, publică:  

Raportul de activitate nr. 1 SCHajra Construct SRL - în insolvenţă 
I.Menţiuni privind deschiderea procedurii: Prin Sentinţa civilă nr. 1161/sind/18.10.2017 pronunţată în dosarul nr. 
4757/62/2017 aflat pe rolul Tribunalului Braşov - Secţia a II a Contencios Administrativ şi Fiscal, judecătorul sindic a 
admis cererea creditorului DGRFP Braşov - AJFP Braşov şi a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă 
prevăzută de Legea nr. 85/2014 împotriva debitoarei SCHajra Construct SRLşi numirea în calitate de administrator 
judiciar a CII Ianuşi Mariana.  
II.Date generale despre debitor: SCHajra Construct SRLare sediul social declarat la Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Braşov, în municipiul Braşov, strZizinuluii, nr. 130, bl. C1, ap. 8, judeţul Braşov, având număr de 
ordine în registrul comerţului J8/1604/2003, CUI 15677767. Asociaţi persoane fizice: Simo Iosef: cu domiciliul în 
municipiul Braşov, str. Anton Pann, nr. 39, judeţul Braşov, aport la capital 210 lei reprezentând 21 părţi sociale şi 
procent de participare la beneficii şi pierderi 100%;  
Administrator - Simo Iosef, numit în funcţie la data de 12.08.2011, cu durata mandatului nelimitată şi puteri conform 
act adiţional nr. 4672/12.08.2011.  
III.Date privind activitatea debitorului: Societatea comercială SCHajra Construct SRL are ca obiect principal de 
activitate: Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale conform cod CAEN 4120.  
IV.Acte şi operaţiuni întreprinse în cadrul procedurii: În exercitarea atribuţiilor conferite de lege şi în îndeplinirea 
dispoziţiilor instanţei de judecată, administratorul judiciar a procedat la notificarea deschiderii procedurii insolvenţei 
debitorului, creditorului care a iniţiat procedura, cât şi instituţiilor bugetare.  
1. Efectuarea notificărilor legale:  
b)  Notificarea debitoarei: cu scrisoarea recomandată cu confirmare de primire nr. 945/10.11.2017 am procedat la 
notificarea debitoarei la sediul social înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din municipiul Braşov, 
strZizinuluii, nr. 130, bl. C1, ap. 8, judeţul Braşov şi la adresa de domiciliu a asociatului unic şi admnistratorului 
statutar Simo Iosef din municipiul Braşov, str. Anton Pann, nr. 39, jud. Braşov. Scrisoarea recomandată de la sediul 
social s-a înapoiat la data de 07.12.2017 cu menţiunea, , avizat 20.11.2017 - lipsă domiciliu, reavizat, expirat termen de 
păstrare, se aprobă înapoierea”. Scrisoarea recomandată de la domiciliul asociatului unic şi admnistratorului statutar 
Simo Iosef s-a înapoiat la data de 05.12.2017 cu menţiunea, , avizat, reavizat, expirat termen de păstrare, se aprobă 
înapoierea”. Reprezentantul legal al debitoarei Simo Iosef nu a dat curs solicitării noastre de a preda arhiva financiar - 
contabilă şi nici nu a precizat care sunt motivele pentru care acest lucru nu este posibil.  
În exercitarea atribuţiilor prevăzute de legea insolvenţei, precum şi în executarea dispoziţiilor instanţei de judecată, 
administratorul judiciar a procedat la efectuarea următoarelor demersuri:  
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1. În temeiul prevederilor art. 99 alin.3 din Legea nr. 85/2014, s-a procedat la publicarea notificării deschiderii 
procedurii de insolvenţă în ziarul, , Bursa” nr. 202 din data de 31.10.2017, ziar pe care îl anexăm la prezentul raport de 
activitate.  
2. Notificarea privind deschiderea procedurii de insolvenţă a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
21321/13.11.2017, astfel cum rezultă din dovada privind îndeplinirea procedurii de publicare nr. 281823/13.11.2017 pe 
care o anexăm la prezentul raport de activitate.  
3. Cu poşta electronică din data de 11.11.2017 cu adresa nr. 944/10.11.2017 am notificat deschiderea procedurii de 
insolvenţă împotriva debitoarei SCHajra Construct SRL şi a termenelor procedurale stabilite prin Sentinţa civilă nr. 
1161/sind/18.10.2017, creditorului care a solicitat deschiderea procedurii de insolvenţă - DGRFP Braşov - AJFP 
Braşov, AAAS Bucureşti şi Primăria Municipiului Braşov.  
2. Demersuri efectuate pentru identificarea bunurilor pe care societatea le deţine în proprietate: Deoarece la momentul 
efectuării notificărilor nu ne aflam în posesia arhivei financiar contabile, în vederea determinării eventualelor bunuri cu 
care debitoarea figurează înregistrată în evidenţele fiscale ale Primăriei Municipiului Braşov, cu adresa nr. 
942/10.11.2017 am solicitat Primăriei Municipiului Braşov să ne comunice dacă societatea debitoare Hajra Construct 
SRL figurează înregistrată în evidenţele fiscale ale acesteia cu bunuri mobile şi/sau imobile declarate, precum şi situaţia 
patrimonială cu bunurile cu care aceasta a figurat în evidenţa fiscală a Municipiului Braşov. Cu adresa nr. 
546172/13.11.2017, pe care o anexăm la prezentul raport de activitate, Primăria Municipiului Braşov ne - a comunicat 
faptul că debitoarea SCHajra Construct SRL NU figurează înregistrată în evidenţele fiscale ale acesteia cu bunuri 
mobile şi/sau imobile supuse impozitării sau cu debite bugetare neachitate.  
3. Operaţiuni legate de desemnarea administratorului special: În temeiul art. 53 din Legea nr. 85/2014 am convocat 
adunarea generală a asociaţilor la data de 29.11.2017 în vederea desemnării administratorului special. Convocarea 
asociaţilor în şedinţă s-a realizat prin publicarea convocatorului în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
21329/13.11.2017, prin publicarea în ziarul, , Bursa” nr. 202 din data de 31.10.2017 şi prin convocarea directă cu 
scrisoarea recomandată cu confirmare de primire nr. 945/10.11.2017 cu menţiunea că, , în caz de neprezentare se poate 
comunica punct de vedere în scris”.  
La data stabilită pentru ţinerea adunării generale a asociaţilor, asociatul unic al debitoarei SCHajra Construct SRL - 
Simo Iosef nu s-a prezentat în şedinţă şi nici nu a comunicat punct de vedere în scris nefiind îndeplinbite condiţiile de 
cvorum şi de vot, în şedinţă nefiind adoptată nici o hotărâre. A fost întocmit procesul verbal al adunării generale a 
asociaţilor pe care îl comunicăm la dosarul cauzei în anexă la prezentul raport de activitate împreună cu materialele de 
şedinţă. Procesul - verbal al adunării generale a asociaţilor a fost publicat în BPI nr. 816/15.01.2018, pe care l - am 
anexat la prezentul raport de activitate.  
4. Operaţiuni legate de ţinerea primei adunări generale a creditorilor:  
În conformitate cu dispoziţiile sentinţei de deschidere a procedurii am convocat prima şedinţă a adunării generale a 
creditorilor la data de 22.12.2017 având ca ordine de zi:  
 desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia;  
 confirmarea administratorului judiciar şi a onorariului acestuia;  
La data stabilită pentru ţinerea şedinţei adunării generale a creditorilor în temeiul art. 48 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 
a fost comunicat punct de vedere în scris cu adresa nr. 17291/21.11.2017 de către creditorul A. J. F. P. Braşov.  
Condiţiile de cvorum şi de vot prevăzute de art. 49 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014 au fost îndeplinite în 
şedinţă fiind prezenţi creditorii reprezentând 100% din totalul masei credale.  
În ceea ce priveşte desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia, având în vedere faptul că sunt 
îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 50 alin.1 din Legea nr. 85/2014, la masa credală a debitoarei fiind înscrişi numai 
un singur creditor(AJFP Braşov), solicităm respectuos judecătorului sindic, să ia act de faptul că atribuţiile comitetului 
creditorilor vor fi preluate de adunarea generală a creditorilor.  
Referitor la confirmarea administratorului judiciar şi a onorariului acestuia: în şedinţă a fost emisă următoarea hotărâre: 
se confirmă administratorul judiciar desemnat provizoriu de către judecătorul sindic prin sentinţa de deschidere a 
procedurii nr. 1161/sind/18.10.2017 - CII Ianuşi Mariana, cu un onorariu în valoare de 195 lei/lună fără TVA şi un 
onorariu de succes în valoare de 0,0001% din sumele distribuite creditorilor, fără TVA, potrivit hotărârii Comisiei de 
selecţie a practicienilor în insolvenţă agreaţi de ANAF nr. I/48117/13.10.2017 constituită la nivelul DGRFP –AJFP 
Braşov, cu votul creditorilor reprezentând 100% din valoarea creanţelor prezente. A fost întocmit procesul verbal al 
adunării generale a creditorilor în 2(două) exemplare, un exemplar îl comunicăm la dosarul cauzei în anexă la prezentul 
raport de activitate împreună cu materialele de şedinţă. Procesul - verbal al adunării generale a creditorilor a fost 
publicat în BPI nr. 711/12.01.2018, pe care l - am anexat la prezentul raport de activitate.  
5. Referitor la întocmirea raportului prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014: am întocmit raportul prevăzut de art. 92 
din Legea nr. 85/2014 prin care am arătat faptul că la data întocmirii acestuia debitoarea SC Hajra Construct SRL nu se 
încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) şi am solicitat continuarea perioadei de observaţie conform 
dispoziţiilor Instanţei din Sentinţa civilă nr. 1161/sind/18.10.2017. Raportul a fost comunicat la dosarul cauzei pentru 
acest termen şi urmează a fi publicat în buletinul procedurilor de insolvenţă.  
6. Referitor la întocmirea raportrului prevăzut de art. 97 din Legea nr. 85/2014: deoarece nu am intrat în posesia 
documentelor din arhiva financiar contabilă deşi am efectuat demersuri în acest sens, astfel cum am arătat în paragrafele 
anterioare, nu am putut întocmi raportul prevăzut de art. 97 din Legea nr. 85/2014. În situaţia în care în perioada imediat 
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următoare nu vom reuşi să intrăm în posesia arhivei financiar - contabilă, vom întocmi raportul în baza informaţiilor 
publicate pe pagina de internet a Ministerului de Finanţe şi a relaţiilor obţinute de la organele abilitate.  
7. Referitor la masa credală: urmare a efectuării notificărilor a fost formulată declaraţie de creanţă de către creditorul 
care a solicitat deschiderea procedurii de faliment DGRFP Braşov - AJFP Braşov pentru suma de 683060 lei, la rangul 
de preferinţă prevăzut de art. 159 alin.1 din Legea nr. 85/2014.  
A fost întocmit tabelul preliminar de creanţe pe care l - am comunicat la dosarul cauzei la data de 09.01.2018. Cu 
cererea nr. 1234/09.01.2017 am solicitat publicarea tabelului preliminar de creanţe în buletinul procedurilor de 
insolvenţă.  
Am întocmit tabelul definitiv de creanţe pe care l - am comunicat la dosarul cauzei la data de 26.01.2018. Cu cererea nr. 
1306/26.01.2017 am solicitat publicarea tabelului definitiv de creanţe în buletinul procedurilor de insolvenţă.  
8. Menţiuni privind cheltuielile de procedură: cheltuieli poştale - 12,60 lei, cheltuieli cu publicitatea în ziar - 20 lei; fişa 
recom - 8 lei. Cheltuielile în valoare totală de 40,60 lei (conform documente anexă) au fost suportate de administratorul 
judiciar.  
Solicităm respectuos judecătorului sindic, să ia act de:  
1. faptul că atribuţiile comitetului creditorilor vor fi preluate de adunarea generală a creditorilor având în vedere 
numărul mic de creditori(doi);  
2. confirmarea administratorului judiciar CII Ianuşi Mariana desemnat provizoriu de judecătorul sindic prin sentinţa de 
deschidere a procedurii nr. 1161/sind/18.10.2017 - CII Ianuşi Mariana pronunţată de Tribunalului Braşov - Secţia a II a 
Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 4757/62/2017 şi a onorariului acestuia de către adunarea generală a 
creditorilor în şedinţa adunării creditorilor din data de 22.12.2017;  
3. de faptul că nu a fost desemnat de adunarea generală a asociaţilor a unui administrator special care să reprezinte 
interesele societăţii şi ale asociaţilor şi să participle la procedură, pe seama Hajra Construct SRL;  
Să aprobe propunerea de continuare a procedurii conform dispoziţiilor Instanţei din Sentinţa civilă nr. 
1161/sind/18.10.2017 până la expirarea termenului prevăzut de art. 132 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 în care poate fi 
propus un plan de reorganizare în vederea preluării documentelor necesare întocmirii raportului prevăzut de art. 97 din 
Legea nr. 85/2014 sau în caz contrar, întocmirii acestuia în baza informaţiilor culese de pe pagina de internet a 
Ministerului de Finanţe, fişa Recom, şi datelor comunicate de primării cu privire la bunuri.  

