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JudeŃul Covasna 
SecŃiunea I - ComercianŃi 
1. Societatea comercială PRODUCTIE COMERT SERVICII „MIO COM” SRL; cod unic de înregistrare 4086579 

Notificarea deschiderii procedurii de faliment 
Număr 8, data emiterii: 17 dec 2010 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4224/119/2010 Tribunal Covasna, Judecător-sindic Rusu Ioan Catalin  
2.Arhiva/registratura instanŃei: Sf. Gheorghe Kriza Janos nr.10 Jud. Covasna, Număr de telefon 0267/311606 
Programul registraturii instanŃei 10-13 
3.Debitor: SC ProducŃie ComerŃ şi Servicii Mio-Com SRL  
Cod de identificare fiscală 4086579 cu sediul social în Întorsura Buzăului str. Mihai Viteazul nr.215 Număr de ordine în 
registrul comerŃului J14/520/2006 
4. Lichidator judiciar: Romconsult IPURL Cod de identificare fiscală 15628209 cu sediul în Aleea Zefirului nr.1 bl 20 
sc.F ap 1 Sf. Gheorghe jud. Covasna Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenŃă 168 tel./fax 0267-317046 
e-mail evcoromann @yahoo.com Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar Roman Cristian 
5. Subscrisa Romconsult IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC ProducŃie ComerŃ şi Servicii Mio-
Com SRL conform încheierii din 3 decembrie 2010 a Tribunalului Covasna, secŃia comercială în, dosarul 
4224/119/2010 în temeiul art.61 din Legea privind procedura insolvenŃei notifică: 
6. Deschiderea procedurii falimentului în forma simplificata a debitoarei SC ProducŃie ComerŃ şi Servicii Mio-Com 
SRL dispusa prin încheierea din 3 decembrie 2010 pronunŃată de Tribunalul Covasna prin care au fost stabilite 
următoarele termene: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanŃelor asupra averii debitorului este 
11 ian 2011. Termenul de verificare întocmire afişare şi comunicare a tabelului preliminar 21 ian 2011. Termen de 
soluŃionare a eventualelor contestaŃii definitivare afişare a tabelului definitiv 4 febr 2011. În temeiul art.76 alin.(1) din 
Legea privind procedura insolvenŃei, nedepunerea cererii de admitere a creanŃei până la termenul menŃionat atrage 
decăderea din drepturi privind creanŃa/creanŃele pe care le deŃineŃi împotriva debitoarei.  
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InformaŃii suplimentare: 1) În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la 
Tribunal Cererea de înscriere a creanŃei în tabelul preliminar" cu respectarea dispoziŃiilor art.65 alin.(1) din Legea 
privind procedura insolvenŃei. 2) Cererea de înscrierea creanŃei în tabelul preliminar va fi însoŃită de documentele 
justificative ale creanŃei şi actele care atestă constituirea de garanŃii, în copii certificate. 3) Cererea de înscriere a 
creanŃei şi documentele care o însoŃesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanŃei, în dublu 
exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menŃiunea ca 
exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin posta. 4) Toate înscrisurile 
depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoŃită de dovada plaŃii taxei judiciare de timbru  
RestricŃii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acŃiunile judiciare sau extrajudiciare 
pentru realizarea creanŃelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenŃei). 

Romconsult IPURL prin reprezentant legal Roman Cristian 
 2011 (5264) 

 
2. Societatea comercială SAGA CONSTRUCT SRL; cod unic de înregistrare 22166994 
România Tribunalul Covasna str. Kriza Janos, nr.2, Sf. Gheorghe, jud. Covasna 
Dosar nr. unic 138/119/2009 

