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Județul Arad 
Sectiunea I - Comercianti 
1. Societatea comercială AGRIAND PIT ROUTE SRL, cod unic de înregistrare: 25624379 

Convocare adunarea creditorilor 
Număr: 1685; Data emiterii: 24.09.2012 

1.Date privind dosarul: Număr dosar 3790/108/2012, Tribunal Arad, Secţia Civilă. Judecător sindic LILIANA 
ŞODINCĂ. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Gen V. Milea, nr. 2-4, Arad, Programul arhivei/registraturii instanţei 8.30-12.30 
3.Debitor SC AGRIAND PIT ROUTE SRL cu sediul în Arad, str. Vasile Conta, nr. 17, Jud. Arad, CIF: 25624379 şi 
J02/621/2009. 
4. Administrator judiciar: C.I.I. NIŢU ELISABETA VERONICA cu sediul în Arad, str. Splaiul Gen. Praporgescu, nr. 
29, ap. 2, jud. Arad, înregistrată în tabloul UNPIR sub nr. RFO I-3060, Tel 0727-704 201 reprezentată prin titular NIŢU 
ELISABETA VERONICA 
5. Subscrisa C.I.I. NIŢU ELISABETA VERONICA în calitate de administrator judiciar al debitorului SC AGRIAND 
PIT ROUTE SRL, desemnat prin Sentinţa Civilă nr. 1631 din data de 28.06.2012 de către Tribunalul Arad, secţia Civilă 
în dosarul 3790/108/2012, în temeiul art. 13 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei din oficiu convoacă 
ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI: SC AGRIAND PIT ROUTE SRL 
Adunarea creditorilor va avea loc la C.I.I. NIŢU ELISABETA VERONICA 
Adresa: Arad, str. Praporgescu, nr. 29, ap. 2, jud. Arad 
Data: 04.10.2012  
Ora 14:00 
� art.14 (3) din Legea 85/2006 - „ Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială 
autentică sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul 
unităţii." 
� art.14 (4) din Legea 85/2006 - „ Dacă legea nu interzice în mod expres, creditorii vor putea vota şi prin 
corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a 
încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil poate fi comunicat prin orice 
mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului. La şedinţele 
creditorilor, salariaţii debitorului vor putea fi reprezentaţi de un delegat din rândul acestora, care va vota pentru întreaga 
valoare a creanţelor reprezentând salariile şi alte drepturi băneşti ce li se cuvin." 
Vă facem cunoscut faptul că, neprezentarea dumneavoastră în cadrul Adunării Generale a Creditorilor debitoarei sau 
netrasmiterea unui punct de vedere în scris faţă de punctele de pe ordinea de zi stabilită echivalează cu aprobarea ordinii 
de zi şi a propunerilor lichidatorului judiciar.  
ORDINEA DE ZI: 
� desemnarea Comitetului creditorilor 
� prezentarea situaţiei activului şi a pasivului societăţii, precum şi a intenţiei de reorganizare a activităţii depusă de 

către fostul administrator; 
� prezentarea concluziilor raportului de cauze şi împrejurări care au dus la apariţia stării de insolvenţă;  
� stabilirea onorariului administratorului judiciar după cum urmează: 1.500 lei onorariu fix şi 8 % din sumele încasate 

în cursul procedurii,  
� confirmarea administratorului judiciar desemnat de Judecătorul Sindic,  
� diverse.  
Prezenţa la sedinţă, va fi confirmată la nr. telefon 0727-704-201 sau fax 0257-228-781 până în data de 04.10.2012 ora 
11:00. 

Cabinet Individual De Insolvenţă Niţu Elisabeta Veronica 
Niţu Elisabeta Veronica 

 
2. Societatea comercială FIICA DENDI SRL, cod unic de înregistrare: 18835462 

Convocare adunarea creditorilor 
Nr 7250; Data emiterii: 24.09.2012 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 3855/108/2012, aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secţia Civilă. Judecător sindic: 
Ioan Foltean.  
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Gen V. Milea, nr. 2-4, Jud. Arad. Programul arhivei/registraturii instanţei 
8:30-12:30. 
3.Debitor: SC FIICA DENDI SRL, cu sediul social în Com. Şiria, Sat Mâsca, nr. 338, Jud. Arad, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1271/2006, având Cod Unic de Inregistrare 18835462;  
4. Administrator judiciar: CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA SPRL societate civilă profesională, practician în 
insolvenţă cu sediul în Arad, str. Salacz Gyula (fosta str. Măcinului), nr. 3A, Jud. Arad, înregistrată în registrul 
societăţilor profesionale al UNPIR sub nr. RFO 0324, având CIF RO 22515989 tel: (0357)428 897, reprezentată prin 
asociat coordonator Peter Andrea Emese;  
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5. Subscrisa CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului,  SC FIICA 
DENDI SRL, desemnat prin Sentinţa Civilă nr. 1687 din data de 04.07.2012, pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 
3855/108/2012:convoacă adunarea creditorilor debitorului: SC FIICA DENDI SRL 
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar Casa de Insolvenţă RAVA s.p.r.l 
Adresa: Arad, str. Salacz Gyula,  nr. 3A, Jud. Arad 
Data: 11.10.2012 ora 11.00  
 „Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor 
bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. 
 Dacă legea nu interzice în mod expres, creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă 
votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia I s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura 
electronic extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru 
exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului  
Va facem cunoscut faptul că, neprezentarea dumneavoastră în cadrul Adunării Generale a Creditorilor debitoarei sau 
netrasmiterea unui punct de vedere în scris faţă de punctele de pe ordinea de zi stabilită echivaleaza cu aprobarea ordinii 
de zi.(4)Dacă legea nu interzice în mod expres, creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se 
exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de către un 
avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată 
pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul 
judiciar/lichidator, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului.  
ORDINEA DE ZI: 
� Desemnarea Comitetului creditorilor; 
� Prezentarea situaţiei activului şi a pasivului societăţii debitoare; 
� Prezentarea concluziilor raportului de cauze şi împrejurări; 
� Discutarea incidenţelor prevederilor art. 131 şi 138 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei; 
� Confirmarea administratorului judiciar; 
� Aprobarea onorariului administratorului judiciar propus de 1000 lei/lună+TVA; 
� Diverse. 
Conform:  
art.14 (3) din Legea 85/2006 „Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială autentică 
sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii." 
 art.14 (4) din Legea 85/2006 „Dacă legea nu interzice în mod expres, creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă. 
Scrisoare prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, 
ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil poate fi comunicat prin orice mijloace, 
până în ziua fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului" 

Casa de Insolvenţă RAVA S.P.R.L. 
 

Județul Bacău 
Sectiunea I - Comercianti 
1. Societatea comercială HARD METAL SRL, cod unic de înregistrare: 16187305 

Raportul lichidatorului judiciar ( extras ) 
Nr.: 245/ 30.04.2012 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 3577/ 110/ 2007. Tribunal Bacău, Secţia Civilă – cauze privind insolvenţa. 
Judecător sindic: Oborocianu Maria. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Ştefan cel Mare, nr. 4, municipiul Bacău, judeţul Bacău. 
Număr de telefon: 0234.514419, programul arhivei/registraturii instanţei: 10.30 - 13.00. 
3.1. Debitor: SC Hard Metal SRL Cod de identificare fiscală: 16187305. sediul social: Mun. Bacău, str. I. S. Sturza, bl. 
3, sc.D, ap. 10,  judeţul Bacău. Număr de ordine în registrul comerţului: J04/ 351/ 2004. 
3.2. Administrator special: nu a fost desemnat. 
4. Lichidator judiciar: API Grup SPRL sediu: Bacău, str. Milcov, nr. 132, sc.B, ap. 2, jud. Bacău. nr. înr.: RFO II - 
0315. C.I.F.: 21487660. Tel.: 0234.582328, 0741.549780. Reprezentant legal Lupuşoru Costică. 
I. Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s - a achitat de atribuţiile sale: 
- Am urmărit derularea acţiunii privind atragerea răspunderii patrimoniale a persoanelor vinovate de apariţia stării de 
insolvenţă a debitorului, dosar nr. 1520/ 110/ 2010*. Dosarul este finalizat. Încă nu a fost comunicată sentinţa. 
- Am depus declaraţiile conform reglementărilor fiscale. 
II. Menţiuni privind cheltuielile de procedură: 
De la termenul precedent nu au fost efectuate cheltuieli de procedură.  
III. Menţiuni privind activităţile propuse pentru viitor: 
Propunerile pentru activităţile viitoare sunt: 
urmărirea acţiunii privind atragerea răspunderii patrimoniale a persoanelor vinovate de apariţia stării de insolvenţă a 
debitorului; 

API Grup SPRL, Asociat coordonator: Lupuşoru Costică 
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2. Societatea comercială LIVILA IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 11487590 
1.Date privind dosarul: Număr dosar 3997/110/2009*. Tribunal Bacău Secţia a II a Civilă de contencios Administrativ 
şi fiscal; Judecător sindic: Spiridon Cristina Camelia. 2. Arhiva/registratura instanţei: Str. Ştefan cel Mare, nr. 4, loc. 
Bacău, jud. Bacău,Număr de telefon 0234.51.44.19 programul arhivei/registraturii instanţei 10.30 -12.30. 3.1.Debitor: SC 
Livila Impex SRL, Cod de identificare fiscală 11487590 Sediul social în Bacău, str. 22 Decembrie nr. 28, bl. 28, sc. B, 
et. 1, ap. 3  jud. Bacău. Număr de ordine în registrul comerţului J04/147/19993.2.Administrator special: Istrate Liviu, 
legitimat cu CI seria XC, nr. 600998, domiciliat in Bacău, str. Bucegi, bl. 125, sc. A, ap. 19, cu adresa de corespondenţă 
în Bacău, str. Primăverii, bl. 4, sc. B, ap. 1. 4.Creditor: SC Inter-Auto SRL cu sediul procesual ales în Bucureşti, 
Preciziei  Business Center , B-dul Preciziei, nr. 1, et. 4, Sector 6 la Urban & Asociaţii SRL. 5. Lichidator 
judiciar:Cabinet Individual de Practician în Insolvenţă Ionescu M. Adrian cu sediul în str. Mioriţei, nr 2, loc. Bacău, jud. 
Bacău,atestat sub nr. 1B0114/2007, Tel/Fax 0334/417350, E-mail cpi.ionescuadrian@yahoo.com, Reprezentant 
lichidator judiciar Ionescu M. Adrian.6. Cabinetul Individual de Practician în Insolvenţă Ionescu M. Adrian., în calitate 
de lichidator judiciar al debitorului SC Livila Impex SRL , conform Încheierii din data de 10.03.2010 pronunţată de 
Tribunalul Bacău, secţia Civilă, în dosarul 3997/110/2009* în temeiul art. 122 din Legea privind procedura insolvenţei 
formulează prezentul  

Plan distribuţie SC Livila Impex SRL 17.09.2012 
Nuamr CI  4740/LI 330 /18.09.2012 