Administrator judiciar: Cabinet Individual de insolvenţă Ianuşi Mariana 
 
2. Societatea PETROL GRUP LT SRL, cod unic de înregistrare: 5709012 
România Tribunalul Braşov 
Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 45 
Dosar nr. 3175/62/2012/23 Termen 24.04.2018 

Citaţie 
Emisă la: ziua 21, luna februarie, anul 2018 

Debitoarea – SC PETROL GRUP LT SRL – prin adm. special Vlad Lupu –av. Nicolae Teodorescu - J08/1315/1994, 
CUI 5709012, - cu sediul ales în Braşov, str. Tebea, nr. 17, bl. 4, sc. B, ap. 2, Judeţ Braşov 
Lichidator judiciar – PRIME INSOLV PRACTICE SPRL cu sediul în Bucureşti, B-dul Aviatorilor nr. 52, parter, ap. 
1,2, sector 1 
Contestator – CARAMIDA CALIN CIPRIAN – Braşov, str. Forjei, nr. 1, ap. 2, jud. Braşov 
Creditorii: - SC FORTE GAZ GN SRL, fostă SC ARCO - RCI SRL prin administrator social Mailat Emil - Săcele, str. 
Ecologiştilor nr. 21, Judeţ Braşov; GHERGHESCU GHEORGHE - Braşov, str. Ţibleş, nr. 7 - 9, jud. Braşov, LUPU 
VLAD MIHAI - Braşov, str. Ţibleş, nr. 7 - 9, jud. Braşov, ŞCHIOPU ELENA - Braşov, str. Ţibleş, nr. 7 - 9, jud. 
Braşov - SC BANCA MILLENIUM SA - prin avocat Barbu Daniel - Bucureşti, Piata Presei Libere nr. 3 - 5 Clădirea 
City Gate Turnul Sudic parteret 13 - 17 sector 1; - SC SOGRINI LOGISTICA DISTRIBUTIE SRL – Braşov, str. Iuliu 
Maniu nr. 43, cam.419 la cab. Av. Lorena Gabriela Epure, Judeţ Braşov; - SC EPINVEST SRL - Floreşti, str. Avram 
Iancu nr. 502 - 504, Judeţ CLUJ; - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE Braşov - 
Braşov, bd. M. Kogălniceanu, nr. 7, Judeţ Braşov; - CEC BANK SA – Braşov Secuiesc, str. Hărmanului nr. 13, Judeţ 
Braşov; - BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED - Bucureşti, str. Andrei Mureşanu, nr. 11 - 13 parter, 
sector 1; - SC DESIGN CONSTRUCT SA prin administrator judiciar RVA Insolvency Specialists SPRL şi 
administrator special Grigorean Cristin Teodor - Braşov, str. Mattis Teutsch nr. 4, Judeţ Braşov; - SC C I CONSULT 
MANAGER SRL - Braşov, str. Nicolae Titulescu nr. 36 ap. 15, Judeţ Braşov; - SC PORTHOS SECURITY SRL - Sf. 
Gheorghe, str. Daczo nr. 22, Judeţ COVASNA; - COMPANIA APA Braşov SA - Braşov, str. Vlad sepes nr. 13, Judeţ 
Braşov; - SC BIT SOFT SRL - Bucureşti, bd. Dimitrie Pompei nr. 8 sector 2; - SC MORANI IMPEX SRL - Zărneşti, 
str. Aleea Uzinei nr. 3, Judeţ Braşov; - SC INTERCOMPUTER SRL - Braşov, str. Zizinului nr. 52, bl. E30, sc. B, ap. 3, 
Judeţ Braşov; - Cluj - Napoca, cu sediul ales la SC TRANSILVANIA RECUPERĂRI CREANŢE SRL, str. Onisifor 
Ghibu, nr. 1, Judeţ CLUJ; - SC CONSUMER PRODUCT NETWORK SRL PRIN LICHIDATOR SP GRIG 
CONSULT IPURL - Bucureşti, bd. Camil Ressu nr. 36 bl. C12 sc.1 et. 4 ap. 9 sector 3; - SC GOLDEN BOYS SRL; - 
COMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI 
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SA - ISCIR - Bucureşti, str. Fluviului nr. 16 sector 1; - SC CORA SA - Sf. 
Gheorghe, str. Jokai Mor nr. 44, Judeţ Covasna; - SC WHITELAND IMPORT - EXPORT SRL SRL - Bucureşti, cu 
domiciliul ales la SCPA Vitzman Asociaţii - bdul Unirii nr. 2 bl. 8A sc.1 et. 5 ap. 25 sector 4; - SC PREESTYLE SRL - 
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Braşov, str. Dobrogea nr. 1 bl. 13 sc. D ap. 5, Judeţ Braşov; - SC ELMAS SRL - Braşov, str. Grivisei nr. 1Y, Judeţ 
Braşov; - SC GDF SUEZ ENERGY România SA PRIN MANDATAR SC COFACE România CREDIT 
MANAGEMENT SERVICES SRL - Bucureşti, Calea Floreasca nr. 39 et. 3 sector 1; - SC INTERSNACK România 
SRL LA SCA ENACHE &ASOCIAŢII - Bucureşti, str. Agricultori nr. 4 sector 2; - SC COVALACT SA - Sf. 
Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 1, Judeţ COVASNA; - SC AMIGO INTERCOST SRL - Odorheiu Secuiesc, la av. 
Peter Zoltan str. Bethlen Gabor nr. 2, Judeţ HARGHITA; - SC EPINVEST SRL; - BRD - GROUPE SOCIETE 
GENERALE SA SUCURSALA Braşov - Bucureşti, b-dul M. Kogălniceanu nr. 5; - SC CWS BOCO România SRL - 
Bucureşti, bdul Carol I nr. 54 et. 2 sector 2 la av. Raluca Moldoveanu; - SC METRO CASH & CARRY România SRL - 
Bucureşti, bdl Theodor Palady nr. 51 N Clădirea C6 Corp A sector 3; - SC JULIUS MEINL România SRL - Tg. 
Secuiesc, str. Fabricii nr. 1/A, Judeţ COVASNA; - SC RIOLIO COM SRL ÎN INSOLVENŢĂ, J08/18/1997, CUI RO 
9108945, prin administrator judiciar VALEXPERT IPURL - Braşov, STR. VASILE LUPU, Nr. 34, Judeţ Braşov; - 
ASOCIAŢIA PHOENIX SPERANŢA - Mediaş, str. George Topârceanu nr. 14, Judeţ SIBIU; - COMPANIA 
NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN România SA, PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ 
DE DRUMURI ŞI PODURI Braşov, PRIN REPREZENTANT LEGAL VIOREL COSTEA, CUI 1089872, 
J40/552/2004 - Braşov, Mihail Kogălniceanu, nr. 13, bl. C2, sc.1, Judeţ Braşov - SC TRANSILVANIA GENERAL 
IMPORT EXPORT SRL, J05/347/1991, CUI RO 97800 Oradea, str. Teatrului, nr. 1 - 2, jud. Bihor; OTP Bank 
România S. A. – Bucureşti, Strada Buzeşti, nr. 66 - 68, sector 1 
Comitetul creditorilor:  
OTP BANK România S. A. - preşedinte,  
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED - membru  
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE Braşov – membru 
Sunt chemaţi la această instanţă, camera T4, completul CI6, în ziua de 24, luna aprilie, anul 2018, ora 8.30 în proces cu 
debitoarea SC PETROL GRUP LT SRL, societatea aflată în insolvenţă (pentru a se discuta contestaţia împotriva 
planului de distribuire 2) 
Parafa preşedintelui instanţei                        Grefier,  

Elena Luminiţa Ivanof 
 
3. Societatea PROFITEAM SOLUTIONS SRL, cod unic de înregistrare: 24018102 

Convocare adunarea creditorilor, debitor Profiteam Solutions SRL 
Nr. 103 / 23.03.2018 

1. Dosar nr. 1306/62/2017 Tribunal Braşov Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal Judecător sindic 
Simona Conţ 
2. Creditori: 

Denumire creditor / sediu CUI R.C. 
Tel/Fax 
E-mail 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov 
str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, Braşov 

4317495 -  

3. Debitor: Profiteam Solutions SRL, CUI 24018102, Sediul: Braşov str. Crişului nr. 8 bl. D15 sc. B ap. 32 cam 1, judeţ 
Braşov, Nr ORC J08/1558/2008 
4. Lichidator judiciar: Consulting Insol SPRL Braşov, CUI 22150823, Sediul social: Braşov str. Alex. Vlahuţă nr. 1A 
bl. S22 sc. G et. 4 ap. 16, Nr înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II - 0171, Tel/Fax 0268314218 
Subscrisa, Consulting Insol SPRL Braşov, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Profiteam Solutions SRL, 
conform sentinţa civilă nr. 382/SIND din 22.03.2017 pronunţată de Tribunalul Braşov, secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosar nr. 1306/62/2017, în temeiul art. 47 şi următoarele din Legea privind 
procedura insolvenţei 
Convoacă Adunarea Creditorilor, Debitorului Profiteam Solutions SRL 
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar situat în Braşov str. Al. Vlahuţă nr. 1A bl. S22 sc. G 
et. 4 ap. 16, la data de 05.04.2018 ora 10.00. 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, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format 
electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, 
poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la lichidator judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată 
pentru exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la lichidator cu cel puţin 5 
zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 
Ordinea de zi: 
1. Consultarea creditorilor asupra oportunităţii promovării unei cereri privind angajarea răspunderii administratorului 
debitoarei (conform art. 169 din Legea nr. 85/2014) şi în caz afirmativ desemnarea creditorului împuternicit să 
promoveze acţiunea în răspundere. 
Notă: Astfel cum am arătat şi în raportul de activitate: am emis adresă pentru depunerea documentelor societăţii şi 
prezentarea administratorului societăţii pentru efectuarea inventarieii activelor societăţii debitoare, adresă ce a fost 
returnată pe motiv „destinatar mutat”. În lipsa documentelor prevăzute la art. 67 şi 82 din Legea nr. 85/2014 nu am avut 
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posibilitatea obiectivă de a întocmi raportul privind cauzele şi împrejurările ce au condus la starea de insolvenţă a 
debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. În lipsa identificării societăţii şi a administratorului 
statutar al societăţii nu am putut identifica nici activul societăţii. În condiţiile enunţate anterior nu am putut identifica 
fapte dintre cele prevăzute la art. 169 din Legea nr. 85/2014, prin urmare nu putem exprima un punct de vedere 
pertinent privitor la formularea/susţinerea unei eventuale acţiuni în atragerea răspunderii materiale a administratorului. 
În lipsa unor argumente legale, lichidatorul judiciar nu va introduce acţiune în atragerea răspunderii materiale. 