Comunicare sentinŃa civilă nr.397/s din 3 decembrie 2010 
Către, 
Oficiul Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul Covasna cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Ciucului nr.22, jud. 
Covasna 
Creditorii: SC Demer SRL prin reprezentant legal - administrator Demeter Robert - Sfântu Gheorghe, str. Toamnei, 
nr.16, judeŃ Covasna; Municipiul Sf. Gheorghe prin Primar - DirecŃia FinanŃe Publice Municipale - Sf. Gheorghe, str. 1 
Decembrie 1918, nr.2, judeŃ Covasna; SC Arabesque SRL prin reprezentant legal - administrator Cezar Rapotan - 
GalaŃi, str. Timişului, Cartier Tiglina 1, nr.1, Cod poştal 800324, judeŃ GalaŃi; AdministraŃia FinanŃelor Publice Sf. 
Gheorghe prin reprezentant legal - şef administraŃie Ambrus Attila - Sf. Gheorghe, str. Bem Jozsef, nr.9, judeŃ Covasna; 
Banca Transilvania SA Sucursala Sf. Gheorghe prin reprezentant legal - director Sandor Istvan - Sf. Gheorghe, str. 1 
Decembrie 1918, nr.18, judeŃ Covasna; Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna prin reprezentant legal - director 
coordonator Crăciun Silviu - Sf. Gheorghe, str. Muncitorilor, nr.12-14, judeŃ Covasna; SC Demeter LKL SRL prin 
reprezentant legal - administrator Demeter Katalin - Sf. Gheorghe, B-dul Gen. Grigore Bălan, nr.18K, judeŃ Covasna; 
VB Leasing IFN SA prin reprezentaŃi legali Narcisa Căpraru şi Dacian Ghencea, cu sediul ales la Cabinet de Avocatură 
Tudose Antonel - Bucureşti, sector 5, str. Prof. Dr. Victor Babeş, nr.3; VBL Broker de Asigurare SRL prin reprezentant 
legal director executiv Alina Anghel, cu sediul ales la Cabinet de Avocatură Tudose Antonel - Bucureşti, sector 5, str. 
Prof. Dr. Victor Babeş, nr.3; SC Piritex SA prin reprezentant legal - administrator Mihai Florian Vaida - Ploieşti, Şos. 
Ploieşti-Târgovişte Km.8, Zona Est, Trup II, judeŃ Prahova; SC Genius Group SRL prin reprezentant legal - 
administrator Marin Anca - Braşov, B-dul 15 Noiembrie, nr.68, ap. 3-mansarda, judeŃ Braşov; SC Fenestela 68 SRL 
prin reprezentant legal - administrator Miklos Ervin - Ilieni, Zona Sâncrai, (Intr.Sf. Gheorghe şi Sâncrai), judeŃ 
Covasna; SC Orex Import - Export SRL prin reprezentant legal - administrator Benko Lajos - Vârghiş, nr.FN, judeŃ 
Covasna; SC TM Color SRL prin reprezentant legal - administrator Tamas Nagy Zoltan - Odorheiul Secuiesc, str. 
Rakoczi Ferenc, nr.14, judeŃ Harghita; SC Navigator Project SRL prin lichidator judiciar RVA Insolvency Specialists 
SPRL, prin reprezentant legal - asociat coordonator Todor-Soo Ignatie - Tg. Mureş, str. G-ral Gh. Avramescu, nr.4, Cod 
poştal 540065, judeŃ Mureş 
Debitor SC Saga Construct SRL prin reprezentant legal - administrator Botos Gheorghe - Sfântu Gheorghe, str. 
Ciucului, nr.52, judeŃ Covasna; Idem - Sfântu Gheorghe, punct de lucru - str. 1 Decembrie 1918, bl. 12, ap. 4, judeŃ 
Covasna 
Lichidator judiciar Continental 2000 SPRL prin reprezentant legal - asociat coordonator Ion Pătrunjel - Sf. Gheorghe, 
str. Crângului, nr.12, bl. 9, sc.B, ap. 4, Cod poştal 520032, judeŃ Covasna  
Se comunică, alăturat, SentinŃa civilă nr.397/S/3 decembrie 2010, pronunŃată în dosarul nr.unic 138/119/2009 de 
Tribunalul Covasna, privind debitorul SC Saga Construct SRL cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Ciucului nr.52, jud. 
Covasna, înmatriculată la Oficiul Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr.J14/397/2007, având 
cod unic de înregistrare 22166994.  
Parafa preşedintelui instanŃei,                  Grefier, 
 2011 (5265) 

* 
România, Tribunalul Covasna 
Dosar nr. unic 138/119/2009 

SentinŃa civilă nr.397/S  
ŞedinŃa publică din 3 decembrie 2010 
Judecător - sindic: Rusu Ioan Cătălin 
Grefier: Gheorghe Melora – Diana 