Încasări din vânzarea teren  
NET 16.129,03 RON + TVA 3.870,97 RON = 20.000 RON 

Sumele vor fi distribuite conform următorului grafic: 
- 2% UNPIR      322,58 RON 
- Cheltuieli procedură 
Specifice bunului valorificat    318,33 RON +  TVA 76,40 = 394,73 
- Cheltuieli procedură generale 
procent 3,698% X 882.93 RON                                26,33 RON +  TVA 6,32 = 32,65 
- Onorariu lichidator  
Per. Insolvenţă 5000/lună X 5,33luni 26.667 
Per. Faliment 1000/luna X 23 luni  23.000 
Succes 1%    200       
Total onorariu    49.867 
- onorariu distribuit    3,698% X 49.867 = 1.844,08 RON + TVA 442,58 = 2.286,66 
- comisioane bancare                                            117.71 RON 
Total    2.629,03  RON   TVA 525,30 RON  
Rest de distribuit conform  
Tabel definitiv   Banca Carpatica – bun garantat  13.500 RON 
TVA de plată   3.345,67 RON 

Cabinetul Individual de  practician în insolvenţă Ionescu M. Adrian Lichidator Judiciar al  SC.  Livila Impex SRL 
 

Județul Bihor 
Sectiunea I - Comercianti 
1. Societatea comercială DELANI IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 3183387 

Notificare tabel preliminar al creanţelor al debitorului SC Delani Impex SRL 
Nr.882 Data emiterii: 10.09.2012 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 6700/111/2012, Tribunalul Bihor, Secţia a – II a Civilă, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal, Judecător sindic: Cristian Monenci. 
2. Debitor: SC Delani Impex SRL, CUI 3183387, J05/2906/1992,  cu sediul în loc. Delani nr. 92 – 94, jud. Bihor.  
3.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Andor Mircea, tel. 0744549989, cu sediul în Oradea, str. 
Nufărului, nr. 60, bloc AN60, ap. 29, jud. Bihor, CIF 19730286. 
4.Subsemnatul: Andor Mircea în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Delani Impex SRL, conform incheierii 
nr. 1750/F/2012 din data de 12.07.2012 pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administartiv şi Fiscal, în dosarul 6700/111/2012, notifică:Publicarea tabelului preliminar de creanţe al debitorului SC 
Delani Impex SRL. 

Tabelul preliminar al creanţelor 
Grupa 1, art.123 pct. (4)- Creanţe bugetare 

Nr. 
crt. 

Creditor Adresa Creanţa depusă 
Creanţe 

nescadente 
Creanţa 

acceptată 
Menţiuni 

1. Administratia Finantelor 
Publice Oradea 

D.Cantemir 
nr.2, Oradea 

2.980 lei 0 lei 2.980 lei 
Privilegiata 

 Total grupa 1 2.980 lei 0 lei 2.980 lei  
 Total Creanţe depuse 2.980 lei  
 Total Creanţe acceptate 2.980 lei  

Cabinet Individual de Insolvenţă-Andor Mircea 
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2. Societatea comercială HEXI PLAST SRL, cod unic de înregistrare: 16483548 

Notificare tabel preliminar de creanţe al debitorului SC Hexi Plast SRL 
Nr. 2/25.09.2012 

1.Date privind dos nr.7126/111/2012 al Tribunalului Bihor, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscală 
Judecător sindic: Monenci Cristian. 
2.Debitor SC Hexi Plast SRL, CUI 16483548, cu sediul în Oradea, str. Făcliei nr. 64/B, jud Bihor, ORC J05/1013/2004.  
3.Lichidator judiciar Casa de Insolvenţă Crişana, CIF 28139875, cu sediul în Oradea, Parcul Traian nr. 15, ap. 2, jud. 
Bihor, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II-0528, tel./fax 0359/401521, reprezentant 
lichidator judiciar Marinău Florin.  
4.Subscrisa Casa de Insolvenţă Crişana IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Hexi Plast SRL, 
conform încheierii nr.1826/F/2012, din data de 31.07.2012, pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscală, în dosarul 7126/111/2012, notifică: Publicarea tabelului preliminar de creanţe al 
debitorului SC Hexi Plast SRL. 

Tabel preliminar creanţe 

Nr. 
Crt. 

Creditor Adresa 
Creanţa 
solicitată 

Creanţa 
acceptată 

Grupe creanţe 
Procent din 

masa 
credală 

1. A.F.P. Oradea Oradea, str. D. 
Cantemir nr. 2-4, jud. 
Bihor 

8.767 lei 8767 lei Creanţă 
bugetară 

3, 18 % 

2. SC Lumistyle SRL Oradea, str. M.Zaciu 
nr.24, jud.Bihor 

102.151, 93 lei 102.151, 93 lei Creanţă 
chirografară 

37, 10 % 

3. SC Electrocentrale SA Oradea, Şos. Borşului 
nr.23, jud. Bihor. 

1056, 44 lei 1056, 44 lei Creanţă 
chirografară 

0, 38 % 

4. SC Albert Brenner SRL Arad, str. 
Vranceinr.51-52, jud. 
Bihor 

1204, 78 lei 1204, 78 lei Creanţă 
chirografară 

0, 44 % 

5. SC Optimedia SRL Oradea, Calea 
Santandrei nr.38, jud. 
Bihor 

24.094, 27 lei* 24.094, 27 lei* Creanţă 
chirografară 

8, 75 % 

6. SC Gealan SRL Bucureşti, B-dul 
Unirii nr.45, bl.E3, 
sc.3, ap.76 

138.056, 88 lei* 138.056, 88 
lei* 

Creanţă 
chirografară 

50, 14 % 

 Total creanţe 275.331, 30 lei 275.331, 30 lei 100% 
* Creanţa SC Optimedia SRL şi creanţa SC Gealan SRL este trecută în tabelul preliminar de creanţe sub rezerva 
solicitării de a fi cerută anularea ca netimbrată a declaraţiei de creanţe- taxa de timbru în cuantum de 120 lei nu a fost 
anexată la declaraţiile de creanţe formulate de cele două societăţi.  

Casa de Insolvenţă Crişana 
 
Județul Bistriţa-Năsăud 
Sectiunea I - Comercianti 
1. Societatea comercială CONIFERUL PROD SRL, cod unic de înregistrare: 6463667 
Societatea Civilă de Practicieni în Insolvenţă Ultralex Societate Profesională cu Răspundere Limitată RSP 0173; CIF 
20878449; cu sediul în Bistriţa, str. Subcetate, nr. 9 telefon/fax 0263238391; e-mail ultralexipurl@yahoo.com Către, 
Tribunalul Bistriţa-Năsăud Dosar nr. 6954/112/2010, Termen 25 septembrie 2012 Subscrisa Ultralex SPRL identificată 
cu datele din antet, reprezentată prin Vârtic Petre, în calitate de lichidator judiciar al SC Coniferul Prod SRL, societate 
în procedura de faliment identificată cu numărul de ordine în registrul comerţului J/06/796/1994, codul de înregistrare 
fiscal 6463667 şi sediul social în localitatea Satu-Nou, nr. 98, jud. Bistriţa-Năsăud – formulăm prezentul  

Raport 
Nr. 2848 din 19 septembrie 2012 

întocmit în baza dispoziţiilor art. 21 din legea nr. 85/2006, prin care vă aducem la cunoştinţă cele ce urmează cu privire 
la administrarea procedurii de faliment. Procedura simplificată a falimentului a fost deschisă împotriva debitoarei SC 
Coniferul Prod SRL prin încheierea comercială nr. 234 din 26. 10. 2010, la cererea debitoarei şi a creditoarei Ocolul 
Silvic Dealul Negru pentru o datorie de 112.108, 56 lei neplătită la scadenţă. Debitoarea a depus la dosarul cauzei actele 
prevăzute de art. 28 alin.1 din legea 85/2006; din actele contabile s-a constatat că aceasta are datorii totale în cuantum 
de 119.861, 63 lei. Prin urmare, prin încheierea comercială nr. 234/CC/2010, dată în 26.10.2010, în dosar nr. 
6954/112/2010 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud, la care a fost conexat în şedinţa publică din 28 sept. 2010 şi dosarul nr. 
5366/112/2010 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului debitoarei 
SC Coniferul Prod SRL, acesteia ridicându-i-se dreptul de administrare. În raportul nr. 1480 din 3 mai 2012 am 
prezentat situaţia derulării procedurii falimentului debitoarei în perioada ianuarie – mai 2012. Raportul nr. 1480 din 3 
mai a fost publicat în BPI nr. 6530 din 09.05.2012, sens în care anexăm dovada privind îndeplinirea procedurilor de 
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publicare nr. 127470 din 9 mai 2012. Prin adresa nr. 3110/15.11.2010 către Serviciul comunitar regim permise de 
conducere şi înmatriculare a vehiculelor Bistriţa-Năsăud, am solicitat acesteia să ne comunice dacă debitoarea este 
înregistrată cu vehicule. Conform răspunsului primit - adresa nr. III/D.19841/2445/13.12.2010, debitoarea figurează cu 
autovehicule înmatriculate cu următoarele numere: BN03PPN, BN80DGV, BN03DHZ şi BN03KGY. Am solicitat la 
data respectivă debitoarei, să ne predea aceste autovehicule. Debitoarea s-a conformat solicitării noastre şi a predat 
documentele privind autovehiculele înmatriculate a căror situaţie se prezintă astfel: Autoutilitara Volkswagen LT 28 2, 
8 TDI, cu nr. de înmatriculare BN-03-KGY a fost vândut conform facturii fiscale nr. 00284 din 25.09.2009 către SC 
Trefilator SRL Satu Nou, fiind radiat din circulaţie în baza certificatului de radiere nr. 6296 din 05.12.2009, 
Autospecializata transport buşteni Roman, cu nr. de înmatriculare BN-03-PPN a fost vândută conform facturii fiscale 
nr. 00283 din 22.09.2009 către SC Trefilator SRL Satu Nou, fiind radiate din circulaţie în baza certificatului de radiere 
nr. 2362/14.04.2010. Autotractor CABAV 2 uşi MAN cu nr. de înmatriculare BN-03-DHZ a fost vândută, fiind radiate 
din circulaţie în baza certificatului de radiere nr. 528271 din 24.10.2006, iar Semiremorca tip Berger cu nr. de 
înmatriculare BN-80-DGV a fost şi ea vândută, fiind radiate din circulaţie în baza certificatului de radiere nr. 528212 
din 23.10.2006, informaţii precizate şi în adresa Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 
înmatriculare a Vehiculelor nr. III/D/14220/1940/03.08.2009 adresată primăriei comunei Cetate. Aceste autovehicule au 
fost înstrăinate înainte de data deschiderii procedurii simplificate a falimentului împotriva debitoarei. Din declaraţia 
administratorului societăţii depusă la dosarul cauzei debitoarea falită figurează cu următoarele: Bunuri imobile – 
construcţii în evidenţele sale contabile cu valorile de inventar şi anume: - sopron grup electrogen 192.870 lei, - şopron 
producţie 238.607, 80 lei. - depozit produse finite 198.017, 73 lei, - platforma betonată 13.865 lei, - magazie carburanţi 
45.078, 79 lei, - atelier mecanic 120.968 lei, - şopron circular mic 132.377, 18 lei, - magazie piese sc.Sudura 96.599, 98 
lei. Bunuri mobile – echipamente tehnologice în evidenţele sale contabile cu valorile de inventar şi anume: - grup 
electrogen 28.392, 94 lei, - maşina automată de şlefuit 10.861, 6 lei, - Ifron 50.603, 18 lei, - grup electrogen 31.013 lei, - 
buldozer 42.524, 03 lei, - gater banzic 10.374, 02 lei, - termocentrală 5.566, 39 lei, - cazan Mody 2.321, 18 lei, - 
combina frigorifică Gorenje 1.119, 33 lei, - MS 440 2.126, 05 lei, - pompa motorină 6.200 lei, - bazin 1200 L 3.700 lei. 
- maşina găurit verticală 4.600 lei, - aparat sudură 2.870 lei, Solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii: în 
vederea preluării, identificării şi inventarierii activelor debitoarei mai sus menţionate, - în cazul în care nu va fi posibilă 
identificarea şi preluarea bunurilor, vom formula o acţiune în răspundere împotriva administratorului statutar în baza 
dispoziţiilor art. 138 alin.1 lit. e din legea 85/2006. Anexăm prezentului raport următoarele acte: - dovada privind 
îndeplinirea procedurilor de publicare nr. 127470 din 09.05.2012 privind publicarea raportului nr. 1480 din 03.05.2012. 
- factura fiscală 00284/25.09.2012, - certificat înmatriculare BN-03-KGY, - certificat de radiere nr. 6296 din 
05.12.2009, - certificat de radiere nr. 2362/14.04.2010, - carte identitate Autospecializată Roman, - factura fiscală 
00283 din 22.09.2009, - certificat de radiere nr. 528271 din 24.10.2006, - certificat înmatriculare BN-03-DHZ, - 
certificat de radiere nr. 528212 din 23.10.2006, - certificat înmatriculare BN-80-DGV, - adresa nr. 14220/03.08.2009 
adresată primăriei comunei Cetate, - situaţie cont 212 Construcţii la 30.06.2009, - situaţie cont 2131 Echipamente 
tehnologice la 30.06.2009.  