Semnătura: Consulting Insol SPRL Braşov / Alexandrescu Tatian 
 
Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ALEXIL CAPITAL INVEST SRL, cod unic de înregistrare: 12808906 

Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar / 
lichidatorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 156 
Data emiterii: 26.03.2018 

1. Date privind dosarul: 
Număr dosar 21955/3/ anul 2013 Tribunal Bucuresti, Secţia a VII-a Civila 
Judecător sindic - 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Bucuresti,  
3.1. Debitor: SC ALEXIL CAPITAL INVEST SRL  
Cod de identificare fiscală 12808906, Domiciliul/sediul social: Bucuresti, str. George Valsan nr. 5, bloc 65 – 65 A, 
scara C, parter, ap. 109, sector 6, Număr de ordine în registrul comerţului J40/12321/2011, 
Tel/Fax 0318.054.058 / 0318.054.059 E-mail office@pminsolv.ro Cont bancar - 
3.2. Administrator special:  
4. Lichidator judiciar PRO MANAGEMENT INSOLV I.P.U.R.L. 
Cod de identificare fiscală 21134722 Domiciliul/sediul social: Bucuresti, str. Dr. Staicovici nr. 28, et. 1, sector 5 
Nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP 0294, Tel 0318.054.058, Fax 0318.054.059, E-mail 
office@pminsolv.ro 
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică – Irina Marin 
5. Subsemnatul(a)/Subscrisa* PRO MANAGEMENT INSOLV în calitate de lichidator judiciar  
al debitorului SC ALEXIL CAPITAL INVEST SRL reprezentat legal prin asociat coordonator Irina Marin 
În temeiul: 
 art. 20 lit. a) şi art. 54 alin(1)  
 art. 20 lit. b) şi art. 59 alin. (1)  
X art. 21 alin. 1  
 art. 106 alin.1                 din Legea privind procedura insolvenţei 
 art. 117 alin.1 
 art. 122 alin.1 
 art. 129 alin.1 
comunică: 
 Raportul administratorului judiciar privind propunerea de intrare în procedura simplificată (30 zile) 
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stări de insolvenţă (60 zile) 
X Raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art.121 alin. (1) şi art.123 
 Raportul trimestrial privind situaţiile financiare ale debitorului 
 Raportul privind modalitatea de vânzare în bloc a bunurilor sau creanţelor debitorului 
 Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire 
 Raportul final şi bilanţul general 
astfel întocmit(e), în anexă, în număr de 2 file. 
6. Număr de exemplare depuse: 
Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor de 
insolvenţă. 
Dosar nr. 21955/3/2013 
Termen la 05.04.2017  
Complet 8 

Raport nr. 11 de examinare a activitatii societatii debitoare 
 Alexil Capital Invest SRL  

Cap. I Introducere 
 Subscrisa PRO MANAGEMENT INSOLV I.P.U.R.L. în calitate de lichidator judiciar al SC ALEXIL CAPITAL 
INVEST SRL cu sediul în Bucuresti, str. George Valsan nr. 5, bl. 65-65A, sc. C, parter, ap. 109, inmatriculata la O.R.C. 

                                                           
* raportul trimestrial poate fi depus şi de debitor prin administrator special 
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sub nr. J40/12321/2011, CUI 12808906, desemnata prin hotararea pronuntata în data de 27.02.2014 pronuntata în 
dosarul nr. 21955/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, în temeiul art. 25 din legea 
85/2006 am procedat la redactarea prezentului raport.  
B. Partile în dosarul nr. 21955/3/2013 sunt urmatoarele:  
Debitor:  
- ALEXIL CAPITAL INVEST SRL cu sediul în Bucuresti, str. George Valsan nr. 5, bl. 65-65A, sc. C, parter, ap. 109, 
inmatriculata la O.R.C. sub nr. J40/12321/2011, CUI 12808906 
Creditori identificati pana în prezent:  
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Giurgiu, cu 
sediul în Giurgiu, sos. Bucuresti nr. 12, judet Giurgiu, 
Cap. II Masuri intreprinse pana în prezent de lichidatorul judiciar  
In rapoartele anterioare de activitate am aratat masurile intreprinse de subscrisa cu privire la bunul imobil aflat în 
patrimoniul societatii debitoare – bar Bibita.  
Ulterior termenului de judecata ne-a fost comunicat de catre Primaria Fratesti, jud. Giugiu un document denumit factura 
fisala nr. 5677531/25.07.2011 prin care societatea debitoare instraina catre Anculescu Mariana bunurile imobile – bar 
Bibita si terenul aferent, cantina si terenul aferent si bunurile mobile – tractor John Dear si presa balotat, la pretul total 
de 40.453 lei.  
In baza acestui inscris, creditorul Primaria Fratesti a formulat cerere de retragere de la masa credala, bunul imobil fiind 
scos de pe rolul fiscal al debitoarei Alexil Capital Invest SRL  
Avand în vedere documentul de instrainare a bunurilor din patrimoniul debitoarei preentat de catre Anculescu Mariana, 
subscrisa am formulat cerere de repunere în termen si actiune în anulare a operatiunii de vanzare constatate prin factura 
fiscala mai sus mentionata, fiind format dosarul nr. 20857/3/2017 . 
Prin hotararea din data de 07.12.2017 instanta de judecata a respins actiunea în anulare formulata de catre subscrisa.  
Intrucat, în averea societatii debitoare nu au fost identificate alte bunuri, dupa respingerea actiunii în anulare subscrisa 
am convocat adunarea creditorilor pentru data de 19.02.2018 cu urmatoarea ordine de zi:  
1) Supunerea spre aprobare a propunerii de inchidere a procedurii impotriva societatii debitoare Alexil  
Capital Invest SRL avand în vedere faptul ca în averea debitoarei nu exista bunuri valorificabile sau disponibilitati 
banesti .  
Mentionam faptul ca, pentru bunul aflat în patrimoniul debitoarei, bar Bibita – situat în jud. Giurgiu, com Fratesti, a fost 
prezentat un document vizand transferul proprietatii acestui barului Bibita catre dna. Anculescu Mariana. Documentul 
de vanzare il reprezinta factura fiscala nr. 5677531/25.07.2011. In baza acestui inscris, creditorul Primaria Fratesti a 
formulat cerere de retragere de la masa credala, bunul imobil fiind scos de pe rolul fiscal al debitoarei Alexil Capital 
Invest SRL In baza acestui document, subscrisa am formulat actiune în anularea transferului de proprietate, actiunea 
fiind respinsa prin hotararea pronuntata la data de 07.12.2017 în dosarul nr. 20857/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului 
Bucuresti Sectia a VII-a civila.  
In ceea ce priveste actiunea vizand atragerea raspunderii patrimoniale a reprezentailor debtoarei, aceasta se afla în curs 
de solutionare, avand termen de judecata pe data de 05.04.2018 . 
La adunare nu s-a prezentat niciun creditor, fiind insa comunicat votul scris al unicului creditor, Directia Generala 
Regionala a Finantelor Publice Ploiesti, în reprezentare Administratiei Judetene a Finantelor Publice Giurgiu.  
Fata de votul transmis, s-a luat act de hotararea adoptata, în sensul ca:  
ref. pct 1 ) nu se aproba propunerea inchidere a procedurii pana la solutionarea definitiva a hotararii pronuntate în 
dosarul nr. 20857/3/2017.  
In consecinta, subscrisa am formulat cale de atac impotriva hotararii prin care s-a respins actiunea în anulare, urmand 
ca, dupa solutionarea definitiva a acesteia si, în functie de solutia dispusa, sa solicitam inchiderea procedurii de 
faliment. 
Fata de cele mai sus mentionate va solicitam respectuos sa acordati un nou termen de judecata pentru solutionarea 
cererii de atragere a raspunderii patrimoniale formulata impotriva dnei Anculescu Maria si pentru a se solutiona apelul 
formulat impotriva sentintei prin care s-a respins actiunea în anulare.  
 Va multumim , 

Pro Management Insolv I.P.U.R.L. 
Prin asociat coordonator 

 Irina Marin 
 
2. Societatea OANA FASHION SRL, cod unic de înregistrare: 16864895 
Tribunalul Bucuresti Sectia A VII-A Civila 
Dosar nr. 9915/3/2017 
Termen: 09.05.2018 

Convocarea adunarii creditorilor 
283/26.03.2018 

Catre: 
DGRFP Bucuresti - AFP sector 2 
DGITL sector 6 
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DVBL sector 2 
Subscrisa Recuperare Consulting Grup IPURL, membru UNPIR - Filiala Bucuresti, numar matricol RSP 0045, cu 
sediul profesional în Bucuresti, Calea Vitan, nr. 12, Bl. V50B, sc. 1, et. 8, ap. 27, sector 3, CUI RO20904254, în calitate 
de lichidator judiciar al debitoarei OANA FASHION SRL - în faliment, cu sediul social în Bucureşti Sectorul 2, str. 
Marcu Armasu, nr. 3, Bloc 28, Scara 1, Etaj 8, ap. 120, avand CUI 16864895 si numar de ordine în registrul comerþului 
J40/16958/2004,  
în temeiul art. 47 şi următoarele din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa,  
convoaca Adunarea Generala a Creditorilor 
debitoarei OANA FASHION SRL - în faliment, 
pentru data de 10.04.2018 la ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Calea Vitan nr. 12, bl. V50B, sc.1, 
et. 8, ap. 27, interfon 027, cu urmatoarea 
ORDINE DE ZI 
1. exprimarea opiniei cu privire la inchiderea procedurii de faliment în conformitate cu prevederile art. 174 din Legea 
85/2014, avand în vedere faptul ca nu au fost identificate bunuri ori disponibilitati banesti în averea debitoarei; 
2. exprimarea opiniei asupra formularii cererii de atragere a raspunderii patrimoniale personale a organelor de 
conducere ale debitoarei, în conformitate cu prevederile art. 169 din Legea 85/2014, avand în vedere concluziile 
Raportului intocmit în conformitate cu prevederile art. 97, lichidatorul judiciar nu va formula o astfel de cerere; 
Creditorii pot fi reprezentati în adunare prin imputerniciri sau isi pot exprima punctul de vedere în scris, cu conditia ca 
acesta sa fie comunicat lichidatorului judiciar inaintea datei stabilite pentru sedinta Adunarii Creditorilor. 
Pentru informatii suplimentare va rugam sa contactati lichidatorul judiciar. 