Pe rol fiind procedura insolvenŃei debitoarei SC Saga Construct SRL prin reprezentant legal - administrator Botos 
Gheorghe, cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Ciucului nr.52, jud. Covasna, înmatriculată la Oficiul Registrului ComerŃului 
de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr.J14/397/2007, având cod unic de înregistrare 22166994, la cererea formulată de 
creditoarea SC Demer SRL, prin reprezentant legal – administrator Demeter Robert, cu sediul în Sf. Gheorghe, str. 
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Toamnei nr.16, jud. Covasna, în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenŃei. La apelul 
nominal, făcut în şedinŃa publică de astăzi, se prezintă pentru creditoarea AdministraŃia FinanŃelor Publice Sf. Gheorghe 
consilier juridic Farkas Annamaria, pentru creditoarea Banca Transilvania SA Sucursala Sf. Gheorghe consilier juridic 
Savu Judith, iar pentru debitoarea SC Saga Construct SRL lichidatorul judiciar Continental 2000 SPRL prin consilier 
juridic Iliescu Ramona, lipsă fiind creditoarele SC Arabersque SRL, SC Demer SRL, VB Leasing România IFN SA şi 
VB Broker de Asigurare SRL, Municipiul Sf. Gheorghe – DirecŃia FinanŃe Publice Municipale, Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Covana, SC Demeter LKL SRL, SC Piritex SRL, SC Fenestela 68 SRL, SC Genius Group SRL, Municipiul 
Sf. Gheorghe – DirecŃia FinanŃe Publice Municipale, SC Orex Import – Export SRL, SC Navigator Project SRL prin 
lichidator judiciar RVA Mureş Insolvency Specialists SPRL şi SC TM Color SRL prin administrator Tamas Nagy 
Zoltan. Procedura de citare îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei, după care: Se constată că s-au depus la dosarul cauzei, 
prin serviciul de registratură al instanŃei, adresă de înaintare formulată de lichidatorul judiciar Continental 2000 SPRL la 
care s-au anexat tabelul definitiv consolidat rectificat al creditorilor şi procesul verbal de afişare din data de 16 
noiembrie 2010. De asemenea, s-au depus la dosar dovada nr.180901/26 noiembrie 2010 privind îndeplinirea procedurii 
de publicare în Buletinul procedurilor de insolvenŃă şi anexa la dovada de mai sus, emise de Oficiul Registrului 
ComerŃului de pe lângă Tribunalul Covasna. Reprezentanta creditoarei Banca Transilvania SA Sucursala Sf. Gheorghe 
depune la dosarul cauzei împuternicirea nr.16641/4 noiembrie 2010. Reprezentanta lichidatorului judiciar Continental 
2000 SPRL depune la dosarul cauzei cererea de închidere a procedurii falimentului debitoarei SC Saga Construct SRL, 
la care s-au anexat dovezile privind comunicarea către toŃi creditorilor a raportului final (prin fax şi conform 
borderourilor de trimitere). SusŃine că a analizat declaraŃia de creanŃă a SC Navigator Project SRL prin lichidator 
judiciar RVA Mureş Insolvency Specialists SPRL şi constatând că este admisibilă, motiv pentru care a rectificat tabelul 
definitiv consolidat al creditorilor. De asemenea, menŃionează că a comunicat acestei creditoare câte un exemplar din 
raportul final şi situaŃia financiară finală. Se comunică reprezentantelor creditoarelor AdministraŃia FinanŃelor Publice 
Sf. Gheorghe şi Banca Transilvania SA Sucursala Sf. Gheorghe câte un exemplar din cererea de închidere a procedurii 
falimentului societăŃii Saga Construct SRL. Judecătorul – sindic constată că nu s-au formulat obiecŃiuni la raportul final, 
motiv pentru care pune în discuŃia părŃilor prezente propunerea de închidere a procedurii falimentului debitoarei SC 
Saga Construct SRL Reprezentanta lichidatorului judiciar susŃine că în prezenta speŃă şi-a îndeplinit obligaŃiile legale, 
raportul final a fost comunicat tuturor creditorilor, care nu au înŃeles să formuleze obiecŃii. Sumele obŃinute au fost 
cheltuite conform documentelor depuse la dosarul cauzei. De asemenea, arată că în prezenta cauză nu au fost 
identificate fapte prevăzute şi sancŃionate de art.138 din Legea nr.85/2006, motiv pentru care nu a promovat acŃiunea 
pentru antrenarea răspunderii materiale a fostului administrator. Astfel, solicită aprobarea raportului final, iar în temeiul 
dispoziŃiilor art.132 alin.(2) din Legea nr.85/2006 să se dispună închiderea procedurii falimentului debitoarei SC Saga 
Construct SRL, radierea acesteia din registrul comerŃului şi descărcarea de obligaŃii a participanŃilor, în conformitate cu 
dispoziŃiile art.136 din lege. MenŃionează că onorariului lichidatorului judiciar a fost încasat pe parcursul procedurii. 
Reprezentanta creditoarei şi Banca Transilvania SA Sucursala Sf. Gheorghe depune la dosarul cauzei precizări (nr. 
17.557/2 decembrie 2010) şi susŃine că este de acord cu solicitarea lichidatorului judiciar privind închiderea procedurii 
falimentului debitoarei Saga Construct SRL. Reprezentanta creditoarei DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Covasna 
susŃine că nu a înŃeles să formuleze obiecŃii la raportul final, fiind de acord cu propunerea de închidere a procedurii 
falimentului debitoarei SC Saga Construct SRL.  