Practician în insolvenţă, Vârtic Ovidiu. 
 
2. Societatea comercială COSMA EXPRES COMSERV SRL, cod unic de înregistrare: 4079334 
Societatea Civilă de Practicieni în Insolvenţă Ultralex Societate Profesională cu Răspundere Limitată RSP 0173; CIF 
20878449; cu sediul în Bistriţa, str. Subcetate, nr. 9 telefon/fax 0263238391; e-mail ultralexipurl@yahoo.com, 
office@ultralex.ro Dosar nr. 4647/112/2011  

Tabelul definitiv consolidat actualizat 
Nr. 2586.1 din 10 august 2012 

al creanţelor declarate împotriva averii debitoarei SC Cosma Expres Comserv SRL - societate în insolvenţă - cu sediul 
în Breaza, comuna Negrileşti, str. Principală, nr. 312 A, jud. Bistriţa-Năsăud, CIF 4079334, J06/379/1993,  

Nr. Crt. Creditor Creanţă lei Felul creanţei 
1. Autoritatea Naţională a Vămilor   20.000, 00 bugetară 
2. E.on Energie România   3.316, 04 chirografară 
3. DGFP -BN 476.150, 00 garantată 
4. Banca Comercială Română SA  367.792, 39 garantată 
5. SC Divinol Lubricants SRL   2.350, 37 chirografară  
6. SC AFIN Leasing IFN SA   79.930, 90 chirografară  
7. Porsche Leasing România SA   25.721, 04 chirografară  

 Total  975.260, 74  
S.C.P.I. Ultralex S.P.R.L. prin practician în insolvenţă, Ovidiu Vârtic. 

 
Municipiul Bucureşti 
Sectiunea I - Comercianti 
1. Societatea comercială CRYSTAL MEDIA RETAIL SRL, cod unic de înregistrare: 17007542 
TRIBUNALUL BUCUREȘTI – SECȚIA A VII-A CIVILĂ, dosar nr. 19654/3/2012, termen: 14.11.2012, DEBITOR: 
SC CRYSTAL MEDIA RETAIL SRL, București,  Bdul. Theodor Pallady nr. 218, sector 3, J40/20069/2004, CUI 
17007543, LICHIDATOR JUDICIAR: DM INSOLV CONSULT IPURL, București, str. Cogâlnic nr. 31, sector 3, 
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înregistrată în Registrul Formelor de Organizare de la U.N.P.I.R. la nr. RFO 310/2007, tel/fax: 021.345.00.34, 
0722.660.310, 0734.707.250, e-mail: office@insolvenza.ro,  

Raportul nr. 1 privind modul de îndeplinire a atribuțiilor de lichidator judiciar al debitorului 
SC Crystal Media Retail SRL SRL, cu propunere de continuare a procedurii 

Nr. ieșire 2661/21.09.2012 
Subscrisa DM Insolv Consult IPURL, având calitatea de lichidator judiciar al debitoarei falite SC CRYSTAL MEDIA 
RETAIL SRL, cu sediul în București, Bdul. Theodor Pallady nr. 218, sector 3, înregistrată în registrul comerțului sub 
nr. J40/20069/2004, CUI 17007543, în cauza ce formează obiectul dosarului nr. 19654/3/2012 al Tribunalului 
București, Secția a VII-a Civilă, formulăm prezentul raport legat de modul de îndeplinire a atribuțiilor.  
Notificarea deschiderii procedurii insolvenței s-a efectuat după cum urmează: 
-creditorilor bugetari, prin adresa noastră 2418 din 10.07.2012 – filele 1-6; 
-debitoarei și asociaților, prin adresa noastră nr. 2419/10.07.2012 - filele 7-11; 
-Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, prin adresa noastră nr. 2422/10.07.2012, căruia i-au 
fost comunicate și datele de identitate ale practicianului în insolvență care reprezintă în mod permanent lichidatorul 
judiciar, în temeiul prevederilor art. 252 din Legea nr. 31/10990 privind societățile comerciale republicată, cu 
modificările și completările ulterioare – filele 12 – 13. 
Publicarea notificării privind deschiderea procedurii insolvenței s-a făcut după cum urmează: 
-în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 10046 din 13.07.2012, în temeiul solicitării noastre 2420 din 10.07.2012, pe 
care o anexăm prezentului – filele 14 - 17; 
-în cotidianul BURSA din data de 16.07.2012, astfel cum reiese din conținutul facturii nr. 2017917/14.07.2012 a SC 
Maxim Servcomex Intermed SRL, pe care o anexăm prezentului – filele 18 - 19. 
Actele și informațiile prevăzute de art. 28, alin.1 din lege nu au fost depuse la dosarul cauzei. Dl. Niculescu Adrian, 
administratorul debitoarei,  a motivat întârzierea prin necesitatea de a aduce la zi evidențele contabile.  
Raportul privind cauzele și împrejurările intrării în insolvență va fi întocmit după ce vom analiza documentele 
contabile.  
Tabelul preliminar al creanțelor înregistrate împotriva debitoarei a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență 
nr. 12478 din 13.09.2012, astfel cum rezultă din dovada de îndeplinire a procedurilor de publicare nr. 235423 din 
13.09.2012, pe care o anexăm prezentului – filele 20-22. 
Tabelul definitiv al creanțelor înregistrate împotriva debitoarei a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
12518 din 13.09.2012, astfel cum rezultă din dovada de îndeplinire a procedurilor de publicare nr. 236108 din 
13.09.2012, pe care o anexăm prezentului – filele 23-25. 
Cheltuielile efectuate din surse proprii de către lichidatorul judiciar în interesul procedurii ce formează obiectul 
prezentului dosar sunt în sumă de 46, 20 lei și au fost efectuate după cum urmează: 
-14, 70 lei, cheltuieli poștale conform facturii DIV00029201 din 3.08.2012 – fila 10;  
-31, 50 lei cheltuieli de publicare în cotidianul BURSA a notificării deschiderii procedurii, conform facturii 
2017917/14.07.2012 a SC Maxim Servcomex SRL - fila 18. 
Prezentul raport va fi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență în temeiul solicitării noastre nr. 2663/21.09.2012, 
pe care o anexăm prezentului – filele 26-27.  
Anexăm prezentului raport cele 27 file înscrisuri sus menționate. 
Având în vedere situația existentă în cauza ce formează obiectul prezentului dosar, propunem continuarea procedurii, 
pentru stabilirea situației patrimoniale. 

Lichidator judiciar, DM Insolv Consult IPURL 
Practician în insolvență, avocat Dumitriu Mircea Emil 

 
2. Societatea comercială MD CONS INTERNATIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 15956940 

Convocare adunarea creditorilor 
Nr. 7623/25.09.2012 

1.Date privind dosarul: Număr dosar: 30211/3/2009. Tribunal Bucureşti Secţia a VII-a Civila. 
Judecător sindic: Dna Anca Bumbulut 
2.Creditori: BANCA TRANSILVANIA SA-SUCURSALA VICTORIA, ACCES FINANCIAL SERVICES IFN SA, 
PIRAEUS BANK ROMANIA SA, D.G.F.M. BUCUREŞTI, I.T.M. BUCUREŞTI, D.I.T.L. sector 3 BUCUREŞTI, 
ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU. 
3.Debitor: SC MD CONS INTERNATIONAL SRL  
Cod unic de inregistrare: 15956940. sediul social: Aleea Barajul Bicaz nr. 11 B, bl. M32B, sc.B, ap. 88, sector 3, 
Bucureşti. Număr de ordine în registrul comerţului: J40/16266/2003.  
 4. Lichidator judiciar: ROVIGO SPRL 
Cod de identificare fiscală: 20715409. sediul social: Intr. Maresal Pilsudki Josef nr. 2, sector 1. Număr de ordine în 
registrul formelor de organizare al UNPIR: RFO 0008. tel./fax 210.01.64; 210.16.67. e-mail office@rovigo.ro 
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Deleanu Aura. 
5.Subscrisa: ROVIGO SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC MD CONS INTERNATIONAL SRL, 
conform sentinţei comerciale nr. 1501 din data de 18.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a 
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Comerciala, în dosarul nr. 30211/3/2009, în temeiul art. 13 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, din 
oficiu convoacă ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI: SC MD CONS INTERNATIONAL SRL 
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO SPRL, din Bucureşti, Intr. Maresal Josef 
Pilsudski nr. 2, sector 1. 
Data: 09.10.2012. Ora: 12, 00. 
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor sau înscrisul în 
format electronic, căruia i s-a incorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat 
calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace, pana în ziua fixata pentru exprimarea votului, lichidatorului 
judiciar.  
ORDINEA DE ZI:  
1. Aprobarea noului regulament de vanzare a bunurilor imobile proprietatea SC MD CONS INTERNATIONAL SRL 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar.  