Lichidator judiciar 
Recuperare Consulting Grup IPURL 

Av. Greta Chirulescu 
 
3. Societatea UNITECH ELECTRO POWER SRL, cod unic de înregistrare: 27355412 

Convocare adunarea generala a creditorilor 
Nr.: 102 

Data emiterii: 23.03.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 34857/3/2017, Secţia  a VII-a Civila 
2. Arhiva/registratura instanţei: Splaiul independentei nr. 319L, cladirea B, Sema Parc, Sector 6, Bucuresti, programul 
arhivei/registraturii instanţei: 0930 – 1400 
3. Debitor: UNITECH ELECTRO POWER SRL - in faliment, Cod de identificare fiscală: 27355412, Sediul social in 
Bucuresti, Str. Fabrica de Glucoza nr. 15, biroul nr. 26, etaj P,  Sector 2, Număr de ordine în registrul comerţului: 
J40/8450/2010. 
4. Lichidator Judiciar: ALPHA PROFESSIONAL I.P.U.R.L., Cod de identificare fiscală 35173969, sediul social: 
Bucuresti, Aleea Cauzasi nr. 47, etaj 2, ap. 4, sector 3, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 
- 0824 Telefon 0727580731/0752064444; Fax 0317107598, E-mail: andrei.dica@alphaprofessional.ro, Nume şi 
prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: asociat coordonator Andrei Dica   
5. Subscrisa, ALPHA PROFESSIONAL I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului UNITECH 
ELECTRO POWER SRL - in faliment, desemnat prin Incheierea civila din data de 20.09.2017, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, in temeiul art. 47 si urm. din Legea 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolventei si de insolventa, 
convoaca adunarea generala a creditorilor debitorului: 
UNITECH ELECTRO POWER SRL - in faliment 
Sedinta Adunarii Generale a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar.   
Adresa:  Bucuresti, Str. Aleea Cauzasi nr. 47, etaj 2, ap. 4, sector 3 
Data: 30.03.2018 
Ora: 1000 
Creditorii pot fi reprezentati in adunare prin imputerniciti cu procura speciala autentica sau, in cazul creditorilor 
bugetari si al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitătii.    
Creditorii pot vota si prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprima votul, semnata de creditor, sau inscrisul in 
format electronic caruia i s-a incorporat, atasat ori asociat semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat valabil, 
pot fi comunicate prin orice mijloace, pana in ziua si la ora fixata pentru exprimarea votului lichidatorului judiciar. 
ORDINEA DE ZI: 
1. Avand in vedere faptul ca mijloacele fixe aflate in patrimoniul debitorului sunt amortizate si costurile cu evaluarea 
acestora ar fi prea mari in raport cu valoarea acestora de lichidare, supunem spre aprobarea creditorilor organizarea unui 
nr. de 8 licitatii lunare pentru vanzarea mijloacelor fixe pornind de la valoarea contabila redusa cu 20%. In cazul in care 
bunurile nu vor fi valorificate, se vor organiza licitatii la pretul redus pana la 50% din valoarea contabila. 
2. Avand in vedere faptul ca obiectele de inventar din patrimoniul debitorului sunt amortizate complet si costurile cu 
evaluarea acestora ar fi prea mari in raport de valoarea acestora de lichidare, supunem spre aprobarea creditorilor 
organizarea unui nr. de 8 licitatii lunare pentru vanzarea obiectelor de inventar pornind de la valoarea contabila redusa 
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cu 20%. In cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, se vor organiza licitatii la pretul redus pana la 50% din valoarea 
contabila. 
3. Avand in vedere ca evaluarea stocurilor aflate in patrimoniul debitoarei ar fi costisitoare, supunem spre aprobarea 
creditorilor organizarea unui nr. de 8 licitatii lunare pentru vanzarea stocurilor pornind de la valoarea contabila redusa 
cu 20%. In cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, se vor organiza licitatii la pretul redus pana la 50% din valoarea 
contabila. 
4. Supunerea spre aprobare a propunerii de angajare a unui evaluator, membru ANEVAR, in vederea evaluarii 
bunurilor mobile-autovehicule, precum si a electrostivuitorului marca LINDE din patrimoniul debitoarei. 
5. Supunerea spre aprobare a ofertei inaintata de societatea POPCRET SRL de achizitionare a urmatoarelor bunuri: 
dispozitiv transport cu role 92 (2 bucati), cric hidraulic 5&-6T, rola transport spate F6-6T la pretul de 3.000 lei +TVA 
6. Oportunitatea mentinerii colaborarii cu firma de contabilitate C&A DYA CONSULTING SRL-D pentru intocmirea, 
semnarea si depunerea situatiior financiare cu o remuneratie de 100 lei anuala. 
 Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar Alpha Professional IPURL. 

Alpha Professional IPURL 
 
4. Societatea SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A., cod unic de înregistrare: 330904 
Tribunalul Bucuresti, Secția a VII-a Civila  
Dosar nr. 32802/3/2015 
Societatea de Asigurare Reasigurare Astra SA – în faliment 
CUI 330904 

Proces verbal al ședinței adunării creditorilor 
societății de Asigurare Reasigurare Astra SA – în faliment 

Încheiat astăzi, 23 martie 2018, ora 16:00 
Ședința Adunării Creditorilor SOCIETATEA DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA SA (denumită în continuare 
„ASTRA” sau „Debitoarea”) a fost convocată de Lichidatorul Judiciar KPMG Restructuring SPRL, cu sediul în 
București, DN1, Șos. București – Ploiești, nr. 69-71, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Societăților 
Profesionale al UNPIR: 0499, prin Convocatorul publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa („BPI”) nr. 
5715/16.03.2018. 
Adunarea Creditorilor SOCIETATEA DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA SA a fost convocată pentru data de 
23 martie 2018, ora 16:00, la sediul Lichidatorului judiciar KPMG Restructuring SPRL din Bucuresti, Sos. Bucuresti 
Ploiești nr. 69-71, sector 1. 
În conformitate cu dispozițiile art. 47 alin. (1) coroborat cu prevederile art. 58 lit. g) si următoarele din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, lucrările ședinței se desfășoară în prezenta 
reprezentanților Lichidatorului Judiciar, KPMG Restructuring SPRL, care asigură și secretariatul acesteia. 
Ordinea de zi  
Ordinea de zi a ședinței Adunării Creditorilor astfel cum a fost publicată potrivit convocatorului publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolventa nr. 5715/16.03.2018 este următoarea: 
1. Prezentarea Raportului de evaluare emis pentru activul „participație deținută de SOCIETATEA ASIGURARE-
REASIGURARE ASTRA SA în societatea PAID Romania” 
2. Prezentarea și aprobarea Raportului cadru privind modalitatea de vânzare a bunurilor din averea debitoarei si a 
Regulamentului de valorificare cadru corespunzătoare pentru activul participație deținută de SOCIETATEA 
ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA în societatea PAID Romania” 
Participare 
Creditorii prezenți la ședința Adunării Creditorilor și cei care au transmis voturi prin corespondență sunt enumerați în 
Tabelul de mai jos: 

Nr 
crt. 

Denumire/Nume și 
prenume creditor 

Creanța cu 
drept de vot 

Procent 
din total 
creanțe 

Nume si prenume 
reprezentant 

Document de 
reprezentare /Act de 

identitate 
1 Agenția Nationala de 

Administrare Fiscala 
16,104,291  4.8813% Vot prin corespondenta Adresa nr. 

SJI/bpi/794/23.03.2018 
2 ALLIANZ-TIRIAC 

ASIGURARI SA  
10,648,454  3.2276% Vot prin corespondenta, 

împuternicire avocațiala 
3836660/2018 

Adresa fn/23.03.2018 

3 Fondul de Garantare 
a Asiguraților (FGA) 

153,041,458  46.3873
% 

Vot prin corespondenta  Adresa de vot nr. 
10425/23.03.2018  

4 GENERALI 
ROMANIA 
ASIGURARE 
REASIGURARE SA 

6,148,954  1.8638% Vot prin corespondenta si 
reprezentat în cadrul 
ședinței de dl. Sorin Petre 

Adresa si împuternicire nr. 
9394/23.03.2018 

5 GROUPAMA 9,557,706  2.8970% Vot prin corespondenta  Adresa nr. e528/23.03.2018 
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ASIGURARI SA 
6 OMNIASIG 

VIENNA 
INSURANCE 
GROUP SA 

16,013,535  4.8537% Vot prin corespondenta Adresa nr. LTG 
1122/23.03.2018 

7 Societatea 
Asigurarea 
Romaneasca - 
ASIROM VIENNA 
INSURANCE 
GROUP SA  

1,321,473  0.4005% Vot prin corespondenta Adresa fn/23.03.2018 

8 UNIQA Asigurari 
SA 

8,752,000  2.6528% Vot prin corespondenta Adresa nr. 870/23.03.2018 

9 CONSILIUL 
LOCAL 
MUNICIPIUL 
TARGU JIU 

5,308  0.0016% Vot prin corespondenta Adresa nr. 
105040/22.03.2018 

10 ORASUL HUEDIN 705  0.0002% Vot prin corespondenta Adresa nr. 
19742/19.03.2018 

11 SERVICIUL 
PUBLIC FINANTE 
LOCALE PLOIESTI 

3,135  0.0010% Vot prin corespondenta Adresa nr. 
34336/21.03.2018 

12 CX 
REINSURANCE 
COMPANY 
LIMITED 

 6,624,238  2.0078% Vot prin corespondenta  Adresa fn/23.03.2018 

  TOTAL 228,221,257 69.1745
% 

   

Lichidatorul judiciar KPMG Restructuring SPRL a fost reprezentat de dna. Nicoleta Mihai, Practician în insolvență 
definitiv în cadrul KPMG Restructuring SPRL. La ședință a fost prezent si Administratorul special, dl. Bogdan 
Antonescu.  
Cvorum şi alte considerente legale  
Potrivit art. 49 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, cu excepția cazurilor în care legea cere o majoritate specială, ședințele 
adunării creditorilor au loc în prezenta titularilor de creanțe însumând cel puțin 30% din valoarea totală a creanțelor cu 
drept de vot asupra averii debitorului, iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil manifestat expres al 
titularilor majorității, prin valoare, a creanțelor prezente cu drept de vot. Votul condiționat este considerat vot negativ. 
Sunt considerați prezenți și creditorii care au votat valabil prin corespondență. 
Facem precizarea că pentru exprimarea voturilor în cadrul prezentei ședințe au fost avute în vedere creanțele actualizate 
înregistrate în Tabelul preliminar rectificat nr. 1 cu data de referință 03.12.2015 (data deschiderii procedurii de 
faliment), actualizat la 25.07.2017, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14540/27.07.2017. 
Astfel, Lichidatorul Judiciar constată că Adunarea creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerințele art. 49 din 
Legea nr. 85/2014, respectiv au fost recepționate voturi scrise din partea creditorilor și sunt prezenți personal sau cu 
drept de reprezentare, creditori ale căror creanțe însumate reprezintă 69.1745% din valoarea totală a creanțelor 
împotriva averii debitoarei. Deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul titularilor unei majorități, prin valoare, a 
creanțelor prezente cu drept de vot, motiv pentru care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi în 
ordinea menționată în convocator. 
Punctele de vedere (voturile prin corespondență) astfel cum au fost trimise de creditorii cu privire la Adunarea 
Creditorilor SOCIETATEA DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA SA (în faliment) sunt centralizate în Anexa 
nr. 1 și vor fi atașate prezentului proces verbal.  
Se trece la discutarea PUNCTELOR de pe ordinea de zi 
1. Prezentarea Raportului de evaluare emis pentru activul „participație deținută de SOCIETATEA ASIGURARE-
REASIGURARE ASTRA SA în societatea PAID Romania” 
Lichidatorul judiciar a comunicat creditorilor prin poștă electronică (e-mail), anterior datei ținerii ședinței, materiale cu 
privire la acest punct de pe ordinea de zi, constând în: 
i. Raportul de evaluare emis de Deloitte Consultanță SRL, privind estimarea valorii de piață a participațiilor deținute de 
ASTRA SA (in faliment) la data de 31 decembrie 2016 
ii. Actualizarea raportului de evaluare a participației de 15 % deținută de SOCIETATEA ASIGURARE-
REASIGURARE ASTRA SA – în faliment, în PAID SA la data de 31 decembrie 2017 (raport emis de Deloitte 
Consultanță SRL) 
În privința celor două rapoarte, facem precizarea că Lichidatorul judiciar, în respectarea dispozițiilor art. 58 alin. 1, lit. p 
si q și al art. 62 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, a procedat la 
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publicarea unui Anunț, ce a fost publicat în Buletinul procedurilor de insolvență nr. 5901/20.03.2018.  
Lichidatorul judiciar consemnează voturile creditorilor pentru ședința Adunării creditorilor potrivit punctelor de 
vedere/voturi transmise prin corespondență.  
Hotărârea nr. 1 

Dat fiind faptul că, în privința acestui punct de pe ordinea de zi nu s-a solicitat exprimarea unui vot, se consemnează 
faptul că prin punctele de vedere exprimate de creditori, s-a luat act de rezultatul raportului de emis pentru activul 
„participație deținută de SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA în societatea PAID Romania”. 