Judecătorul – sindic, 
Prin sentinŃa civilă nr.243/S/12 iunie 2009 pronunŃată de Tribunalul Covasna s-a dispus deschiderea procedurii generale 
a insolvenŃei împotriva debitoarei SC Saga Construct SRL, la cererea formulată de creditoarea SC Demer SRL. A fost 
desemnată în calitate de administrator judiciar Societatea Continental 2000 SPRL. Prin sentinŃa civilă nr.403/S/4 
decembrie 2009 s-a decis intrarea debitoarei în faliment, fiind desemnată în calitate de lichidator judiciar societatea 
profesională Continental SPRL. Potrivit tabelului definitiv consolidat al creditorilor (fila 215 – vol. II), creanŃele 
împotriva debitoarei au fost în sumă totală de 373.336,42 lei, fiind înscrişi următorii: Banca Transilvania SA Sucursala 
Sf. Gheorghe, AdministraŃia FinanŃelor Publice Sf. Gheorghe, Municipiul Sf. Gheorghe – DirecŃia FinanŃe Publice 
Municipale, Inspectoratul Teritorial de Muncă Covana, SC Demer SRL, SC Piritex SRL, VB Leasing România IFN SA, 
SC Orex Import – Export SRL, SC Genius Group SRL, SC Arabersque SRL, SC Demeter LKL SRL, SC Navigator 
Project SRL prin lichidator judiciar RVA Mureş Insolvency Specialists SPRL, SC TM Color SRL, VB Broker de 
Asigurare SRL şi SC Fenestela 68 SRL. La data de 3 noiembrie 2010, lichidatorul judiciar Continental 2000 SPRL a 
înregistrat şi afişat la instanŃă raportul final privind debitoarea SC Saga Construct SRL şi situaŃia financiară finală (filele 
199 - 201, vol. II), împotriva cărora nu s-au formulat obiecŃii. Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanŃa reŃine 
următoarele: Societatea SC Saga Construct SRL are sediul în Sf. Gheorghe, str. Ciucului nr.52, jud. Covasna şi este 
înmatriculată la Oficiul Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr.J14/397/2007, având cod unic de 
înregistrare 22166994. Obiectul principal de activitate, stabilit în baza actului adiŃional la actul constitutiv întocmit la 
data de 27 februarie 2008, l-a constituit lucrări de construcŃii a clădirilor rezidenŃiale şi nerezidenŃiale”, cod CAEN 
4210; Activitatea principală a debitoarei a constat în lucrări de construcŃii-montaj, finisări interioare, montarea de uşi şi 
geamuri din termopan. În vederea derulării activităŃii, societatea a avut un număr de 23 salariaŃi, a căror contracte de 
muncă erau încetate la data deschiderii procedurii. Societatea a avut încheiate contracte de execuŃie lucrări cu diverşi 
beneficiari, printre care: SC Mago Construct SRL, SC Freesign SRL, Consiliul local Vâlcele pentru extindere cămin 
cultural; diverse persoane fizice din Sf. Gheorghe şi Târgu Secuiesc. Societatea a avut înfiinŃate două puncte de lucru 
situate în Sf. Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, bl. 12, ap.4 şi în Tg. Secuiesc, str. Petofi Sandor nr.4 - spaŃii închiriate, 
amenajate ca magazine, unde a comercializat parchet laminat şi diferite tipuri uşi termopan pentru locuinŃe, fiind 
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asigurat şi montajul acestora. Astfel cum a arătat lichidatorul judiciar Continental 2000 SPRL atât în raportul întocmit 
în temeiul art.56 din Legea nr.85/2006 (filele 40 - 43, vol. II), cât şi în raportul final (filele 199 - 201, vol. II), cauzele 
care au condus la instaurarea stării de insolvenŃă a debitoarei sunt cauze externe, după cum urmează: 1. Schimbarea 
radicală a pieŃei, a comportamentului clienŃilor, pe fondul crizei economico-financiare pe care o traversăm, în sensul în 
care pentru multe lucrări începute, beneficiarii acestora nu au mai avut resurse să le finalizeze; 2. Accentuarea 
concurenŃei apărute ca urmare a intrării în declin a sectorului de activitate în care a activat debitoarea. Lichidatorul 
judiciar a constatat ca fiind generatoare ale insolvenŃei următoarele cauze interne: 1. Cheltuielile ridicate cu salariaŃii. 
Societatea a funcŃionat încă de la începerea activităŃii cu un număr mare de personal, în jur de 20, fără a aştepta să se 
dezvolte treptat. Costurile generate de aceste angajări nejustificate au determinat administratorul societăŃii să crediteze 
în permanenŃă firma. 2. Colaborarea cu societatea Mago Transport SRL, în sensul în care aceasta contracta lucrări mai 
mari, subcontractate ulterior de către Saga Construct SRL, a condus la apariŃia stării de insolvenŃă, datorită faptului că 
plăŃile dinspre Mago Transport SRL către debitoare s-au făcut cu întârzieri de până la 90 zile; 3. AchiziŃionarea unui 
teren de către societate în perioada în care preŃurile la proprietăŃile imobiliare au fost foarte ridicate, prin contractarea 
unui credit bancar de la Banca Transilvania, a condus la creşterea gradului de îndatorare şi la apariŃia stării de 
insolvenŃă. 4. Lipsa unor spaŃii proprii de desfacere a mărfurilor şi de depozitare a condus la înregistrarea de costuri 
mari cu chiriile. 5. FinanŃarea lucrărilor din surse proprii, soldul contului 455 –sume datorate asociaŃilor - fiind la data 
de 30 septembrie 2008 de 184.920 lei. Administratorul a creditat societatea, banii fiind utilizaŃi pentru procurarea de 
mărfuri şi materiale folosite pentru lucrările executate, în condiŃiile în care pentru demararea lucrărilor contractate putea 
solicita un avans de la clienŃi. Lichidatorul judiciar a constatat că ajungerea societăŃii în starea de insolvenŃă nu se 
datorează niciunei persoane din cadrul societăŃii debitoare şi nu au fost identificate fapte prevăzute de art.138 din Legea 
nr.85/Legea nr.85/2006. Prin cererea înregistrată la instanŃă la data de 3 decembrie 2010 (fila 218 – vol. II), lichidatorul 
judiciar a solicitat închiderea procedurii falimentului debitoarei în temeiul art.132 alin.2 din Legea nr.85/2006, având în 
vedere că în prezenta cauză au fost valorificate toate bunurile, iar fondurile obŃinute au fost cheltuite conform 
documentelor din dosar. Sumele încasate au acoperit cheltuielile de administrare şi parŃial, creanŃa creditoarei Banca 
Transilvania SA – Sucursala Sf. Gheorghe, neexistând alte operaŃiuni de efectuat. Astfel fiind, în raport cu cele ce 
preced, judecătorul – sindic constată că în prezenta cauză au fost parcurse toate etapele procedurale şi va dispune 
aprobarea raportului final şi închiderea procedurii falimentului, cu consecinŃa radierii debitoarei din registrul 
comerŃului. Va descărca lichidatorul judiciar de orice sarcini şi responsabilităŃi privind procedura.  