 Rovigo SPRL 
 
Județul Cluj 
Sectiunea I - Comercianti 
1. Societatea comercială MONEY LINE SRL, cod unic de înregistrare: 24855081 

Convocare adunare creditori 
Număr 624 data emiterii 24.09.2012 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 120/1285/2010 Tribunalul Specializat Cluj Judecător sindic Camelia Cengher 
2. Creditori: 1. Popa Aurelia 2. AFP Cluj-Napoca 3. Municipiul Cluj-Napoca 4. ITM Cluj 5. SC Oncos Impex SRL 6. 
FFEE Filiala de Furnizare a Energiei Electrice Electrica Furnizare Transilvania Nord” SA. 
3.1. Debitor SC Money Line SRL Cluj Napoca str. Bolyai nr.2 ap. 6, J12/4879/2008, CUI 24855081 
4. Lichidator judiciar C.I.I. Marcu Maria Mia, Cluj-Napoca Piata Avram Iancu nr. 15 jud. Cluj, CIF RO20424396, nr. 
matricol 1B0900, tel./fax 0264-402422, 0740-164946 
5. Subsemnata C.I.I. Marcu Maria Mia în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Money Line SRL conform 
sentintei comerciale nr. 3492/09.09.2010 pronuntata de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul 120/1285/2010 în temeiul 
art. 13, 14 şi urmatoarele din Legea privind procedura insolventei Convoacă adunarea creditorilor debitorului SC 
Money Line SRL 
Adunarea creditorilor va avea loc la 02.10.2012 la ora 14 la sediul lichidatorului judiciar din Cluj Napoca Piata Avram 
Iancu nr. 15 jud. Cluj. 
Creditorii pot fi reprezentati în cadrul adunarii prin imputerniciti cu procura speciala autentica sau, în cazul creditorilor 
bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. 
Creditorii pot vota şi prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprima votul, semnata de creditor, sau inscrisul în 
format electronic caruia i s-a incorportat, atasat ori asociat semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat valabil, 
poate fi comunicata prin orice mijloace, pana în ziua fixata pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar. 
Ordinea de zi: 
1. Aprobarea pretului minim de vanzare a bunurilor evaluate din proprietatea debitoarei la nivelul pretului de evaluare - 
conform Raportului nr.623/24.09.2012 privind evaluarea şi modalitatea de vanzare a bunurilor - intocmit de lichidatorul 
judiciar. 
2. Aprobarea modalitatii de vanzare prin negociere directa a bunurilor evaluate din proprietatea debitoarei – conform 
Raportului nr.623/24.09.2012 privind evaluarea şi modalitatea de vanzare a bunurilor - intocmit de lichidatorul judiciar. 
3. Aprobarea Regulamentului de vanzare – conform Raportului nr.623/24.09.2012 privind evaluarea şi modalitatea de 
vanzare a bunurilor - intocmit de lichidatorul judiciar. 
4. Aprobarea onorariului administratorului / lichidatorului judiciar în cuantum de 300 lei / luna plus TVA. 
Informaţii suplimentare 
Pentru justificarea onorariului de mai sus se prezinta principalele activitati desfasurate: 
−−−− notificarea debitoarei (la sediul social şi la domiciliul administratorului statutar) cu privire la deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei şi predarea documentelor – 4 ore 
−−−− preluarea şi studiul documentelor, refacerea registrelor de casa – 16 ore 
−−−− identificarea a 18 creditori, notificarea acestora privind deschiderea procedurii generale a insolventei, publicarea în 
ziar şi BPI a notificarii – 20 ore 
−−−− notificarea a 9 creditori şi a administratorului special privind deschiderea procedurii falimentului în forma 
simplificata, publicarea în BPI a notificarii – 4 ore 
−−−− ridicarea declaratiilor de creanta, verificarea creantelor declarate, intocmirea şi afisarea a 5 tabele ale creantelor 
(preliminar, preliminar completat,  definitiv, definitiv completat şi definitiv completat la data de 15.12.2011). 
Comunicarea catre creditori a tabelului preliminar şi preliminar completat al creantelor şi publicarea în BPI a tabelului 
preliminar completat al creantelor – 12 ore 
−−−− convocarea adunarii creditorilor în data de 10.01.2012 în vederea aprobarii vanzarii sau casarii în cazul 
nevalorificarii celor 5 case de marcat – 2 ore 
−−−− convocarea adunarii creditorilor în data de 12.05.2012 în vederea aprobarii vanzarii a 4 case de marcat la pretul 
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unitar de 10 lei inclusiv TVA şi 1 casa de marcat la pretul unitar de 60 lei inclusiv TVA – 2 ore 
−−−− verificarea voturilor exprimate, intocmirea şi inregistrarea proceselor verbale pentru 2 adunari ale creditorilor – 6 
ore 
−−−− inventarierea caselor de marcat, predarea memoriilor fiscale şi valorificarea caselor de marcat – 6 ore 
−−−− inventarierea butoaielor de plastic – 2 ore 
−−−− intocmirea, publicarea în BPI, inregistrarea şi sustinerea în instanta a 11 rapoarte de activitate – 44 ore 
−−−− formularea, inregistrarea şi sustinerea în instanta a 11 actiuni în constatarea nulitatii unor plati efectuate de catre 
debitoare dupa deschiderea procedurii – 33 ore 
−−−− efectuarea demersurilor (convorbiri telefonice, solicitari pe fax, e-mail şi posta) în vederea recuperarii platilor 
anulate urmare a admiterii actiunilor – 6 ore 
−−−− demararea executarii silite a 2 debitori, deschiderea dosarelor executionale – 4 ore 
−−−− intocmirea evidentei incasarilor şi platilor – 4 ore 
−−−− deschiderea contului unic al procedurii la Banca Transilvania şi depunerea specimenului de semnatura – 2 ore 
−−−− depunerea declaratiei de creanta în dosarul de faliment 3637/1285/2011 debitor SC Trinomus Distribution SRL – 4 
ore 
Total ore 171. 
Mentionez ca exista o creanta salariala în cuantum de 3688 lei care se va achita inaintea creantelor bugetare şi 
chirografare, iar fondurile obtinute pana în prezent sunt în cuantum de 8143, 33 lei. 
Pentru alte informatii suplimentare va puteti adresa lichidatorului judiciar. 

Lichidator judiciar 
C.I.I. Marcu Maria Mia 

* 
Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura simplificata a insolvenţei 

Număr 622 data emiterii 24.09.2012 
1.Date privind dosarul: Număr dosar 120/1285/2010 Tribunalul Specializat Cluj Judecător sindic Camelia Cengher 
2.Arhiva/registratura instanţei: Cluj-Napoca Calea Dorobanţilor nr.2 Telefon 596110 Program L-V 9-12, 30 
3.1. Debitor SC Money Line SRL Cluj Napoca str. Bolyai nr.2 ap.6, J12/4879/2008, CUI 24855081 
4. Lichidator judiciar C.I.I. Marcu Maria Mia, CIF 20424396, Cluj Napoca Piata Avram Iancu nr. 15, număr matricol 
1B0900, tel./fax 0264-402422, 0740-164946 
5. Subsemnata C.I.I. Marcu Maria Mia în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Money Line SRL, în temeiul 
art.21 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei comunică Raportul privind descrierea modului de indeplinire a 
atributiilor, astfel întocmit, în anexă, în număr de o filă. 
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. 

Raportul privind descrierea modului de indeplinire a atributiilor pentru debitorul 
SC Money Line SRL 

Număr dosar 120/1285/2010 Tribunalul Specializat Cluj Judecător sindic Camelia Cengher 
Temei juridic: art. 21 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: C.I.I. Marcu Maria Mia 
Debitor SC Money Line SRL 
Termen: 27.09.2012 ora 8  
I.Stadiul recuperarii platilor anulate 
1. Demersuri de recuperare pe cale amiabila 
Pe cale amiabila s-au recuperat platile anulate de la urmatorii debitori: 
-SC MARATHON DISTRIBUTION SRL- în valoare de 497, 90 lei (la data de 5 iunie) 
-SC METACLASS PRODCOM SRL- în valoare de 1000 lei (la data de 6 iunie) 
-SC BOBS IMPORT EXPORT SRL- în valoare de 916, 55 lei (la data de 24 august) 
-SC MIRAIOANA SRL- în valoare de 300 lei fata de totalul de 900, 93 lei (cate 100 lei în datele de: 5 iunie, 21 august 
şi 4 septembrie). 
Deci a mai ramas de recuperat suma de 600, 93 lei de la SC Miraioana SRL. 
2. Demersuri de recuperare prin executare silita 
S-a demarat executarea silita impotriva debitorilor: 
- SC ONCOS SRL pentru suma de 1632, 33 lei-in dos. exec. nr. 136/2012 al SC P.E.J.Bolos şi Partenerii 
-Nyilas Tiberiu pentru suma de 6500 lei-in dos. exec. nr. 137/2012 al SC P.E.J.Bolos şi Partenerii. 
In ce priveste dosarul executional nr. 136/2012 stadiul este urmatorul: 
-s-a emis somatia de plata  
-s-au poprit conturile bancare ale debitoarei. 
Conform raspunsurilor primite de la banci rezulta ca SC ONCOS SRL nu are disponibilitati în conturi bancare şi are 
infiintate popriri anterioare. 
 Totusi executorul judecatoresc mi-a comunicat ca este posibila incasarea debitului, intrucat SC ONCOS SRL a achitat 
executorului în numerar debitele din alte dosare executionale, în ordinea vechimii, si, ca în prezent exista numai doua 
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dosare executionale mai vechi decat cel al debitoarei. 
In ce priveste stadiul dosarului executional nr. 137/2012 stadiul este urmatorul: 
-s-a emis somatia de plata 
-s-a purtat corespondenta cu ITM Cluj din care rezulta ca NYILAS TIBERIU nu figureaza ca şi angajat 
-din raspunsul Prefecturii Cluj –Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi inmatriculari rezulta ca 
NYILAS TIBERIU nu detine autivehicule 
-s-au solicitat Primariei Cluj Napoca bunurile impozabile declarate, dar nu s-a primit inca raspuns. 
II.Stadiul recuperarii numerarului în casierie la data de 31.07.2010 
Am prezentat în rapoartele anterioare, ca urmarea verificarilor subsemnatei, s-a stabilit ca soldul caseriei la data de 
31.07.2010 a fost de 3269, 39 lei (si nu de 3, 24 lei cum initial mi s-a comunicat). 
In cursul lunii august administratorul statutar mi-a comunicat ca nici acest ultim sold nu reflecta realitatea, intrucat 
debitoarea mai detine niste bunuri şi din verificarile efectuate rezulta ca plata acestora nu s-a inregistrat în contabilitate. 
Ulterior mi-a prezentat o dispozitie de plata de casierie din data de 25.02.2010 în valoare de 2125 lei şi registrul de casa 
din aceasta zi. Din confruntarea celor doua documente rezulta ca plata în valoare de 2125 lei nu a fost inregistrata în 
registrul de casa din data de 25.02.2010. 
Ca urmare soldul real al caseriei la data de 31.07.2012 este de numai 1144, 39 lei (3269, 44 lei minus 2125 lei). 
Din aceasta suma s-a recuperat 1000 lei (fapt prezentat în rapoartele anterioare), iar la data de 24.09.2012 mi s-a predat 
şi diferenta de 144, 39 lei. 
Ca urmare soldul casierie la data de 31.07.2010 a fost recuperat integral. 
III.Referitor la contractul de vanzare –cumparare incheiat în data de 4 februarie 2012 
O data cu dispozitia de plata de casierie în valoare de 2125 lei mi s-a predat şi contractul mentionat mai sus. 
Prin acest contract debitoarea a cumparat de la o persoana fizica 17 butoaie de platic de 200 litri la pretul unitar de 125 
lei, pretul total fiind deci de 2125 lei. 
Plata catre respectiva persoana fizica vanzatoare (Bodocan Ileana) s-a facut cu dispozitia de plata în valoare de 2125 lei. 
La data de 24.09.2012 s-a efectuat inventarierea butoaielor, concluziile fiind prezentate intr-un raport distinct. 
IV.Referitor la debitul de recuperat de la SC Trinomus Distribution SRL-in faliment (dos. nr. 3637/1285/2011) 
Debitul în valoare de 1486, 21 lei este inscris Tabelul definitiv al creantelor impotriva averii debitoarei SC Trinomus 
Distribution SRL. 
In opinia lichidatorului SC Trinomus Distribution SRL sumele rezultate din valorificarea bunurilor vor fi insuficiente 
pentru plata creantelor chirografare. 
In concluzie, rezulta ca, din informatiile detinute pana în prezent,  recuperarea debitului de la SC Trinomus Distribution 
SRL nu va fi posibila. 
Voi urmari în continuare derularea acestei proceduri de faliment, urmand sa prezint concluziile desprinse. 
V.Incasari şi plati în procedura 