2. Prezentarea și aprobarea Raportului cadru privind modalitatea de vânzare a bunurilor din averea debitoarei si a 
Regulamentului de valorificare cadru corespunzătoare pentru activul participație deținută de SOCIETATEA 
ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA în societatea PAID Romania” 
Lichidatorul judiciar a comunicat creditorilor prin poștă electronică (e-mail), anterior datei ținerii ședinței, materiale cu 
privire la acest punct de pe ordinea de zi, constând în: 
i. Regulamentul de valorificare pentru activul participație deținută de SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE 
ASTRA SA în societatea PAID Romania” 
ii. Acordul - model de acceptare regulament valorificare (parte integranta a regulamentului) 
Suplimentar, creditorilor le-au fost comunicate si înscrisuri si informații cu privire la: 
 Calendar estimativ propus al vânzării  
 Mecanismul de alocare a cotelor de deținere în funcție de posibilitatea de cumpărare a acțiunilor de către acționarii 
existenți. 
 Avizul ASF si lista societăților autorizate sa încheie polițe PAD care se califica pentru a participa la un astfel de 
proces de vânzare 
Lichidatorul judiciar consemnează voturile creditorilor pentru ședința Adunării creditorilor potrivit punctelor de 
vedere/voturi transmise prin corespondență.  
Hotărârea nr. 2 

Potrivit voturilor exprimate, cu un procent 64.2923% din totalul creanțelor și 92.9422% din valoarea creanțelor 
prezente la vot, înscrise în Tabelul preliminar al creanțelor publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 
14540/27.07.2017 creditorii APROBĂ Raportul cadrul privind modalitatea de vânzare a participației deținute de 
Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA SA în Societatea PAID Romania si regulamentul de valorificare cadrul 
corespunzător pentru activul participație deținută de Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA SA în Societatea 
PAID Romania” 

*** 
Față de punctele înscrise pe ordinea de zi și în timpul desfășurării ședinței Adunării creditorilor, nu au existat obiecțiuni 
din partea creditorilor și nu s-a solicitat consemnarea altor puncte de vedere. 

*** 
Constatând că au fost epuizate toate problemele înscrise pe ordinea de zi, se încheie prezentul proces verbal în 10 
exemplare, astăzi, 23 martie 2018, din care un exemplar va fi depus prin grija Lichidatorului judiciar la dosarul de 
insolvență, câte un exemplar va fi înmânat fiecărui reprezentant al membrilor din Comitetul creditorilor, iar două 
exemplare vor rămâne la Lichidatorul judiciar și la Debitoare. 
SEMNĂTURI 

Având în vedere dimensiunea acestora, anexele nu se publică însă vor fi puse la dispoziția creditorilor, la solicitare.  
KPMG Restructuring SPRL 

In calitate de Lichidator judiciar a Societății de Asigurare Reasigurare ASTRA SA – în faliment 
* 

 
 
 
 

Nr. crt. Membrii Comitetului Creditorilor Semnătura creditor 
1. Allianz-Tiriac Asigurări SA Vot prin corespondență 
2. Agenția Națională de Administrare Fiscală, 

Direcția Generală de Administrare a Marilor 
Contribuabili 

Vot prin corespondenta 

3. Omniasig Vienna Insurance Group Vot prin corespondenta 

4. Uniqa Asigurări  Vot prin corespondenta 
5. Generali Romania Asigurare-Reasigurare  

 
dl. PETRE SORIN 
 
 

6. Fondul de garantare a asiguraților Vot prin corespondenta 
7. Vot prin corespondenta Vot prin corespondenta 
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Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea NAPOLUX IMOBILIARE SRL, cod unic de înregistrare: 31116901 

Depunere raportul lunar – martie 2018, privind modul în care lichidatorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile în 
procedura insolvenței în forma simplificată deschisă împotriva debitoarei SC Napolux Imobiliare SRL 

Nr.: 19, Data emiterii: 26.03.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 979/1285/2017 Tribunalul Specializat Cluj. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Cluj- Napoca, str. Dorobantilor, nr. 2-4, jud. Cluj, tel. 0264.596.114. 
3.1. Debitor: SC Napolux Imobiliare SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncoveanu, nr.56, bl. T4, sc.3, 
et.4, ap. 57, jud. Cluj, cod fiscal 31116901, ORC Cluj nr. J12/156/2013. 
4.Creditori: DGFP Cluj, Cluj- Napoca, P-ţa Avram Iancu, nr. 19 
5.Lichidator judiciar: Popa M Consulting SPRL, CUI 20702964, sediul social în Cluj-Napoca, Aleea Godeanu, nr. 8/25, 
judeţ Cluj, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 2A0099,tel.0722.365.462, reprezentant- practician 
coordonator Popa Mircea Aurelian.  
6.Subscrisa Popa M Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Napolux Imobiliare SRL, 
conform încheierii civile nr.2102/CC/2017 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul 979/1285/2017, în 
temeiul art. 59 alin. (1) şi (2) din Legea 85/2014, comunică  

Raportul lunar, martie 2018, privind modul în care lichidatorul și-a îndeplinit atribuțiile în procedura 
insolvenței în formă simplificată deschisă împotriva debitoarei SC Napolux Imobiliare SRL.Întocmit în baza 

prevederilor art.59 al.1 și 2 din Legea 85/2014: 
1. Descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor: În luna martie 2018 s-au depus la dosarul cauzei următoarele 
documente: 07.03.2018- Raport nr.6 lunar, februarie 2018, privind îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar; 
08.03.2018- Completarea la procesul verbal de la adunarea creditorilor, cu acte anexe; 22.03.2018- Adresa privitoare la 
înlocuirea lichidatorului. La data de 13.03.2018, DGFP Cluj, în calitate de creditor majoritar al debitoarei SC Napolux 
Imobiliare SRL, a depus la dosar cerere privind înlocuirea lichidatorului judiciar Popa M Consulting SPRL cu 
practicianul în insolvență CII Ardelean Monica. La termenul de judecată din data de 15.03.2018, lichidatorul judiciar a 
susținut rapoartele de activitate întocmite în cauză, solicitând încuviințarea raportului cu propunerea de închiderea 
procedurii, în conformitate cu art.174(1) din Legea 85/2014. În data de 22.03.2018 s-a judecat în Camera de Consiliu 
fără citarea părților, cererea AJFP Cluj privind înlocuirea lichidatorului judiciar Popa M Consulting SPRL cu 
practicianul în insolvență CII Ardelean Monica. Instanța a respins cererea creditorului AJFP Cluj, cu publicarea în BPI. 
2. Cheltuieli efectuate. În luna martie 2018 nu s-au efectuat cheltuieli de procedură și nu s-a încasat niciun onorariu de 
către lichidatorul judiciar. 
3. Concluzii. Prin Incheierea civilă nr.2102/CC/2017 din data de 21.12.2017, s-a dispus deschiderea procedurii 
insolvenței în forma simplificată a falimentului împotriva debitoarei SC Napolux Imobiliare SRL. S-a respectat integral 
procedura prevăzută de Legea nr.85/2014. Toate documentele întocmite au fost depuse la dosarul cauzei, comunicate cu 
părțile și publicate în BPI. Nu s-au înregistrat opoziții la deschiderea procedurii și nici contestații la tabelul creanțelor. 
Debitoarea nu deține niciun bun sau valoare care să poată fi valorificată și distribuită creditorilor. În conformitate cu 
prevederile art.58(1) din Legea nr.85/2014 s-a efectuat de urgență informarea judecătorului sindic că nu există bunuri în 
averea debitoarei pentru a acoperi cheltuielile de procedură. Către creditori s-a înaintat adresa prin care s-a solicitat a se 
comunica dacă se oferă a avansa cheltuielile corespunzătoare pentru a acoperi cheltuielile de procedură cunoscînd că nu 
există bunuri în averea debitoarei. Nu sunt debitori de încasat pentru recuperarea de sume și valori. Nu s-au identificat 
acte de transfer fraudulos necesar a fi denunțate. Reorganizarea judiciară nu a fost posibilă întrucât debitoarea are 
activitatea oprită și nu dispune de mijloacele materiale și financiare necesare reorganizării judiciare. S-a efectuat o 
analiză economică a debitoarei pe anii 2013- 2017 reieșind că s-a realizat un faliment tipic comercial. Nu s-au 
înregistrat încălcări ale prevederilor art. 169(1) din Legea 85/2014 care să conducă la antrenarea răspunderii 
patrimoniale ale organelor de conducere ale debitoarei. Societatea debitoare se încadrează în prevederile art. 174(1) din 
Legea 85/2014, întrucât nu deține niciun bun în averea proprie și creditorii nu au comunicat acordul privind avansarea 
de sume pentru acoperirea cheltuielilor de administrare. Față de aceste împrejurări, lichidatorul judiciar solicită 
închiderea procedurii insolvenței în temeiul disp. art. 174 din Legea 85/2014. Potrivit art. 174 din Legea 85/2014, în 
orice stadiu al procedurii prevăzute de această lege, dacă se constată că nu există bunuri în averea debitoarei ori că 
acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative și niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele 
corespunzătoare, judecătorul sindic va da o sentință de închiderea procedurii prin care se va dispune și radierea 
debitorului din registrul în care este înmatriculat. 
4. Se propune Tribunalului Specializat Cluj: încuviințarea cheltuielilor de procedură în sumă de 280,99 lei și a 
retribuției lichidatorului în sumă de 4.000 lei din fondul de lichidare, conform art.39(4) din Legea 85/2014, în lipsa 
disponibilului în contul debitoarei și a Hotărârii UNPIR nr.2/2017 publicată în MO nr. 792 din 06.10.2017; 
încuviințarea raportului conform art. 174(1) din legea 85/2014 cu închiderea procedurii și radierea din evidențele 
Registrului Comerțului a debitoarei SC Napolux Imobiliare SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Constantin 
Brâncoveanu, nr.56, bl. T4, sc.3, et.4, ap. 57, jud. Cluj, cod fiscal 31116901, ORC Cluj nr. J12/156/2013; încuviințarea 
conform art. 180 din Legea 85/2015, a descărcării lichidatorului de orice îndatoriri și responsabilități cu privire la 
procedură, debitor, creditori, asociați. 