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Aprobă raportul final privind debitoarea SC Saga Construct SRL şi situaŃia financiară finală, întocmite de lichidatorul 
judiciar Continental 2000 SPRL. În temeiul art.132 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenŃei, 
Dispune închiderea procedurii falimentului debitoarei SC Saga Construct SRL cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Ciucului 
nr.52, jud. Covasna, înmatriculată la Oficiul Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul Covasna sub 
nr.J14/397/2007, având cod unic de înregistrare 22166994. Dispune radierea debitoarei din registrul comerŃului. În 
temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenŃei, Descarcă lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi 
responsabilităŃi. În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenŃei, Dispune notificarea prezentei sentinŃe 
DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Covasna şi Oficiului Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul Covasna 
pentru efectuarea menŃiunilor de închidere a procedurii şi de radiere, precum şi publicarea prin Buletinul procedurilor 
de insolvenŃă. Definitivă. Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare. PronunŃată în şedinŃa publică din 3, decembrie 
2010. 
Judecător - sindic                     Grefier 
Rusu Ioan Cătălin                 Gheorghe Melora-Diana  
 2011 (5266) 
 
JudeŃul Dolj 
SecŃiunea I - ComercianŃi 
1. Societatea comercială DAVIDE SRL; cod unic de înregistrare 18001017 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenŃă 
Număr: 1680, data emiterii: 16.12.2010 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 18887/63/2010 Tribunal Dolj SecŃia Comerciala,  
2.Arhiva/registratura instanŃei: Adresa str. Brestei nr.16, jud. Dolj 
3.1. Debitor:SC DAVIDE SRL Cod de identificare fiscală: 18001017, sediul social: Craiova, str. Bucovina, nr.84, bl 
21-19, sc.2, ap 3, jud. Dolj. Număr de ordine în registrul comerŃului J16/1973/2005 
3.2. Administrator special: nu este cazul 
4.Creditor: AFPM Craiova, AVAS Bucuresti, Primăria Mun. Craiova;  
5.Administrator judiciar: Insolventa 2007 SPRL Cod de identificare fiscală R21119226 sediul social Cl. Bucuresti, bl. 
23D, sc.1, ap.3, Craiova, jud. Dolj. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenŃă RSP0159 tel./fax 
0251/418529. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Topuzu Valentin. 
6.Subscrisa Insolventa 2007 SPRL 
în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC DAVIDE SRL, conform încheierii nr.700/13.12.2010, pronunŃată de 
Tribunalul Dolj, secŃia Comerciala, în dosarul 18887/63/2010 în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi 
urm. din Legea privind procedura insolvenŃei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 
alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ notifică: 
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7. Deschiderea procedurii insolvenŃei împotriva debitorului SC DAVIDE SRL prin încheierea nr.700/13.12.2010 
pronunŃată de Tribunalul Dolj, secŃia Comerciala, în dosarul nr.18887/63/2010 
7.1. Debitorul SC DAVIDE SRL are obligaŃia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul 
cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenŃei. 
7.2. Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de 
admitere a creanŃei în condiŃiile următoare: 
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanŃei 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanŃelor asupra averii debitorului este 31.01.2011 
În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenŃei, nedepunerea cererii de admitere a creanŃei până la 
termenul menŃionat atrage decăderea din drepturi privind creanŃa/creanŃele pe care le deŃineŃi împotriva debitorului.  
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: 
Termenul limită pentru verificarea creanŃelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanŃelor este 
14.02.2011. Termenul pentru soluŃionarea eventualelor contestaŃii formulate împotriva tabelului preliminar al creanŃelor 
şi afişarea tabelului definitiv al creanŃelor este 28.02.2011. 
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul lichidatorului judiciar 
Dolj din Craiova, Cl Bucuresti, bl 23D, sc.1, ap.3, în data de: 21.02.2011, ora 10, având ca ordine de zi:a. Prezentarea 
situaŃiei debitorului; b. Aprobarea Comitetului creditorilor propus de către lichidatorul judiciar; c.Confirmarea/ 
înlocuirea lichidatorului judiciar şi a onorariului acestuia;  
Neprezentarea dumneavoastră la termenul la care aŃi fost convocat va fi considerat drept acord tacit pentru ordinea de zi 
stabilita. 
9. Deschiderea procedurii insolvenŃei se notifică Oficiului registrului comerŃului de pe lângă tribunalul Dolj 
InformaŃii suplimentare: 
1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a 
creanŃei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziŃiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenŃei. 
2. Cererea de înscrierea creanŃei în tabelul preliminar va fi însoŃită de documentele justificative ale creanŃei şi actele 
care atestă constituirea de garanŃii, în copii certificate. 
3. Cererea de înscriere a creanŃei şi documentele care o însoŃesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe 
adresa instanŃei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la 
dosar, cu menŃiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 
4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoŃită de dovada plăŃii taxei judiciare de timbru în sumă de 39 lei şi de un timbru judiciar de 2 lei. 
RestricŃii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acŃiunile judiciare sau extrajudiciare 
pentru realizarea creanŃelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenŃei). 