Fonduri la data de 29.05.2012 5650, 09 lei  
INCASARI   
-recuperari plati anulate 2714, 45 lei  
-recuperare numerar de casierie la 31.07.2010 144, 39 lei  
TOTAL INCASARI 2858, 84 lei  
PLATI   
-onorarii executor judecatoresc 200 lei 100 lei pt fiecare dosar 

executional 
-cheltuieli de executare 137, 20 lei pentru ambele dosare 

executionale 
-comisioane bancare 28, 40 lei  
TOTAL PLATI 365, 80 lei  
Disponibil la 29.05.2012 8143, 53 lei  

Se solicita continuarea procedurii în vederea recuperarii debitelor . 
Lichidator judiciar 

C.I.I. Marcu Maria Mia 
* 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificata a insolvenţei 
Număr 623 data emiterii 24.09.2012 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 120/1285/2010 Tribunalul Specializat Cluj Judecător sindic Camelia Cengher 
2.Arhiva/registratura instanţei: Cluj-Napoca Calea Dorobanţilor nr.2 Telefon 596110 Program L-V 9-12, 30 
3.1. Debitor SC Money Line SRL Cluj Napoca str. Bolyai nr.2 ap. 6, J12/4879/2008, CUI 24855081 
4. Lichidator judiciar Marcu Maria Mia, CIF RO20424396, Piata Avram Iancu nr. 15 Cluj Napoca, număr matricol 
1B0900, tel./fax 0264-402422, 0740-164946 
5. Subsemnata C.I.I. Marcu Maria Mia în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Money Line SRL, în temeiul 
art. 116 din Legea privind procedura insolvenţei comunică Raportul privind evaluarea şi modalitatea de vânzare a 
bunurilor, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 file. 
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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. 

Raport privind evaluarea şi modalitatea de vânzare a bunurilor 
debitorului SC MONEY LINE SRL 

Numar dosar 120/1285/2010 Tribunalul Specializat Cluj Judecator sindic Camelia Cengher 
Temei juridic: art. 116 din Legea privind procedura insolventei 
Lichidator judiciar C.I.I. Marcu Maria Mia 
Debitor: SC Money Line SRL 
Termen: 27.09.2012 ora 8 
1. Predarea contractului de vanzare-cumparare avand ca obiect 17 butoaie de plastic 
La inceputul lunii septembrie, Nyilas Tiberiu, administratorul statutar al debitoarei, a predat subsemnatei contractul de 
vanzare-cumparare incheiat la data de 04.02.2010, prin care SC Money Line SRL a achizitionat 17 butoaie de plastic 
avand capacitatea de 200 litri fiecare,  la pretul unitar de achizitie de 125 lei, respectiv cu pretul total de 2125 lei. 
Administratorul statutar a declarat faptul ca din eroare acest contract nu a fost inregistrat în contabilitate şi în registrul 
de casa al debitoarei, ca urmare cele 17 butoaie de plastic nu au fost inventariate pana în prezent de subsemnata, 
neaparand în patrimoniul debitoarei. 
2. Inventariarea bunurilor (17 butoaie de plastic) 
La data de 24.09.2012 m-am deplasat impreuna cu administratorul statutar Nyilas Tiberiu la locul de depozitare a 
acestor bunuri, respectiv pe str. Eroilor nr.11 Cluj-Napoca jud. Cluj. 
La fata locului am procedat la inventarierea butoaielor de plastic, nefiind constatate lipsuri, conform Listei de 
Inventariere anexate. 
Urmare a utilizarii în vederea depozitarii de produse alimentare (muraturi) necesare la prepararea de sandvisch-uri, 
salate şi alte produse tip fast-food, butoaiele sunt usor uzate, nespalate, neigienizate, dupa golirea lor pastrand un miros 
specific. 
Bunurile inventariate au ramas în custodia administratorului special Nyilas Tiberiu. 
3. Evaluarea bunurilor inventariate 
Evaluarea celor 17 butoaie de plastic a fost efectuata de subsemnata folosind metoda comparatiei preturilor (respectiv 
preturi de achizitie la bunuri similare şi gradul de uzura fizica constatat), intrucat evaluarea de catre evaluator 
ANEVAR nu se justifica fata de valoarea scazuta a bunurilor. 
Astfel, din ofertele actuale de vanzare existente pe piata pentru produse similare noi, conform anexelor, rezulta un pret 
maxim de 95 de lei inclusiv TVA / bucata. 
Fata de uzura fizica constatata pretul de evaluare propus este de 71 lei, reprezentand pretul de vanzare a unui produs 
nou diminuat cu 25%. 
In concluzie, valoarea de evaluare propusa pentru un butoi avand capacitatea de 200 litri este de 71 lei inclusiv TVA / 
bucata, iar valoarea de evaluare totala pentru cele 17 butoaie este de 1207 lei inclusiv TVA. 
4. Modalitatea de vânzare propusa, pentru cele 17 butoaie de plastic este prin negociere directă . 
5. Regulamentul de vanzare 
Vanzarile se vor face publice în ziarul „Piata de la A la Z” si/sau pe pagina de internet www.piata-az.ro, precum şi la 
sediul lichidatorului. 
Vanzarile vor fi demarate numai dupa aparitia primului anunt publicitar. 
Pretul de evaluare este pretul minim, urmand ca în functie de cerere vanzarea sa se realizeze la acest pret sau la un pret 
superior. 
In cazul prezentarii mai multor oferte se va selecta cea care ofera cel mai mare pret. 
Vanzarea se va realiza la data achitarii integrale a pretului. 
Pretul de evaluare se va menţine timp de 4 saptamani dupa aparitia primului anunt publicitar. 
Dupa trecerea celor 4 saptamani de la aparitia primului anunt publicitar se va proceda la: 
a) reducerea cu 25% a pretului de evaluare - în cazul nevanzarii bunurilor timp de 4 saptamani de la aparitia primului 
anunt publicitar 
b) reducerea cu 50% a pretului de evaluare - în cazul nevanzarii bunurilor timp de 8 saptamani de la aparitia primului 
anunt publicitar 
c) vanzarea la cel mai mare pret oferit - în cazul nevanzarii bunurilor timp de 12 saptamani de la aparitia primului anunt 
publicitar. 
d) casarea bunurilor nevandute dupa trecerea a 16 de saptamani de la aparitia primului anunt publicitar. 
Solicit acordarea unui termen în vederea convocarii adunarii creditorilor pentru aprobarea pretului de evaluare, a 
modalitatii şi regulamentului de vanzare. 

Lichidator judiciar 
C.I.I. Marcu Maria Mia 
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Județul Constanţa 
Sectiunea I - Comercianti 
1. Societatea comercială CELACOB SA, cod unic de înregistrare: 2428535 

Convocare adunarea creditorilor 
Număr: 2131 Data emiterii: 20.09.2012 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 297/118/2008, Tribunal Constanţa, Secţia a II a civilă, Judecător sindic Camelia 
Trifanov 
2. Creditori: Listă anexă 
3.1. Debitor:S.C. Celacob SA, Cod de identificare fiscală 2428535, sediul social în loc. Cobadin, str. Agricultorilor nr. 
4, jud. Constanţa, Număr de ordine în registrul comerţului J13/1841/1991, Tel. 0241 - 542942 
4. Lichidator judiciar: Continvest Insolvenţă S.P.R.L., Cod de identificare fiscală RO20963919, sediul social Constanţa, 
str. Maior Şofran nr. 3, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO 0269, Tel 0241 – 542942, Fax 
0241 – 542941, e-mail continvestcta@yahoo.com, Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: 
Potop Angela Elena 
5. Subscrisa Continvest Insolvenţă S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Celacob SRL,  
conform încheierii 471/25.02.2008 pronunţată de Tribunalul Constanţa, secţia a II a civilă, în dosarul 297/118/2008, în 
temeiul art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei Convoacă adunarea creditorilor debitorului S.C 
Celacob SA  
Şedinţa adunării creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar 
Adresa str. Maior Şofran, nr. 3, Constanţa 
Data 28.09.2012 
Ora 15, 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 administratorul judiciar /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 administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată 
pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 
Ordinea de zi: 
1. Scăderea preţului de pornire a activului Imobil Dormitor Ferma Centru din patrimoniul debitoarei. 
Informaţii suplimentare: 
Referatul cu privire la ordinea de zi a fost comunicat fiecărui creditor şi poate fi consultat şi la sediul lichidatorului 
judiciar. 
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar. 
Creditori: 
D.G.F.P. Constanţa, str. I.G. Duca nr. 18, Constanţa, A.D.S. Bucureşti, str. Ştirbei Voda nr. 43, sector 1, Bucureşti, 
S.I.F. Transilvania SA, str. Nicolae Iorga nr. 2, Brașov, Chivu Nicolae 

Continvest Insolvenţă S.P.R.L 
Potop Angela Elena 

 
Județul Dâmboviţa 
Sectiunea I - Comercianti 
1. Societatea comercială IATEXCOM SRL, cod unic de înregistrare: 14901490 
România, Tribunalul Dâmboviţa, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Calea Bucureşti, nr. 3 
Dosar nr. 4023/120/2012 

Citaţie 
emisă la: ziua 19 luna 09 anul 2012 

Către,  
Creditor Primăria comunei Dragomireşti, judeţul Dâmboviţa Este chemat la această instanţă, Sala 7, et. 3, completul S6, 
în ziua de 19 luna 11 anul 2012, ora 9, în calitate de creditor, în proces cu debitoarea SC Iatexcom SRL, cu sediul în 
localitatea Dragomireşti, Complex Comercial Federalcoop, et. 2, judeţul Dâmboviţa, având nr. de ordine în Registrul 
comerţului Dâmboviţa - J15/405/2002 şi cod unic de înregistrare 14901490, pentru Lg.85/2006.  
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  
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Județul Giurgiu 
Sectiunea I - Comercianti 
1. Societatea comercială CREANGA SRL, cod unic de înregistrare: 16575951 
Tribunalul Giurgiu 
Dosar nr. 2517/122/2011 

Comunicare Sentinţa comercială nr. 303 din 10.04.2012,  
emisă la data de 30.07.2012 

Către: 
Creditor: Administraţia Finanţelor Publice Giurgiu; 
Debitor: SC Creanga SRL cu sediul în comuna Toporu, nr. 685, judeţul Giurgiu, CIF 16575951, J52/250/2004; 
Lichidator judiciar: CII Ene Mioara cu sediul în Giurgiu, str. Cerbului, nr. 15, judeţul Giurgiu; 
Pârâtă: Petrache Petrica domiciliată în com. Vidra, sat Sinteşti, judeţul Ilfov; 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Giurgiu cu sediul în Giurgiu, str. Vlad Ţepeş, bl. MUV2 
mezanin, judeţul Giurgiu,  
se comunică alăturat copia sentinţei comerciale nr. 303 din 10.04.2012 privind pe debitorul SC Creanga SRL având ca 
obiect procedura insolvenţei. 
Judecător sindic,                   Grefier,  
Nicula Ion              M. Ciurea 

* 
România, Tribunalul Giurgiu Sindic 
Dosar nr. 2517/122/2011 
Operator de date cu caracter personal nr. 3727 

Sentinţa Comercială nr. 303 
Şedinţa publică de la 10 aprilie 2012 

Completul compus din: 
Preşedinte Ion Nicula 

Grefier Marcela Maria Ciurea 
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe debitor SC Creanga SRL - prin lichidator Ene Mioara, lichidator CII Ene 
Mioara, pârât Petrache Petrică, având ca obiect procedura insolvenţei. 
La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns creditorul AFP, pârâta Petrache Petrică, asistată de avocat I. 
Mardale, lipsă fiind celelalte părţi.  
Procedura legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care,  
Se ia interogatoriu din oficiu pârâtei consemnat la dosarul cauzei, aceasta nefiind ştiutoare de carte pune amprenta 
degetului mare de la mâna dreaptă, pe fila conţinând interogatoriul din oficiu, tribunalul semnând alături de această 
amprentă. 
Nemaifiind cereri de formulat sau excepţii de ridicat, tribunalul constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul. 
Creditorul AFP solicită aprobarea raportului final, închiderea procedurii insolvenţei şi admiterea cererii formulată de 
lichidatorul judiciar împotriva pârâtului. 
Apărătorul pârâtei având cuvântul, este de acord cu închiderea procedurii şi respingerea cererii privind angajarea 
răspunderii patrimoniale formulată împotriva pârâtei. 