Practician coordonator Mircea Aurelian Popa 
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Județul Constanţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA RA, cod unic de înregistrare: 
2749993 
Debitor: Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța 
Data: 23.03.2018        

Proces-verbal al comitetului creditorilor 
debitorului Regia Autonomă Județeană de Drumuri Și Poduri Constanța RA 

Nr De Iesire:2577/23.03.2018 
Încheiat astăzi, 23.03.2018 în Bucureşti, la sediul administratorului judiciar din București, str. Gara Herăstrău nr. 4, 
Green Court et. 3, Sector 2, cu prilejul Ședinței Comitetului Creditorilor debitoarei REGIA AUTONOMĂ 
JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA RA. 
Administratorul judiciar CITR Filiala București SPRL a convocat Comitetul Creditorilor debitoarei, în temeiul art. 47 
coroborat cu art. 39 alin. (6) şi 144 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de 
insolvență.   
Ordine de zi a Comitetului Creditorilor: 
1.  Prezentarea și aprobarea Raportului privind situaţiile financiare ale debitorului Regia Autonomă Județeană de 
Drumuri și Poduri Constanța RA, aferent trimestrului I de reorganizare judiciară. 
La şedinţă se prezintă: 
1. Practician în insolvenţă Bogdan Gorde din partea administratorului judiciar CITR Filiala București SPRL; 
și următorii membri ai Comitetului creditorilor: 
 Consiliul Județean Constanța- prin poziție scrisă 
 Banca Transilvania- prin poziție scrisă 
 Rompetrol Downstream SRL- prin poziție scrisă 
 Yse Trans SRL- prin poziție scrisă 
 Salariații RAJDP Constanța RA- prin poziție scrisă 
Chestiuni prealabile: 
Convocatorul Comitetului Creditorilor a fost comunicat creditorilor de către administratorul judiciar prin publicarea 
acestuia în Buletinul Procedurilor de insolvenţă nr. 5679/16.03.2018. 
Prezenta şedinţă a Comitetului Creditorilor este prezidată de către Practician în insolvență Bogdan Gorde din partea 
administratorului judiciar CITR Filiala București SPRL, în conformitate cu dispoziţiile art. 51 alin. (3) din Legea nr. 
85/2014. Secretariatul şedinţei este asigurat de către administratorul judiciar. 
Şedinţa Comitetului creditorilor se desfăşoară cu prezenţa celor cinci membri ai Comitetului Creditorilor. 
Se consemnează faptul că, prin pozițiile scrise transmise, creditorii: 
Banca Transilvania SA, cu privire la unicul punct aflat pe ordinea de zi, arată următoarele: ,,Banca Transilvania aprobă 
raportul aferent trimestrului I de reorganizare judiciară. ” 
Rompetrol Downstream SRL, cu privire la unicul punct aflat pe ordinea de zi, arată următoarele: ,,Am luat act și 
aprobăm Raportul privind situațiile financiare ale debitoarei  Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri 
Constanța RA, aferent trimestrului I de reorganizare judiciară (01.10.2017- 31.12.2017). 
Yse Trans SRL, cu privire la unicul punct aflat pe ordinea de zi, arată următoarele: ,, Am luat la cunoștință analiza 
gradului de îndeplinire a indicatorilor economico-financiari propuși prin intermediul planului de reorganizare conformat 
de către judecătorul sindic la data de 15.09.2017, pentru perioada octombrie- decembrie 2017 și concluziile finale din 
care reiese faptul că au fost îndeplinite obligațiile de plată asumate în proporție de 100%, societatea având o activitate 
profitabilă înregistrând profit operational și profit contabil la finalul exercițiului financiar cât și în Trimestrul I al plnului 
de reorganziare judiciară.  
Astfel, subscrisa Yse Trans SRL reprezentată prin dl. Isleam Sezghin trimite votul Pentru aprobarea Raportului privind 
situațiile financiare ale debitoarei  Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța RA, aferent trimestrului 
I de reorganizare judiciară.” 
Salariații RAJDP Constanța RA, prin reprezentant Gafița Cătălin, cu privire la unicul punct aflat pe ordinea de zi, arată 
următoarele: ,,Luând la cunoștință analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor economico-financiari propuși prin 
intermediul planului de reorganizare conformat de către judecătorul sindic la data de 15.09.2017, pentru perioada 
octombrie- decembrie 2017 și concluziile finale din care reiese faptul că au fost îndeplinite obligațiile de plată asumate 
în proporție de 100%, societatea având o activitate profitabilă înregistrând profit operational și profit contabil la finalul 
exercițiului financiar cât și în Trimestrul I al plnului de reorganziare judiciară, prin prezenta trimit votul Pentru 
aprobarea Raportului privind situațiile financiare ale debitoarei  Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri 
Constanța RA, aferent trimestrului I de reorganizare judiciară.” 
Consiliul Județean Constanța, cu privire la unicul punct aflat pe ordinea de zi, arată următoarele: ,,Aprobăm Raportul 
privind situațiile financiare ale debitoarei Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța RA, aferent 
trimestrului I de reorganizare judiciară, în forma prezentată.” 
Având în vedere: 
 faptul că şedinţa Comitetului creditorilor se desfăşoară cu prezenţa a celor cinci membri ai Comitetului Creditorilor,  
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  dispoziţiile art. 51 alin. 4 din Legea 85/2014, potrivit cărora deliberările comitetului creditorilor se pot lua cu 
majoritatea simplă a membrilor din numărul total al acestora,  
  poziţiile exprimate de cei cinci creditori, 
administratorul judiciar constată că, în urma voturilor exprimate, a fost întrunită majoritatea cerută de lege, necesară 
pentru luarea unor decizii de către Comitetul Creditorilor Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța 
RA, acestea fiind următoarele: 
Comitetul creditorilor aprobă în unanimitate Raportul privind situațiile financiare ale debitoarei Regia Autonomă 
Județeană de Drumuri și Poduri Constanța RA, aferent trimestrului I de reorganizare judiciară. 
Nefiind de discutat alte puncte pe ordinea de zi și nefiind obiecțiuni cu privire la cele consemnate se declară închisă 
prezenta şedinţă a Comitetului creditorilor. 
Pentru aceste motive s-a procedat la încheierea prezentului Proces-Verbal al Comitetului creditorilor, azi 23.03.2018, în 
2 (două) exemplare originale, continând 5 pagini. Potrivit prevederilor art. 51 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 prezentul 
act va fi semnat de următorii: 
Creditori prezenți: 
Banca Transilvania 
Prin poziție scrisă 
Rompetrol Downstream SRL 
Prin poziție scrisă 
Yse Trans SRL 
Prin poziție scrisă 
Salariații RAJDP Constanța RA 
Prin poziție scrisă 
Consiliul Județean Constanța 
Prin poziție scrisă 

Administrator judiciar 
CITR Filiala București SPRL 

Președintele ședinței 
Bogdan Gorde 

 
Județul Covasna 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea TERRACOTTA STAR SA, cod unic de înregistrare: 546674 
România  
Tribunalul Covasna  
str. Kriza Janos, nr. 2, Sf. Gheorghe, jud. Covasna 
Dosar nr. unic 1742/119/2017 
Termen: 18 mai 2018 

Citaţie 
emisă la: ziua 23 luna 03 anul 2018 

DEBITOR 
1. SC TERRACOTTA STAR SA PRIN REPREZENTANT LEGAL - ADMINISTRATOR MIHAI CIPRIAN 
IFTIMIE, CU SEDIUL PROCESUAL ALES - BRAŞOV, STR. NICOLAE IORGA, nr. 2, Judeţ BRAŞOV 
CREDITORI 
2. ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE Covasna PRIN REPREZENTANT LEGAL - ŞEF 
ADMINISTRAŢIE EC. AMBRUS ATTILA - SFÂNTU GHEORGHE, STR. JOZEF BEM, nr. 9, Cod postal 520023, 
Judeţ Covasna 
3. SC TEGA SA PRIN REPREZENTANT LEGAL - DIRECTOR GENERAL MATHE LASZLO - SFÂNTU 
GHEORGHE, STR. CRÂNGULUI, nr. 1, Judeţ Covasna 
4. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE PRIN PRIMAR – DIRECŢIA FINANŢE PUBLICE MUNICIPALE - 
SFÂNTU GHEORGHE, STR. OLTULUI, nr. 2, Cod postal 520008, Judeţ Covasna 
5. AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI - AAAS (FOSTA AVAS) PRIN 
REPREZENTANT LEGAL - Preşedinte GEANTĂ FLORIAN DANIEL - BUCUREŞTI - sector 1, Bucureşti, STR. 
CPT. AV. AL. ŞERBĂNESCU, nr. 50, Cod postal 014294 
6. MIHAI CIPRIAN IFTIME, CU DOMICILIUL ALES - BRAŞOV, STR. NICOLAE IORGA, nr. 2, ap. 12, Judeţ 
BRAŞOV 
7. BURSA DE VALORI BUCUREŞTI PRIN REPREZENTANT LEGAL - DIRECTOR GENERAL MARIUS - ALIN 
BARBU - sector 2, Bucureşti, B - DUL CAROL, nr. 34 - 36, et. 13 - 14 
8. DEPOZITARUL CENTRAL SA PRIN REPREZENTANT LEGAL - DIRECTOR FINANCIAR FLORINA ROSU - 
sector 2, Bucureşti, B - DUL CAROL, nr. 34 - 36, et. 8 
ADMINISTRATOR JUDICIAR 
9. VALEXPERT IPURL PRIN REPREZENTANT LEGAL – ASOCIAT UNIC VALENTINA ROMAN - BRAŞOV, 
STR. VASILE LUPU, nr. 34, Judeţ BRAŞOV 
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ADMINISTRATOR SPECIAL 
10. VĂDUVA GHEORGHE, sat Lunca Calnicului - com. PREJMER, STR. RÂUL NEGRU, nr. 167A, Judeţ BRAŞOV 
sunt chemaţi la această instanţă, camera 33, completul 11, în ziua de 18 luna 05 anul 2018, ora 9.00 în calitate creditori 
în proces cu debitoarea SC TERRACOTTA STAR SA prin reprezentant legal – administrator Mihai Ciprian Iftimie, cu 
sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lt. Păiş David numărul 24, judeţ Covasna, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. J14/96/1991, având cod unic de înregistrare 546674, pentru 
procedura insolvenţei.  