Insolventa 2007 SPRL, prin Topuzu Valentin 
 2011 (5267) 

 
2. Societatea comercială DEM TRANS SRL; cod unic de înregistrare 9629056 
România, Tribunalul Dolj, SecŃia Comercială 
Str. Brestei nr.12  
Dosar nr. 11214/63/2010 

Comunicare sentinŃa nr.1819, 
emisă la: ziua 14, luna 12, anul 2010 

Către, 
- SC Dem Trans SRL, cu sediul în loc. Craiova, str. Dimitrie Gerota, bl. K11, sc.2, ap. 1, jud. Dolj, în calitate de 
debitoare, 
- C.I. Nedelea Constantina, cu sediul în loc. Craiova, str. România Muncitoare nr.65, jud. Dolj, în calitate de lichidator 
judiciar; 
- AFP Craiova, cu sediul în mun. Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr.2, jud. Dolj, în calitate de creditor, 
- O.R.C. Dolj, cu sediul în mun. Craiova, str. Unirii nr.126, jud. Dolj, în calitate de intimat, 
- Judecătoria Craiova, cu sediul în mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr.32, jud. Dolj, în calitate de intimat, 
Se comunică, alăturat, copia sentinŃei nr.1819 din data de 14.12.2010, pronunŃată în dosarul nr.11214/63/2010 de 
Tribunalul Dolj, SecŃia Comercială, privind debitorul SC DEM TRANS SRL, cu sediul social în loc. Craiova, str. 
Dimitrie Gerota, bl. K11, sc.2, ap. 1, jud. Dolj, nr.de ordine în registrul comerŃului J16/680/1997 şi cod fiscal 9629056. 
Parafa preşedintelui instanŃei,                  Grefier, 
 2011 (5268) 

* 
România, Tribunalul Dolj, SecŃia Comercială 
Dosar nr. 11214/63/2010 

SentinŃă nr.1819 
ŞedinŃa publică de la 14 Decembrie 2010 

Completul compus din: 
Preşedinte Oltea Paula Anghelina 

Grefier Gabriela Carmen Enculescu 
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Pe rol, soluŃionarea cererii privind deschiderea procedurii de insolvenŃă formulată, în temeiul Legii nr.85/2006, de 
creditoarea AdministraŃia FinanŃelor Publice Craiova, cu sediul în mun. Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr.2, jud. 
Dolj, împotriva debitoarei SC DEM TRANS SRL, cu sediul social în loc. Craiova, str. Dimitrie Gerota, bl. K11, sc.2, 
ap. 1, jud. Dolj, nr.de ordine în registrul comerŃului J16/680/1997 şi cod fiscal 9629056. 
La apelul nominal făcut în şedinŃa publică au lipsit părŃile. 
Procedura de citare legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinŃă, după care, constatând cauza în stare de judecată s-a reŃinut 
spre soluŃionare. 