Instanţa 
Prin Încheierea din 18.10.2011 a Tribunalului Giurgiu s-a dispus trecerea debitorului SC Creanga SRL în procedură 
simplificată a insolvenţei, fiind desemnat în calitate de lichidator judiciar CII Ene Mioara. 
După preluarea funcţiei, lichidatorul judiciar a procedat la efectuarea operaţiunilor specifice lichidării, întocmind raport 
final şi bilanţul general al lichidării. 
Adunarea creditorilor a aprobat propunerea lichidatorului judiciar de închidere a procedurii insolvenţei deschise în 
contra debitorului SC Creanga SRL cu descărcarea participanţilor la procedură de îndatoriri şi responsabilităţi. 
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului identifică drept cauze ale 
insolvenţei, neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea de către organele de conducere ale debitorului. 
De asemenea, au fost identificate persoane din organele de conducere ale societăţii debitoare cărora le este imputabilă 
starea de insolvenţă şi în privinţa cărora se poate angaja răspunderea patrimonială pentru pasivul neacoperit. 
În consecinţă, lichidatorul judiciar a formulat cerere de atragere a răspunderii personale patrimoniale a organelor de 
conducere în persoana numitei Petrache Petrica în calitate de administrator. 
În motivarea cererii sale de atragere a răspunderii patrimoniale pentru pasivul neacoperit al debitorului, lichidatorul 
arată că în situaţia în care toate activităţile şi operaţiunile de angajare a societăţii, fiind făcute de către administratorul 
debitoarei Petrache Petrica dar văzând ci dispoziţiile art. 144 din Legea nr. 31/1990 prin care administratorii răspund 
fadă de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat când dauna nu 
s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcţiei lor, în coroborare cu dispoziţiile Legii 
85/2006 mai sus menţionate, trebuie luate în calcul următoarele elemente: 
1. Existenţa pasivului debitoarei SC Creanga SRL în sumă de 5396 lei care reprezintă creanţa creditorului Administraţia 
Finanţelor Publice Giurgiu. 
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2. Faptele care angajează răspunderea fiind nerespectarea prevederilor legale referitoare la ţinerea contabilităţii, legătura 
cauzală dintre faptele de mai sus şi existenţa pasivului societăţii, culpa dovedită a administratorului având în vedere că 
debitoarea nu a răspuns la notificarea lichidatorului judiciar nu a predat către lichidatorul judiciar nici un document care 
să contribuie la stabilirea stării financiare a societăţii şi nici evidenţa financiar contabilă. 
Însuși faptul nedepunerii de către debitor a actelor contabile conform art.33 din legea insolvenţei creează o prezumţie a 
neţinerii contabilităţii în conformitate cu legea şi a legăturii de cauzalitate dintre această faptă şi ajungerea societăţii în 
încetare de plăţi. 
În drept, au fost invocate prevederile art. 138 lit. d) din Legea nr. 85/2006. 
Analizând probele dosarului, tribunalul constată următoarele: 
1. Prin raportul final întocmit de către lichidatorul judiciar CII Ene Mioara s-a solicitat închiderea procedurii insolvenţei 
în contra debitorului SC Creanga SRL. 
Raportul final a fost supus discuţiei adunării creditorilor care l-a aprobat, astfel cum a fost întocmit. 
În cuprinsul său au fost menţionate toate activităţile şi operaţiunile desfăşurate de lichidator pe parcursul procedurii 
insolvenţei în scopul realizării creanţelor creditorilor menţionaţi în tabelul definitiv. 
Creanţele creditorilor menţionaţi în tabelul definitiv nu au putut fi acoperite în cursul procedurii de insolvenţă urmate, 
pentru că nu au fost identificate bunuri în patrimoniul debitorului care să poată fi valorificate în vederea recuperării 
creanţelor creditorilor recunoscuţi, înregistrându-se un pasiv în sumă de 6867 lei.  
Astfel, se constată că în conformitate cu prevederile art. 131 din Legea 85/2006, se impune închiderea procedurii de 
insolvenţă, descărcarea participanţilor de îndatoriri şi radierea debitorului din evidenţele de la registrul comerţului, fiind 
îndeplinite toate cerinţele legale. 
2. În ceea ce priveşte cererea lichidatorului judiciar de atragere a răspunderii patrimoniale a pârâtei Petrache Petrica în 
calitate de administrator al debitorului pentru pasivul social în sumă de 6867 lei, tribunalul o constată întemeiată şi o va 
admite în consecinţă. 
Drept temei juridic de atragere a răspunderii patrimoniale a pârâtului, lichidatorul invocă existenţa cazului de 
răspundere prevăzute de art. 138 alin.1 lit. d) din Legea nr. 85/2006. 
În conformitate cu prevederile art. 138 alin.1 lit. d):”În cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu dispoziţiile 
art. 59 alin.1 sunt identificate persoane cărora le este imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitorului, la cererea 
administratorului judiciar sau lichidatorului, judecătorul sindic poate dispune ca o parte din pasivul debitorului persoana 
juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul 
societăţii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului prin una din următoarele 
fapte: 
Lit. d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în 
conformitate cu legea. 
Raportat la probatoriul cauzei tribunalul constată că pârâtul se face vinovat de comiterea faptelor reţinute în sarcina sa 
de către lichidatorul judiciar, aşa cum se va argumenta. 
SC Creanga SRL a fost înfiinţată în anul 2009 de către pârâta Petrache Petrica în calitate de asociat unic şi 
administrator, firma având drept obiect comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor. 
Deşi a fost notificată în mod legal de către practicianul în insolvenţă desemnat pârâta fără motive întemeiate nu şi-a 
îndeplinit obligaţia legală de a preda documentele de evidenţă contabilă menţionate expres de lege (art. 28 din Legea nr. 
85/2006. 
De asemenea, după formularea cererii de atragere a răspunderii patrimoniale personale împotriva acesteia, instanţa a 
citat-o pe acesta cu menţiunea de a depune înscrisuri în probaţiune, respectiv toate documentele de evidenţă menţionate 
în alineatul precedent pentru a dovedi ţinerea regulată a contabilităţii debitorului. 
În aceste împrejurări tribunalul constată că pârâta în mod intenţionat s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor întrucât nu 
a ţinut contabilitatea firmei în conformitate cu legea prin neîntocmirea actelor de evidenţă contabilă care să ateste 
efectuarea diverselor operaţiuni comerciale. 
Neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea prin neîntocmirea actelor de evidenţă a produs dezorganizarea 
activităţii acesteia şi implicit la încetarea de plăţi, întreaga responsabilitate pentru pasivul nejustificat al debitorului 
revenind pârâtei în calitate de organ de conducere-administrator. 
Pentru aceste considerente, tribunalul va aproba raportul final, va închide procedura insolvenţei în contra debitorului şi 
va admite cererea formulată de lichidatorul judiciar împotriva pârâtei. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Aprobă raportul final întocmit de lichidatorul judiciar CII Ene Mioara. 
În baza art. 131 din Legea 85/2006,  
Închide procedura insolvenţei în contra debitorului SC Creanga SRL cu sediul în comuna Toporu, nr. 685, judeţul 
Giurgiu, J52/250/2004, CUI 16575951. 
Dispune radierea debitorului din registrul ORC Giurgiu. 
În temeiul art. 136 din Legea privind procedura insolvenţei, descarcă lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi 
responsabilităţi. 
Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar privind angajarea răspunderii personale a fostului administrator, 
pârâta Petrache Petrica domiciliată în comuna Vidra, sat Sinteşti, judeţul Ilfov şi obligă pe aceasta la plata sumei de 
6867 lei către creditorul Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Giurgiu. 
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În temeiul art. 135 din legea privind procedura insolvenţei,  
Dispune notificarea prezentei sentinţe, debitorului, creditorilor şi lichidatorului judiciar. 
În baza art. 4 pct. 4 din Legea 85/2006, dispune plata onorariului de administrare/lichidare în sumă de 1000 lei, fără 
TVA către lichidatorul judiciar CII Ene Mioara cu sediul în Giurgiu str. Cerbului nr. 15, judeţul Giurgiu, din fondul de 
lichidare. 
Definitivă. 
Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţa publică de la 10 aprilie 2012. 
Preşedinte,                 Grefier,  
Ion Nicula                    Marcela Maria Ciurea 
 
Județul Harghita 
Sectiunea I - Comercianti 
1. Societatea comercială BENZOT-HAR SA, cod unic de înregistrare: 7015289 
Date privind dosarul: Număr dosar: 2443/96/2012 al Tribunalului Harghita, Secţia civilă, Judecător-sindic: Ioana 
Airinei,  
Debitor: SC Benzot Har SA, Cod de identificare fiscală RO 7015289, cu sediul social în mun. Miercurea Ciuc, str. 
Vânătorilor, nr. 9,  judeţul Harghita, Număr de ordine în registrul comerţului J19/58/1995.  
Administrator judiciar: Rva Mureş Insolvency Specialists SPRL, Cod de identificare fiscală RO13577109, cu sediul 
social în str. G-ral Gh. Avramescu nr.4, Tg-Mureş, judeţul Mureş, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în 
insolvenţă 2A0198, Număr de înregistrare în Registrul societăţilor profesionale RFO 0252/31.12.2006, Tel/Fax: 0265-
261019, 269700, E-mail: rvamures.lex@rdslink.ro, rvamures@rdslink.ro, reprezentată prin asociatul coordonator ec. 
Todor-Soo Ignaţie,   

Tabelul preliminar cuprizând obligaţiile debitoarei SC Benzot Har SA  
în procedura generală de insolvenţă prevăzută de Legea nr.85/2006 

Nr. 7237/21.09.2012  
Rang I. Cheltuielile aferente procedurii de lichidare în condiţiile Art.121, pct.1 şi Art. 123, pct.1 
Rang II. Creanţele izvorâte în condiţiile art. 121 alin.(1) pct. 2 - Creanţele garantate cu garanţii reale asupra bunurilor 
 Creanţe în ~LEI (RON)~  

Nr. 
crt. 