Grefier, 
 
Județul Dolj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ANDO MESI SRL, cod unic de înregistrare: 21493769 

Comunicare raport de activitate 
Nr.: 1233 data emiterii: 23.03.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 5061/63/2015, Tribunal: Dolj, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Oltea Paula 
Anghelina. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Tribunalul Dolj, str. Brestei, nr. 129, Craiova, judetul Dolj. 
3. Debitor: Ando Mesi SRL cu sediul social în Aleea 1 Ana Ipatescu, nr. 7, Craiova, judetul Dolj, cod de identificare 
fiscală 21493769, număr de ordine în registrul comerţului J16/692/2007.  
4. Lichidator judiciar:  Expert Com SPRL cu sediul în Craiova, strada România Muncitoare, nr. 55, etaj 1, judeţul Dolj, 
RFO II-0067/2006, Tel/Fax 0251/531.202, reprezentată de Orheiu Constantin. 
5. Subscrisa: Expert Com SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Ando Mesi SRL în dosarul 5061/63/2015 
pe rolul Tribunalului Dolj, Secţia a II-a Civilă, în temeiul art. 59, alin. 1 din Legea 85/2014 - Codul insolvenţei, 
comunică 
La data de 20.03.2018 am întocmit şi depus  
Raport de activitate prin care informăm instanţa şi creditorii cu privire la actele şi operaţiunile efectuate în cadrul 

procedurii de insolvenţă 
1. PUBLICĂRI ÎN BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENTA: 
Înţelegem să depunem dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolventa a raportului de activitate depus la 
termenul din data de 05.12.2017  în conformitate cu dispoziţiile art. 59 alin. 1 din Legea 85/2014. 
2. VALORIFICAREA BUNURILOR: 
Având în vedere aprobarea Adunării Creditorilor privind atât Raportul de evaluare cât şi Regulamentul de vânzare, am 
continuat procedura de valorificare a bunurilor, organizându-se licitaţii publice de la datele de 08 Decembrie 2017, 15 
Decembrie 2017, 22 Decembrie 2017, 29 Decembrie 2017, 08 Februarie 2018, 15 Februarie 2018, 22 Februarie 2018, 01 
Martie 2018, 08 Martie 2018 şi 15 Martie 2018. 
Deşi publicitatea s-a făcut în conformitate cu dispoziţiile legale, la data, oră şi locul stabilite prin anunţul de vânzare, 
niciun participant nu a înţeles să se prezinte la licitaţii. 
Având în vedere cele mai sus arătate, vom continua organizarea de licitaţii publice în vederea valorificării bunurilor, 
următoarele şedinţe de licitaţii pentru bunurile mobile fiind programate la datele de 22 Martie 2018,                29 Martie 
2018, 05 Aprilie 2018, 12 Aprilie 2018, 19 Aprilie 2018, 26 Aprilie 2018, 03 Mai 2018, 10 Mai 2018, 17 Mai 2018, 24 
Mai 2018, 31 Mai 2018, 07 Iunie 2018, 14 Iunie 2018, 21 Iunie 2018 şi 28 Iunie 2018, pentru care publicitatea a fost 
efectuată în condiţiile legale. 
În acest sens, învederam faptul că au fost depuse la dosarul cauzei dovezile privind efectuarea publicităţii legale a 
licitaţiilor publice. 
În concluzie, solicităm un termen pentru continuarea procedurii, în vederea continuării procedurii de valorificare a 
bunurilor din patrimoniul debitoarei. 
Termen procedural: 26.06.2018 

 Expert Com S.P.R.L. prin Orheiu C. Constantin 
 
Județul Giurgiu 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea GYA&NIK CONSTRUCȚII SRL, cod unic de înregistrare: 33117709 
Depunere extras raport activitate intocmit de administratorul judiciar in procedura insolventei  in conformitate 

cu prevederile art.59 din legea 85/2014 
Nr.112; Data: 21.03.2018 

1.Date privind dosarul: Numar dosar: 1860/122/2016, Tribunalul Giurgiu – Sindic, jud.sindic Mihaela Bogea 
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 13, loc.Giurgiu, telefon:0246/212725; programul 
arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri 09.00-13.00. 
3.1 Debitorul  : SC GYA & NIK Constructii SRL– in insolventa, in insolvency, en procedure collective; Cod de 
identificare fiscală  33117709; Sediul social : Com.Bolintin Deal, Sat Bolintin Deal, Str.Doinei nr.7, cam.2, judetul  
Giurgiu; Număr de ordine în registrul comerţului J52/221/2014; 
4.Creditori : confor Tabelului Definitiv al creantelor publiat in BPI nr.7975 / 24.04.2017; 
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5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Stamen Cristian ; Cod de identificare fiscală 32171459 ; 
Sediul social : Strada Hristo Botev nr.5, municipiul Giurgiu, judetul Giurgiu; Număr de înscriere în tabloul 
practicienilor în insolvenţă 1B 3609; Tel.0731064094; Fax 0346 566 288; E-mail cristianstamen@yahoo.com; Nume şi 
prenume reprezentant administrator judiciar  Stamen Cristian 
6.Subscrisa Cabinet Individual de Insolventa Stamen Cristian, în calitate de administrator judiciar al debitorului, 
reprezentat legal prin Stamen Cristian, în temeiul dispozitiilor art 59 alin (1) din legea nr.85/2014 comunică intr-un 
numar de 1 exemplar : 

Raport de activitate (1) 
intocmit in conformitate cu prevederile art.59 din legea nr.85/2014 

I. PRELIMINARII    
La data de 06.12.2016, în dosarul nr. 1860/122/2016 aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu, a fost deschisă procedura 
generala a insolvenţei faţă de debitoarea SC GYA & NIK Constructii SRL si CII Savoiu Iulian a fost desemnat 
provizoriu in calitate de administrator judiciar. Prin Incheierea de sedinta din 22.05.2017, judecatorul sindic a dispus la 
cererea creditorului majoritar AJFP Giurgiu inlocuirea administratorul judiciar provizoriu cu Insolventa 2007 SPRL, iar 
prin Incheiere de sedinta din 29.01.2018, instanta a dispus inlocuirea acestui administrator judiciar (la cererea sa) cu CII 
Stamen Cristian  desemnat sa indeplineasca atributiile prevazute de art.58 din legea nr.85/2014. 
1.1. Date de identificare a debitoarei: 
a) Denumirea societatii : SC GYA & NIK Constructii SRL 
b) CUI : 33117709;   
c) Nr.Inreg. la Reg.Com. : J52/221/2014; 
d) Sediul social :  Com.Bolintin Deal, Sat Bolintin Deal, Str.Doinei nr.7, cam.2, judetul  Giurgiu; 
e) Asociaţi - persoane fizice: 
Marcu Cristina Marinela- cu domiciliul in Com.Bolintin Deal, Sat Bolintin Deal, Str.Doinei nr.7, judetul  Giurgiu – 
procent beneficii si pierderi 50% ; 
Marcu Ionel- cu domiciliul in Com.Bolintin Deal, Sat Bolintin Deal, Str.Doinei nr.7, judetul  Giurgiu – procent 
beneficii si pierderi 50% ; 
1.2. Date despre administratori:  
Marcu Cristina Marinela- cu domiciliul in Com.Bolintin Deal, Sat Bolintin Deal, Str.Doinei nr.7, judetul  Giurgiu  
II. DEMERSURILE ÎNTREPRINSE DE CĂTRE ADMINISTRATORUL JUDICIAR 
 2.1 NOTIFICARI  
 În cadrul primelor măsuri intreprinse in calitate de administrator judiciar al SC GYA & NIK Constructii SRL, CII 
Stamen Cristian a notificat debitoarea privind predarea documentelor contabile, a bunurilor si valorilor existente in 
patrimoniul societatii in vederea inventarierii, dar nu a primit nici un raspuns de la organele de conducere ale acesteia. 
 Totodata, s-a initiat o corespundenta cu fostul administrator judiciar al debitoarei Insolventa 2007 SPRL, care a 
comunicat faptul ca nu a identificat, ca urmare a demersurilor intreprinse in acest sens, bunuri ale debitoarei si nu a 
primit de la reprezentantii legali ai acesteia documente, bunuri sau valori. 
2.2 SITUAŢIA BUNURILOR DIN PATRIMONIUL DEBITOAREI  
 Asa cum am aratat mai sus nu au fost identificate bunuri sau valori ale debitoarei. 
2.3 SITUAŢIA DOCUMENTELOR SI A RAPORTĂRILOR CONTABILE  
Debitoarea nu a pus la dispozitia administratorul judiciar documentele societatii solicitate de acesta (documente de 
evidenta contabila din ultima perioada in care a desfasurat activitate). 
2.4  RAPORT INTOCMIT CONFORM ART.92 DIN LEGEA nr.85/2014 
Fostul administratorul judiciar CII Savoiu Iulian a publicat in BPI nr.3903/27.02.2017 raportul intocmit conform art.92 
din legea nr.85/2014, in care a aratat ca societatea nu mai desfasoara activitate la sediul declarat, nu prezinta dovezit 
privind tinerea contabilitatii, iar asociatii nu si-au desemnat un administrator special in cadrul prezentei proceduri si nici 
nu au ad intreprins demersurile necesare propunerii unui plan de reorganizare, astfet incat sunt intrunite conditiile 
prevazute de art.38 alin.(2) lit.c) din legea nr.85/2014 si in concluzie a propus trecerea debitoarei in procedura 
simplificata a falimentului, in temeiul art.92 alin.(5) coroborat cu art.145 alin.(1) lit.D din legea nr.85/2014. 
2.5 RAPORT INTOCMIT CONFORM ART.97 DIN LEGEA nr. 85/2014 
Fostul administratorul judiciar CII Savoiu Iulian a publicat in BPI nr.3902/27.02.2017 raportul intocmit conform art.97 
din legea nr.85/2014, in care a indicat fapte culpabile savarsite de fostul administrator statutar care se incadreaza in 
dispozitiile art.169 alin.(1) lit.a) din legea nr.85/2014 si a apreciat ca nu exista premise reale de reorganizare a activitatii 
debitoarei, drept pentru care se impune trecerea acesteia in procedura simplificata a falimentului.  
2.6 TABELUL PRELIMINAR AL CREANTELOR 
Ca urmare a analizarii declaraţiei de creanţă depusa la dosarul cauzei de catre unicul creditor AJFP Giurgiu, 
administratorul judiciar a intocmit Tabelului Preliminar al creanţelor pe care l-a publicat in BPI nr.3890/27.02.2017. 
 2.7 TABELUL DEFINITIV AL CREANTELOR 
Intrucat nu s-au inregistrat in termenul legal contestatii la tabelul preliminar, administratorul judiciar a intocmit  Tabelul 
Definitiv al creantelor pe care l-a publicat in BPI nr.7975/24.04.2017. 
2.8 ADUNAREA CREDITORILOR 
In cadrul adunarii creditorilor din 10.03.2017, au fost aprobate urmatoarele hotarari: 
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-A  fost aprobat raportul intocmit de administratorul judiciar in conformitate cu prevederile art. 92 din Legea 
nr.85/2014. 
-A  fost aprobat raportul intocmit de administratorul judiciar in conformitate cu prevederile art. 97 din Legea 
nr.85/2014. 
Procesul-Verbal al adunarii creditorilor a fost publicat in BPI nr.7675/24.04.2017.   
III.  CHELTUIELI CU ADMINISTRAREA PROCEDURII                                      
In perioada 29.01.2018-21.03.2018, au fost efectuate cheltuieli de procedura din fondurile proprii ale administratorului 
judiciar in cuantum total de 6,30 lei, reprezentand cheltuieli cu serviciile postale (conform factura 
nr.1926/22.02.2018/chitanta nr.4576/22.02.2018). 
Onorariu administratorului judiciar CII Stamen Cristian a fost stabilit prin Incheierea de sedinta prin care acesta a fost 
desemnat în cuantum de 2.000 de lei.  
Avand in vedere faptul ca pana la acest termen nu s-au identificat bunuri sau valori in patrimoniul debitoarei,  solicitam 
instantei sa incuviinteze plata onorariului administratorului judiciar  in cuantum total de 2.000 lei si a cheltuielilor de 
procedura efectuate din fonduri avansate de acesta in perioada derularii procedurii insolventei in suma de 6,30 lei, din 
fondul ONRC conform art. 39 alin.(4) din Legea nr.85/2014. 
IV. SOLICITAREA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR DE TRECERE A DEBITOAREI IN PROCEDURA 
SIMPLIFICATA A FALIMENTULUI, conform art. 145 alin.(1) lit.D din  legea nr.85/2014  
 Avand in vedere aprobarea de catre adunarea creditorilor din 10.03.2017 a rapoartelor intocmite de administratorul 
judiciar in conformitate cu prevederile art.92 si respectiv art.97 din legea nr.85/2014, prin care s-a propus trecerea 
debitoarei in procedura simplificata a falimentului, considerăm că sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 145 alin. 
(1) lit.D din legea nr.85/2014 si solicitam trecerea debitoarei in procedura simplificata a falimentului. 
V.  SOLICITĂRI ADRESATE JUDECĂTORULUI SINDIC:                                      
Solicităm: 
 aprobarea prezentului Raport de activitate  intocmit conform art. 59 din legea nr.85/2014; 
 dispunerea plăţii onorariului administratorului judiciar în cuantum de 2.000 lei şi a cheltuielilor efectuate în 
procedură în cuantum de 6,30 lei din fondul de garantare al ONRC, conform art.39 alin 4 din legea 85/2014. 
 trecerea debitoarei in procedura simplificata a falimentului, in temeiul art. 145 alin. (1) lit. D din legea nr.85/2014 si 
confirmarea în calitate de lichidator judiciar a CII Stamen Cristian. 