InstanŃa, 
Asupra cauzei de faŃă, deliberând, constată următoarele: 
La data de 16.09.2010 creditorul AdministraŃia FinanŃelor Publice Craiova, cu sediul în mun. Craiova, str. Mitropolit 
Firmilian nr.2, jud. Dolj a formulat cerere de deschidere a procedurii simplificate de insolvenŃă împotriva debitorului 
SC DEM TRANS SRL, cu sediul social în loc. Craiova, str. Dimitrie Gerota, bl. K11, sc.2, ap. 1, jud. Dolj, nr.de ordine 
în registrul comerŃului J16/680/1997 şi cod fiscal 9629056, având în vedere că debitorul se încadrează în cazul prevăzut 
de art.1 alin.2 lit.c pct. 4 din Legea nr.85/2006. 
În motivare s-a arătat că AdministraŃia FinanŃelor Publice Craiova are împotriva debitorului SC DEM TRANS SRL, cu 
sediul social în loc. Craiova, str. Dimitrie Gerota, bl. K11, sc.2, ap. 1, jud. Dolj, nr.de ordine în registrul comerŃului 
J16/680/1997 şi cod fiscal 9629056, o creanŃă certă, lichidă şi exigibilă, în cuantum de 252.026 lei, la dosarul cauzei 
fiind depuse decizii referitoare la obligaŃiile de plată accesorii, somaŃii şi titluri executorii, care dovedesc certitudinea, 
lichiditatea şi exigibilitatea creanŃei invocate. De asemenea, s-a mai arătat că având în vedere starea de încetare de plăŃi 
faŃă de creditor, stare în care se găseşte debitorul, depăşindu-se cu mult termenul prevăzut de legiuitor, respectiv 90 de 
zile, prezumŃia de insolvenŃă se transformă într-o certitudine iar, cuantumul creanŃei invocate depăşeşte în mod vădit 
suma de 45.000 lei – sumă ce reprezintă minimul stabilit de lege. 
Cererea a fost comunicată debitorului, în copie, fără ca acesta să formuleze contestaŃie potrivit art.33 alin.6 din Legea 
nr.85/2006 privind procedura insolvenŃei. 
Cu privire la această cerere instanŃa reŃine că din partea creditorului A.F.P. Craiova a fost depusă o cerere de deschidere 
a procedurii insolvenŃei cu privire la suma de 252.026 lei, sumă reprezentând sume datorate bugetului de stat stabilite 
prin titluri executorii a căror validitate nu a fost afectată până în prezent. 
Potrivit art.3 din Legea nr.85/2006, orice creditor care are una sau mai multe creanŃe certe, lichide şi exigibile a căror 
valoare să fie superioară valorii prag, poate introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care este prezumat în 
insolvenŃă din cauza încetării plăŃilor faŃă de acesta, timp de cel mult 30 de zile, putându-se solicita deschiderea 
procedurii simplificate de insolvenŃă faŃă de debitorului al cărui sediu nu mai există sau nu corespunde adresei din 
registrul comerŃului, în condiŃiile art.1 alin.2 lit.c) pct. 4 din Legea 85/2006. 
Pentru a se aplica procedura insolvenŃei, legea impune astfel îndeplinirea cumulativă a mai multor condiŃii: creditorul să 
aibă o creanŃă certă, lichidă şi exigibilă având o valoare cel puŃin egală cu valoarea-prag indicată de lege şi debitorul să 
se afle în situaŃia de a nu mai putea face faŃă datoriilor sale comerciale.  
CreanŃa trebuie să aibă un cuantum superior sumei de 45.000 lei, conform art.3 pct. 12 din lege.  
Totodată, potrivit art.379 C.pr.civ., creanŃa certă este aceea a cărei existenŃă rezultă din însuşi actul de creanŃă sau şi din 
alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul. CreanŃa este lichidă atunci când câtimea ei 
este determinată prin însuşi actul de creanŃă sau când este determinabilă cu ajutorul actului de creanŃă sau şi a altor acte 
neautentice, fie emanând de la debitor, fie recunoscute de dânsul, fie opozabile lui în baza unei dispoziŃii legale sau a 
stipulaŃiilor conŃinute în actul de creanŃă, chiar dacă prin această determinare ar fi nevoie de o osebită socoteală. CreanŃa 
este exigibilă atunci când aceasta a ajuns la scadenŃă. InstanŃa constată astfel, cu privire la cererea introductivă a 
creditorului că, fiind constatată prin titluri executorii a căror validitate nu este afectată până în prezent, creanŃa invocată 
de către acest creditor ca temei al solicitării sale depăşeşte la momentul soluŃionării prezentei cereri valoarea prag de 
45.000 lei şi prezintă caracterele certitudinii, lichidităŃii şi exigibilităŃii. Constatând prin urmare că sunt îndeplinite 
condiŃiile prevăzute de lege, respectiv existenŃa unei creanŃe certe, lichide şi exigibile, încetarea plăŃilor faŃă de 
creditoare de cel mult 90 de zile şi existenŃa unei creanŃe în cuantum de minimum 45.000 lei, coroborat cu faptul că 
înscrisurile depuse de creditor la dosarul cauzei (decizii referitoare la obligaŃiile de plată accesorii, somaŃii şi titluri 
executorii) dovedesc starea de insolvenŃă a debitorului, care se află în incapacitate de plată a datoriilor exigibile cu 
sumele de bani disponibile, şi reŃinând faptul că sediul debitorului nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul 
comerŃului conform certificatului furnizare informaŃii depus la dosar fila 4, urmează a admite cererea formulată de 
creditorul AdministraŃia FinanŃelor Publice Craiova şi a dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvenŃă 
împotriva debitorului SC DEM TRANS SRL, cu sediul social în loc. Craiova, str. Dimitrie Gerota, bl. K11, sc.2, ap. 1, 
jud. Dolj, nr.de ordine în registrul comerŃului J16/680/1997 şi cod fiscal 9629056. 
Având în vedere ofertele depuse la dosarul cauzei, privind preluarea poziŃiei de administrator/lichidator în dosarele de 
faliment, experienŃa în domeniul insolvenŃei, suportul logistic şi organizatoric, cât şi dispoziŃiile art.11 pct. 1 lit.c din 
Legea nr.85/2006, instanŃa va desemnat lichidator judiciar pe CII NEDELEA CONSTANTINA, cu sediul în loc. 
Craiova, str. România Muncitoare nr.65, jud. Dolj, care va îndeplini atribuŃiile prevăzute de art.25 din lege. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererea formulată de creditorul AFP Craiova, împotriva debitorului SC Dem Trans SRL pentru deschiderea 
procedurii simplificate de insolvenŃă. 
În temeiul art.33 alin 4 din Legea privind procedura insolvenŃei, 
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Dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvenŃă împotriva debitorului SC Dem Trans SRL. 
În temeiul art.34 din Legea privind procedura insolvenŃei, 
Numeşte lichidator judiciar pe CII Nedelea Constantina, care va îndeplini atribuŃiile prevăzute de art.20 din lege, cu o 
retribuŃie provizorie de 700 lei lunar. 
În temeiul art.61 din Legea privind procedura insolvenŃei, 
Dispune notificarea de către administrator a deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului 
ComerŃului de pe lângă Tribunalul Dolj, prin Buletinul Procedurilor de InsolvenŃă, în vederea efectuării din oficiu a 
menŃiunii în temeiul art.61 din Legea privind procedura insolvenŃei. 
În temeiul art.3 pct. 26 din Legea privind procedura insolvenŃei, 
Dispune ca lichidatorul judiciar să convoace adunarea generală a asociaŃilor pentru desemnarea administratorului 
special, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. 
Fixează termenul limită pentru depunerea creanŃelor la 01.02.2011. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanŃelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanŃelor la 15.02.2011. 
Fixează termenul pentru soluŃionarea eventualelor contestaŃii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanŃelor la 
01.03.2011. 
Dispune trimiterea notificărilor către toŃi creditorii, de către administratorul judiciar şi publicarea într-un ziar de largă 
circulaŃie. 
Fixează termen la data de 01.02.2011 pentru depunerea raportului prevăzut de art.20 alin.1 lit.b şi art.59. 
In temeiul art.4 din Legea privind procedura insolvenŃei, 
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar la banca la care are deschis cont, din care vor fi suportate 
cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a 
atribuŃiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. 
Dispune comunicarea sentinŃei către instanŃele judecătoreşti în a căror jurisdicŃie se află sediul debitorului şi tuturor 
băncilor unde acesta are deschise conturi. 
Definitivă. 
Cu recurs în 7 zile de la comunicare. 
PronunŃată în şedinŃa publică de la 14 Decembrie 2010.  
Preşedinte,                   Grefier,  
Oltea Paula Anghelina             Gabriela Carmen Enculescu 
2011 (5269) 