Denumire creditor Adresa/Sediu 
Documente, decl. 

de creanţe 

Sume 
solicitate de 

creditor 
Sume admise % 

0 1 2 3 4 5 6 

1 Banca Comerciala Romana SA 
Bucureşti, B-dul Regina 
Elisabeta, nr. 5, sector 3 

7792/29.08.2012  11.795.475, 31  11.795.475, 31  62, 84  

2 
BRD-Groupe Societe Generale 
SA 

Bucureşti, bd Ion 
Mihalache, nr 1-7, sector 1 

7877/03.09.2012  459.802, 85   -   -  

3 Banca Transilvania SA 

Miercurea Ciuc, str. 
Kossuth Lajos (fosta 
Florilor), nr.18, 
jud.Harghita 

6330/03.09.2012  9.537, 00   9.537, 00   0, 05  

  Total      12.264.815, 16   11.805.012, 31   62, 89  
Rang II.Creanţele izvorâte din raportul de muncă (art. 123, pct. 2) 
Creanţe în ~LEI RON~  
Nr. 
crt. 

Denumire creditor Adresa 
Documente, decl. 
de creanţe 

 Sume solicitate 
de creditor  

Sume admise % 

0 1 2 3 4 5 6 
1 Salariatii societatii -    cont 421, 423  33.326, 00   33.326, 00   0, 18  
  Total      33.326, 00   33.326, 00   0, 18  

Rang III. Creanţele reprezentând creditele, cu dobânzile şi cheltuielile aferente, acordate după deschiderea procedurii, precum şi 
creanţele rezultând din continuarea activităţii debitorului dupa deschiderea procedurii (Art. 123, pct.3) 

     
 Creanţe în 

~LEI RON~ 
 

Nr. 
crt. 

Denumire creditor Adresa 
Documente, decl. 
de creanţe 

 Sume solicitate 
de creditor  

Sume admise % 

0 1 2 3 4 5 6 

1 SC Expert Benke SRL 
Tg. Mures, P-ta 
Trandafirilor, nr 27-29, ap. 
16 

FN/31.08.2012  19.820, 30   19.820, 30   0, 11  

2 
BRD-Groupe Societe Generale 
SA 

Coface Romania 
:Bucureşti, Calea 
Floreasca, nr. 39, et.3, 
sect.1 

31.08.2012  64.741, 30   64.741, 30   0, 34  

  Total      84.561, 60   84.561, 60   0, 45  
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Rang IV. Creanţele bugetare (Art. 123, pct.4) 
 Creanţe în ~LEI RON~  
Nr. 
crt. 

Denumire creditor Adresa/Sediu 
Documente, decl. 
de creanţe 

 Sume solicitate 
de creditor  

Sume admise % 

0 1 2 3 4 5 6 

1 
Directia Regionala pentru Accize 
şi Operatiuni Vamale  

Brasov, str. Stadionului, 
nr. 15 

11726/17.08.2012  236.692, 44  -  -  

2 
Directia Generala a Finantelor 
Publice Harghita 

Miercurea Ciuc, str. 
Revolutiei din Decebrie, 
nr. 20,  

19415/14.08.2012  47.088, 00  47.088, 00  0, 25  

3 
Impozite, Taxe şi alte venituri, 
Municipiul Miercurea Ciuc 

Miercurea Ciuc, P-ta 
Cetati, nr 1, jud. Harghita 

10784/28.08.2012  6.303, 00  6.303, 00  0, 03  

4 
Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Harghita 

Miercurea Ciuc, 
Bd.Kossuth Lajos, nr.26, 
jud. 

FN/03.09.2012  144, 00  144, 00  0, 00  

  Total      290.227, 44  53.535, 00  0, 29 
Rang VII. Creanţele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile şi dobânzile aferente, cele rezultate din livrări de produse prestări 
de servicii sau alte lucrări, precum şi din chirii (Art.123, pct.7) 
 Creanţe în ~LEI RON~  
Nr. 
crt. 

Denumire creditor Adresa/Sediu 
Documente, decl. 
de creanţe 

 Sume solicitate 
de creditor  

Sume admise % 

0 1 2 3 4 5 6 

1 SC ATC System SRL 
Gheorgheni, cart Florilor, 
nr. 23, jud Harghita 

28.08.2012  58.204, 66   58.204, 66   0, 31  

2 SC Katerin Company SRL 
Ploiesti, Bld Republicii, 
nr. 299D, jud. Prahova 

28.08.2012  378.448, 68   378.448, 68   2, 02  

3 SC Mechel Service Romania SRL 
Bucureşti, str. Branuselor, 
nr. 2-4, etaj 5, sector 3 

16.08.2012  124.001, 95   124.001, 95   0, 66  

4 
Sc COM TRADE SRL prin 
Management Reorganizare 
Lichidare Iasi SPRL 

Miercure Ciuc, str. 
Kossuth Lajos, nr. 32-34 

03.09.2012  55.445, 12   55.445, 12   0, 30  

5 SC MATMIKOS SRL 
Sandominic, nr. 122, jud. 
Harghita 

2/22.08.2012  12.434, 63   -   -  

6 SC Domus Kosa SRL  
Sandominic, nr. 1564, jud. 
Harghita 

26/21.08.2012  16.136, 43   16.136, 43   0, 09  

7 SC HARVIZ SA  
Miercure Ciuc, str. 
Salcam, jud. Harghita 

1931/22.08.2012  1.514, 54   1.514, 54   0, 01  

8 SC ASCO SA 
Miercurea Ciuc, str. Petofi 
Sandor, nr. 37, jud 
Harghita 

65/23.08.2012  9.300, 00   9.300, 00   0, 05  

9 SC Melinda-Impex Steel SA 
Odorheiu-secuiesc, str. 
Beclean, nr. 314, jud. 
Harghita 

2981/24.8.2012  4.839, 39   4.839, 39   0, 03  

10 SC Arnold SRL 
Sfantu Gheorghe, nr. 20, 
str. Grigore Balan, bl. 15, 
sc.P, ap. 7, jud Covasna 

FN/ 29.08.2012  30.313, 16   30.313, 16   0, 16  

11 SC Pangus Service SRL 
Miercurea Ciuc, str. 
Harghita, nr. 59, jud 
Harghita 

138/22.08.2012  32.640, 90   32.640, 90   0, 17  

12 SC Instel SRL 
Miercurea Ciuc, P-ta 
Libertati, nr. 10/C/3, jud 
harghita 

375/10.08.2012  1.032.042, 58   742.360, 45   3, 95  

13 EFG Leasing IFN SA 
Bucureşti, B-dul Dimitrie 
Pompei, nr. 6/A, etaj 5, 
camera 5.04, sect. 2 

13.08.2012  5.911, 65   5.911, 65   0, 03  

14 SC Agroliv SRL 
Turda, str. Stefan cel 
Mare, nr. 42, jud Cluj 

16.08.2012  13.502, 70   13.502, 70   0, 07  

15 SC Ferner Bau SRL 
Miercurea Ciuc, str. 
Kossut Lajos, nr. 28/1, 
jud. Harghita 

23/03.08.2012  15.101, 79   15.101, 79   0, 08  

16 
SC Johnson Controls 
International Romania SRL 

Bucureşti, str. Drajna, nr. 
5, sect. 6  

10.08.2012  442.700, 02   -   -  

17 SC Raiffeisen Leasing IFN SA 
Bucureşti, Sos. Pipera, nr. 
42, et. 1A şi 2, sect. 2 

03.08.2012  837.036, 70   93.014, 35   0, 50  

18 SC Eco Csilk SRL  
Sansimion, str. Nagymezo, 
nr. 711/B, jud Harghita 

317/09.08.2012  172, 91   172, 91   0, 00  

19 SC AG Instal Grup SRL Turda, str. Calarasi, nr. 5B FN/03.09.2012  17.555, 68   17.555, 68   0, 09  
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20 SC Ben Mar Grup SRL 
Miercurea Ciuc, str. 
Zorilor, nr 18 

1024/30.08.2012  415.626, 76   415.626, 76   2, 21  

21 SC Edinco SA 
Cluj Napoca, str. Ilie 
Macelaru, nr. 22 

819/30.08.2012  76.732, 77   32.042, 95   0, 17  

22 SC Gheconstar SA 
Gheorgheni, str. Carierei, 
nr 6, jud Harghita 

18/30.08.2012  76.308, 00   76.308, 00   0, 41  

23 SC Harmonia SRL 
Miercurea Ciuc, str. Ret, 
nr 71/A 

97/30.08.2012  15.443, 88   1.120, 60   0, 01  

24 SC Harmonia Projekt-Bau SRL 
Miercurea Ciuc, str. Ret, 
nr 71/A 

36/30.08.2012  7.078, 41   7.078, 41   0, 04  

25 E- ON Energie Romania SA 
Tg Mures, str Justitiei, nr 
12 

114469/SJ 
/30.08.2012 

 2.447, 29   2.447, 29   0, 01  

26 SC Euro Net SRL 
Miercurea Ciuc, str Lunca 
Mare, nr FN 

176/30.08.2012  154.266, 21   154.266, 21   0, 82  

27 SC Rottco Consult SRL  
Voluntari, str. Iancu 
Nicolae, nr 154D, jud 
Ilfov 

27.08.2012  63.783, 97   63.783, 97   0, 34  

28 
BRD-Groupe Societe Generale 
SA 

Coface Romania 
:Bucureşti, Calea 
Floreasca, nr. 39, et.3, 
sect.1 

31.08.2012  108.441, 30   108.441, 30   0, 58  

29 SC Standard SRL 
Miercurea Ciuc, str. 
Fodorkert, nr.19, 
jud.Harghita 

FN/03.09.2012  11.825, 07   11.825, 07   0, 06  

30 SC Difo Construct SRL 
Cluj-Napoca, str. 
Branului, nr. 21, jud.Cluj 

FN/03.09.2012  96.028, 81   82.290, 89   0, 44  

31 
SC Nimbusz Trade SRL prin 
lichidator judiciar Lex Fori 
IPURL 

Miercurea Ciuc, str. Tudor 
Vladimirescu nr.47, 
jud.Harghita 

26/03.09.2012  50.702, 95   50.702, 95   0, 27  

32 SC CVL Secund SRL 
Turda, str. Lotus,  nr.24, 
jud.Cluj 

FN/03.09.2012  73.017, 95   73.017, 95   0, 39  

33 SC Gedako SRL 
Braşov, str. De Mijloc 
nr.59, jud.Braşov 

FN/03.09.2012  12.837, 13   12.837, 13   0, 07  

34 SC Regio Leasing IFN SA 
Miercurea Ciuc, P-ţa 
Libertăţii nr.8, jud.Mureş 

FN/03.09.2012  405.130, 59   81.626, 51   0, 43  

35 SC Mecom Ciuc SRL 
Miercurea Ciuc, str. 
Székely Mózes, nr.18, 
jud.Harghita 

FN/03.09.2012  132.129, 07   108.453, 35   0, 58  

36 
BRD-Groupe Societe Generale 
SA 

Bucureşti, bd Ion 
Mihalache, nr 1-7, sector 1 

7877/03.09.2012    459.802, 85   2, 45  

  Total      4.789.103, 65  3.340.136, 55  17, 79 
Rang VIII. Alte creanţe chirografare (Art. 123, pct. 8) 
 Creanţe în ~LEI RON~  
Nr. 
crt. 