Administrator judiciar CII Stamen Cristian 
prin practician in insolventa Stamen Cristian 

 
Județul Ilfov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea VILY COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 18359431 
Dosar 1078/93/2012 
Tribunalul Ilfov – Sectia Civila F7 
Debitor: VILY Company SRL , 
Str. Horia Closca si Crisan nr 91Hala 1,  
parter, camera 16, Ilfov 
in insolventa, în bancruptcy, en fallite 
Termen:29.03.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1078/93/2012 Tribunal ILFOV secţia Civila, 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Buftea, str Stirbei Voda nr 24, Număr de telefon 021 3122343 fax 02131222351 
programul arhivei/registraturii instanţei: luni- vineri 9.00- 13.00. 
2.1.Debitor: VILY COMPANY SRL, cu sediul în Localitatea Cornetu, str. Bujorului nr. 22, județ Ilfov, număr de 
ordine în Registrul Comerţului J23/200/2006, CUI 18359431,  
3. Administrator special: nu a fost desemnat 
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa MANOLE IRINA MIRELA,Cod de identificare fiscală RO 
27043143, sediul social Bucuresti, str. Vatra Luminoasa nr 1-27, bloc D7, ap 125, sector 2 Număr de înscriere în tabloul 
practicienilor în insolvenţă 1B 0571 ,Tel/Fax 0314093254,E-mail irina.manole@profesionalinsolv.ro 
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică CII Manole Irina Mirela. 
Subscrisa: CII Manole Irina Mirela,în calitate de lichidator judiciar al debitoarei, a intocmit si depune 

Raport de activitate 
privind debitoarea SC Vily Company SRL,  

Preliminarii: 
In perioada care face obiectul prezentului raport, lichidatorul judiciar a continuat activitatile de urmarire a procedurii de 
executare silita demarate prin cabinetul BEJ Raileanu Ionut Catalin impotriva fostului administrator statutar Veneciuc 
Adrian conform cererii de atragere a raspunderii formulata anterior de lichidator judiciar si aprobata de instanta, astfel 
incat masurile lichidatorului judiciar au fost de investire a sentintei, dupa contactarea administratorului statutar si 
punerea în vedere atat a respectarii obligatiilor cat si plata prejudiciului constat, prin sentinta nerecurata, de 24 030 lei. 
Asa cum s-a aratat în raportul anterior din actiunile si identificarile executorului judecatoresc ,au fost identificate în 
proprietatea debitoarei sau asociatului bunuri pentru care executorul judecatoresc nu a comunicat finalizarea actiunii de 
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notare asupra imobilului identificat în proprietatea administratorului statutar, sau a verificarii la SPRCIV pentru auto. 
A fost notificat executorul judecatoresc pentrua comunica cu privire la stadiul cererii de stabilire a cotei de proprietate. 
In ce priveste veniturile si cheltuielile inregistrate în perioada la care face referire prezentul raport mentionam: 
Nu au fost inregistrate incasari. 
Cheltuielile anterioare: 1510 lei cheltuieli de deplasare, timbru executare, avans executor, taxe OCPI 
 onorariul lichidator de 1000lei/luna nu a fost achitat 
Fata de cele prezentate mai sus, solicitam 
acordarea unui nou termen, pentru  
continuarea actiunilor de executare pornite impotriva administratorului statutar si recuperarea prejudiciului 

CII Manole Irina 
 
Județul Maramureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea WELTIS SRL, cod unic de înregistrare: 14576519 
SC WELTIS SRL - J24/178/2002, CUI 14576519 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment 
Nr. 290/23.03.2018 

1.Date privind dosarul: nr. Dosar 1976/100/2015, Tribunalul Maramureş, Secţia Comercială, Judecător - sindic Nela 
Borcutean  
2.Arhiva/registratura instanţei: Baia Mare, bd. Republicii, nr. 2 A, jud. Maramureş, tel 0262-218.235, programul 
arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, 800- 1200 
3.Debitor S.C WELTIS SRL Baia Mare, str Victoriei, nr 104 ap 2, jud. Maramureş, J24/ 178/2002, CUI 14576519. 
Lichidator judiciar: Com Telesonic S.P.R.L. cu sediul în Baia Mare, str. Hortensiei, nr. 4/12, jud. Maramureş, nr. de 
înregistrare UNPIR RFO II 0203, C.I.F. RO21187360, tel/fax 0262-222.069, reprezentant lichidator judiciar persoană 
juridică Pop Gheorghe. 
4.Subscrisa Com Telesonic S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar, al debitorului SC WELTIS SRL, conform sentinţei 
civile nr. 382/27.02.2018 pronunţată de Tribunalul Maramureş în dosar 1976/100/2015, în temeiul art. 100 din Legea 
nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei, notifică:  
5.Deschiderea procedurii simplificata de faliment împotriva debitorului SC WELTIS SRL 
6.6.1. Termenul maxim de predare a gestiunii către lichidatorul judiciar, împreuna cu lista actelor si operațiunilor 
efectuate după deschiderea procedurii la -10 zile de la data primirii prezentei.  
6.2. Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de 
admitere a creanţei în condiţiile următoare:  
6.2.1. Termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţa născute in cursul procedurii la 13.04.2018. În temeiul 
art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul 
menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.  
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:  
7.- Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor 
este 23.04.2018; 
- Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii este de 7 zile de la data publicării tabelului preliminar în 
B.P.I.; 
- Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 18.05.2018; 
- Adunarea creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar, în data de 25.05.2018, ora 1200, având 
următoarea ordine de zi:, stabilire comision din totalul încasărilor de 10% şi onorariu lunar de 1.000 lei pentru lichidator 
judiciar; 
- Termen pentru continuarea procedurii la data de 19.06.2018. 
7. Deschiderea procedurii simplificate de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului 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 suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei.  
- Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar 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 plății taxei judiciare de timbru, în sumă de 200 lei. 
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Restricţii pentru creditori, art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014:  
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită 
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale. 

Lichidator judiciar: Com Telesonic S.P.R.L. 
prin asociat coordonator Pop Gheorghe 

Județul Sibiu 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea GLOBAL EXIMP SRL, cod unic de înregistrare: 10885643 

Depunere documente întocmite în procedura simplificată a insolvenței 
Nr.: 697 

Data emiterii: 23.03.2018 
1. Date privind dosarul:Număr dosar 1043/85/2016 Tribunalul  Sibiu, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal. Judecător sindic: Daniela Marioara Barbu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.30, jud. Sibiu. Număr de telefon  0269-
217104. Programul arhivei/registraturii instanţei  luni – vineri 8:00 – 12:00. 
3. Debitor: Global Eximp SRL, cod de identificare fiscală 10885643, sediul social în Mediaş, str.Baznei, nr.2, jud. 
Sibiu, număr de ordine în registrul comerţului J32/486/1998. 
4. Lichidator judiciar: Relco Active SPRL, cod de identificare fiscală RO20800504, sediul social Sibiu, str. Revoluţiei 
nr.1, ap.17, jud. Sibiu, număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare  RFO II-0054, Tel/Fax 0269 225076, e-
mail office@relcoactive.ro.  
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Herman Corina Elena. 
5. Subscrisa Relco Active SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Global Eximp SRL, conform Sentinţa 
nr.647/29.06.2016 pronunţată de Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 
1043/85/2016, în temeiul art.73 raportat la art.45 alin.(1) litera d coroborat cu art 57 alin.1 din Legea privind 
procedurile de prevenire a  insolvenţei şi de insolvenţă. 
În temeiul: 
 art.159 alin.(1) şi art.161 din Legea nr.85/2014 
comunică: 
 Raportul nr.12 pentru termenul de ședință din data de 21.03.2018 privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art.159 alin.(1) şi art.161 din Legea nr.85/2014 pentru 
debitorul Global Eximp S.R.L., astfel întocmit, în anexă, în număr de 1 filă. 
6. Număr de exemplare depuse: 
Depunem prezenta în  1 exemplar, pentru a fi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 

Raport nr.12 
I. Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
1. Depunem alăturat dovezile de publicare în B.P.I.: 
- cererea de publicare în B.P.I. a raportului nr.11 întocmit pentru termenul de şedinţă din data de 17.01.2018 – anexa 
nr.1; 
- dovada de publicare şi extras din B.P.I. nr.1150/18.01.2018 în care a fost publicat raportul nr.11 – anexa nr.2; 
Raportul nr.11 a fost publicat şi pe site-ul www.relcoactive.ro. 
II. Menţiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art.159 alin.(1) şi art.161 din Legea nr.85/2014: 
Până la această dată, lichidatorul judiciar a efectuat din fondurile sale, următoarele cheltuieli: 
- timbre poştale – 53,52 lei; 
- anunţ ziar – 109,00 lei (notificare deschidere procedura falimentului); 
- fişă ORC – 8,00 lei; 
- citare presă – 38,00 lei. 
Total cheltuieli – 208,52 lei. 
În perioada de la deschiderea procedurii insolvenţei, lichidatorul judiciar nu a încasat onorariul stabilit prin sentinţa de 
deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei. 
III. Alte menţiuni: 
Cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale formulată împotriva administratorului social al debitoarei Global Eximp 
S.R.L. ce face obiectul dosarului nr.1043/85/2016/a1 de pe rolul Tribunalului Sibiu are stabilit termen de judecată la 
data de 21.03.2018. În anexa nr.3 se prezintă un extras de pe portalul instanţei de judecată.  
Concluzii 
Pentru soluţionarea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale formulată împotriva administratorului social al 
debitoarei Global Eximp S.R.L. şi pentru continuarea procedurii, solicităm onoratei instanţe acordarea unui nou termen 
de judecată. 

Relco Active SPRL 
Ec. Herman Corina 

* 
 

* * 
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I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă 
 
 

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare 

1 Suport electronic 

365 zile 949,95 lei 

90 zile 237,49 lei 

30 zile 79,16 lei 
 
 
 

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

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