Denumire creditor Adresa/Sediu 
Documente, decl. 
de creanţe 

 Sume solicitate 
de creditor  

Sume admise % 

0 1 2 3 4 5 6 

1 Karácsony Iosif 
com.Păuleni-Ciuc, 
sat.Delniţa nr.208, 
jud.Harghita 

FN/03.09.2012       

2 
Benkő Alexandru şi Benkő Éva 
Ecaterina 

Miercurea Ciuc, str. 
Bolyai nr.13, jud.Harghita 

FN/03.09.2012       

3 Bodor Eva  
Miercurea Ciuc, str. 
Jigodin, nr. 69, ap. 51 

FN/30.08.2012  54.125, 00   54.125, 00   0, 29  

  Total      54.125, 00  54.125, 00  0, 29 
RANG IX. Creanţele subordonate, creditele acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat sau acţionar deţinând cel puţin 
10% din capitalul social (Art. 123, pct. 9 lit. a) 
 Creanţe în ~LEI RON~  
Nr. 
crt. 

Denumire creditor Adresa/Sediu 
Documente, decl. 
de creanţe 

 Sume solicitate 
de creditor  

Sume admise % 

0 1 2 3 4 5 6 

25 Borsody Zoltan Iosif 
Miercurea Ciuc, str Szek, 
nr 98-7 

30.08.2012  952.367, 00   222.367, 00   1, 18  

  Total      952.367, 00  222.367, 00  1, 18 
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Creantele admise subconditie (Art. 127, pct.1) 
 Creanţe în ~LEI RON~  
Nr. 
crt. 

Denumire creditor Adresa/Sediu 
Documente, decl. 
de creanţe 

 Sume solicitate 
de creditor  

Sume admise % 

0 1 2 3 4 5 6 

1 EFG Leasing IFN SA 
Bucureşti, B-dul Dimitrie 
Pompei, nr. 6/A, etaj 5, 
camera 5.04, sect.2 

13.08.2012 248.188, 85 248.188, 85  1, 32  

2 SC Raiffeisen Leasing IFN SA 
Bucureşti, Sos. Pipera, nr. 
42, et. 1A şi 2, sect. 2 

03.08.2012    722.280, 86   3, 85  

3 
SC Johnson Controls 
International Romania SRL 

Bucureşti, str. Drajna, nr. 
5, sect. 6  

10.08.2012    394.685, 41   2, 10  

4 SC Edinco SA 
Cluj Napoca, str. Ilie 
Macelaru, nr. 22 

819/30.08.2012    44.689, 82   0, 24  

5 Banca Transilvania SA 

Miercurea Ciuc, str. 
Kossuth Lajos (fosta 
Florilor), nr.18, 
jud.Harghita 

6330/03.09.2012  715.481, 55   715.481, 55   3, 81  

6 SC Regio Leasing IFN SA 
Miercurea Ciuc, P-ţa 
Libertăţii nr.8, jud.Mureş 

FN/03.09.2012    323.504, 08   1, 72  

7 Borsody Zoltan Iosif 
Miercurea Ciuc, str Szek, 
nr 98-7 

30.08.2012    730.000, 00   3, 89  

  Total      963.670, 40  3.178.830, 57  16, 93 
Creanţe în ~LEI RON~  
Total general      19.432.196, 25  18.771.894, 03  100, 00  
Data deschiderii procedurii de insolvenţă: 20.07.2012 
Cursul de schimb BNR este 4, 5638 lei/euro 
Debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea depune contestaţii cu privire la creanţe şi la dreptul de 
preferinţă trecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe, în termen de 5 zile de la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvemţă a tabelului preliminar, în temeiul art. 73 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei.                                                                                                                                                

RVA Mureş Insolvency Specialists SPRL prin Asociat coordonator, ec. Todor-Soo Ignaţie 
 
Județul Ilfov 
Sectiunea I - Comercianti 
1. Societatea comercială FOOD INDUSTRY ENTERPRISE SRL, cod unic de înregistrare: 27514950 
Tribunalul Ilfov- Sectia Civila 
Dosar Nr.798/93/2012 

Tabel definitiv rectificat al creantelor inregistrate fata de 
SC Food Industry Enterprise SRL 

I. CREANTE BUGETARE 

Nr. 
Crt

. 

Creditor (denumire / 
nume, prenume) 

Adresa (sediul 
social / sediul 

procedural ales) 

Creanta 
solicitata 
conform 

declaratiei 

Creanta 
admisa/respinsa 

în urma 
verificarii/ 

motive 

Temeiul dreptului de 
creanta 

1. 

Directia Generala a 
Finantelor Publice a 
Judetului Ilfov 
 

Bucureşti, str. 
Lucretiu 
Patrascanu, 
nr.10, sector 3, 
Bucureşti 

55.048 lei 
55.048 lei 

 
Cf. art.123 pct.4 din 

Legea 85/2006. 

II. CREANTE CHIROGRAFARE 

Nr. 
Crt 

Creditor (denumire / 
nume, prenume) 

Adresa (sediul 
social / sediul 
procedural 

ales) 

Creanta 
solicitata 
conform 

declaratiei 

Creanta 
admisa/respinsa 

în urma 
verificarii/ 

motive 

Temeiul dreptului de 
creanta 

1. 
SC KASMERAD SRL 
 

Jud. Dolj, Com. 
Bucovat, Sat 
Leamna de Sus, 

99.631, 09 lei 99.631, 09 lei 
Cf. art.123 pct.7 din 

Legea 85/2006. 
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nr.18 

2. 
POLEUCA ANDREI-
STEFAN 

Bucureşti, str. 
Lt. Gheorghe 
Saidac, nr.2, 
bl.12ICEM, 
sc.2, et.4, ap.26, 
sector 6 

303.032 lei 303.032 lei 
Cf. art.123 pct.7 din 

Legea 85/2006. 

3. SC ANGIMPEX KFT 
Ungaria, 1083 
Budapest Prater 
Utca, nr.26 

1.959.748, 64 
lei 

1.959.748, 64 lei 
Cf. art.123 pct.7 din 

Legea 85/2006. 

Cabinet Individual De Insolventa Gherghina Oana Ruxandra  administrator judiciar al SC Food Industry Enterprise SRL 
 
Județul Prahova 
Sectiunea I - Comercianti 
1. Societatea comercială GEOMAV CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 17866576 

Convocare adunarea creditorilor  
Nr: 282/25.09.2012 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1217/105/2010 Tribunal Prahova Secţia Comercială şi Contencios Administrativ 
Judecător sindic: Grecu Mădălina Elena  
2.Arhiva/registratura instanţei: cu sediul în str. Gh. Lazar nr.6, cod 100031 Ploieşti, jud. Prahova, telefon 0244544781, 
programul arhivei/registraturii instanţei 9.00-13.00. 
3.Debitor: SC Geomav Cosntruct SRL Cod de identificare fiscală RO 17866576, sediul social în Ploieşti, str. Zmeului, 
nr.28, judeţul Prahova Număr de ordine în registrul comerţului J29/1724/2005.  
4.Creditor: Listă anexă 
5.Lichidator judiciar: Revalactiv SPRL, Cod de identificare fiscală 15095661 cu sediul în Ploieşti, str. Ion Maiorescu, 
nr. 33S1, et. 5, cab. 5E, jud. Prahova, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0030 Tel 
0344104525, fax 0344104524, E-mail: revalactiv@yahoo.com  
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Ileana Cismaru şi Ioana Oprescu 
6.Subscrisa Revalactiv SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Geomav Cosntruct SRL, conform 
încheierii din 16.11.2011 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul 1217/105/2010 în temeiul art.14 din Legea 
privind procedura insolvenţei Convoacă adunarea creditorilor a debitorului: SC Geomav Construct SRL  
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar în Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 5, cab. 5e 
pe data de 02.10.2012 orele 13.00. 
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. 
Dacă legea nu interzice în mod expres, creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, 
semnată de creditor sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a incorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică 
extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace până în ziua fixată pentru 
exprimarea votului administratorului/lichidatorului judiciar. 
Ordinea de zi: 
Discutarea adresei nr.478/21.09.2012 primită de la Primăria comunei Jugureni privind solicitarea eşalonării sumei de 
41.600 lei şi deblocarea conturilor. 
Listă anexă creditori: AFP Ploieşti, Ploieşti, str. Aurel Vlaicu, nr.22, jud. Prahova, SC SW Umwelttechnik Romania 
SRL, Bucureşti, Bd-ul Dacia, nr.30, etj.7, sector 1, SC Linde Gaz Romania SRL, Timişoara, str. Avram Imbroane, nr.9, 
jud. Timiş, SC Hanul Maria SRL, Călăraşi, B-dul Republicii, nr.141, jud. Călăraşi,, SC Gerom Trans SA, Ploieşti, str. 
Enăchiţă Văcărescu, bl.131A, ap.3, jud. Prahova SC Moraru SRL, com. Filipeştii de Târg, sat Brătăşanca, nr.224, jud. 
Prahova, SC Axintal Prest SRL, Ploieşti, str. Al. Chimiei, nr.8, bl.23C, et.3, ap.3, ap.10, jud. Prahova, SC Alimtex SRL, 
Ploiești, str. Padina, nr.12, bl.53, sc.A, ap.4, jud. Prahova, BancPost SA Bucureşti, str. Dimitrie Pompeiu, nr.6A, sector 
2, SC Toniviad SR, Ploieşti, str. Ştefan Ocatvian Iosif, nr.5, jud. Prahova, SC Aniko Trans SRL, Bucov, nr.289 A, jud. 
Prahova, SC Elpreco SA Craiova, Calea Severinului, nr.44, jud. Dolj, SC Aperom SRL, SC Fallow SRL, SC Conex 
Prahova SRL, Ploieşti, str. Stefan Cel Mare, nr.12, Jud. Prahova 

Revalactiv SPRL prin av. Ioana Oprescu 
 
Județul Tulcea 
Sectiunea I - Comercianti 
1. Societatea comercială ACUM SA, cod unic de înregistrare: 7385435 
România, Tribunalul Tulcea, Secţia Comercială 
Str. Păcii, nr.83 
Dosar nr. 2472/88/2009  
244/2009 JS PLD 
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Termen: 28 septembrie 2012 
Citaţie 

emisă la: 21 septembrie 2012 
Către,  
Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Babadag, nr.118,  
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Babadag nr. 163.bis,  
Primăria Municipiului Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Babadag nr. 118,  
Agenţia Naţională de Presă Agerpres, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere,  
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 1, completul JS-LDP, în ziua de 28 septembrie 2012, ora 1000, în calitate de 
creditori în proces cu SC Acum SA Tulcea cu sediul în Tulcea str. Grigore Antipa nr. 10, etaj V, judeţul Tulcea, cu 
numărul de ordine în registrul societăţilor comerciale nr. J36/291/1995, CUI 7385435, prin lichidator Cabinet Individual 
de Insolvenţă Crişan Daniela, nr. de ordine în registrul societăţilor profesionale IB 2076 pentru I.I. Insolvency IPURL, 
cu sediul în mun. Tulcea str. Gării nr.6 bl.3 sc.A ap.8, jud. Tulcea, număr de ordine în tabloul practicienilor 
RSP2A0263, pentru închiderea procedurii insolvenţei.  
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  
 

 
 
 
 
 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*        * 
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