 
3. Societatea comercială DIVERTIS CLUB SRL; cod unic de înregistrare 2338300 
România, Tribunalul Dolj, SecŃia Comercială 
Str. Brestei nr.12 
Dosar nr. 6559/63/2010 

Comunicare sentinŃa nr.1803 din 10.12.2010, 
emisă la: ziua 14, luna 12, anul 2010. 

Debitor 
SC Divertis Club SRL - Filiaşi, V I Lenin, nr.121, judeŃ Dolj 
Creditor 
DGFP Dolj - Craiova, ap. 3, judeŃ Dolj 
Lichidator 
InsolvenŃa 2007 SPRL - Craiova, Cl. Bucureşti, bl. 23 D, sc.1, ap. 3, judeŃ Dolj 
Se comunică, alăturat, copia sentinŃei nr.1803 din 10.12.2010, pronunŃată în dosarul nr.6559/63/2010 Tribunalul Dolj, 
SecŃia Comercială, privind debitorul SC Divertis Club SRL - Filiaşi, V I Lenin, nr.121, judeŃ Dolj, pentru procedura 
insolvenŃei prevăzute de Legea nr.85/2006. 
Parafa preşedintelui instanŃei,                    Grefier 
 2011 (5270) 

* 
România, Tribunalul Dolj, SecŃia Comercială 
Dosar nr. 6559/63/2010 

SentinŃă nr.1803 
ŞedinŃa publică de la 10 Decembrie 2010 

Completul compus din: 
Preşedinte Lelia Marusciac 

Grefier Claudiu Lupea 
Pe rol analiza situaŃiei actuale privind pe debitorul SC DIVERTIS CLUB SRL şi examinarea cererii formulate de 
lichidatorul judiciar INSOLVENłA 2007 SPRL, desemnat să administreze procedura insolvenŃei debitorului, privind 
închiderea procedurii în temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenŃei, în contradictoriu cu debitorul şi 
creditorii. 
La apelul nominal făcut în şedinŃa publică au lipsit părŃile,  
Procedura legal îndeplinită. 
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S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinŃă, care învederează depusă la dosarul cauzei dovada publicării 
notificări de încheiere a procedurii simplificate conform dovezii ORC nr.173757/18.11.2010. 
Constatându-se cauza în stare de judecată, s-a trecut la soluŃionare. 

InstanŃa, 
La data de 15.10.2010 lichidatorul judiciar InsolvenŃa 2007 SPRL, desemnat să administreze procedura insolvenŃei 
debitoarei SC DIVERTIS CLUB SRL, a formulat cerere de închidere a procedurii simplificate de insolvenŃă în 
conformitate cu prevederile art.131 şi art.4, alin.4 din Legea 85/2006 modificată. 
În motivarea cererii lichidatorul judiciar arată că administratorul social nu a predat lichidatorului, bunurile deŃinute de 
către debitoare, la data deschiderii procedurii de insolvenŃă şi nici actele din arhiva societăŃii deşi a fost notificat în mai 
multe rânduri atât individual cât şi prin Buletinul Procedurilor de InsolvenŃă. 
Din verificările efectuate la sediul social al debitoarei, lichidatorul judiciar a constatat că acesta nu mai corespunde iar 
firma este necunoscută la adresa indicată în evidenŃele ONRC şi evidenŃele fiscale. 
Totodată arată că valoarea masei credale a debitoarei este în sumă de 2.649 lei. 
Observând rapoartele depuse de lichidatorul judiciar în cursul desfăşurării procedurii, instanŃa reŃine că în averea 
debitorului nu există bunuri care să poată fi valorificate, sediul social al debitoarei nu mai corespunde. 
CitaŃi fiind cu menŃiunea că lichidatorul judiciar a propus închiderea procedurii, urmând a preciza dacă avansează sume 
pentru continuarea procedurii, aceştia nu au răspuns pozitiv. 
Având în vedere dispoziŃiile art.131 din Legea privind procedura insolvenŃei, lipsa bunurilor în averea debitorului cât şi 
poziŃia creditorilor în ceea ce priveşte avansarea sumelor necesare continuării procedurii, instanŃa urmează a admite 
cererea lichidatorului judiciar, a dispune închiderea procedurii şi radierea debitorului din registrul comerŃului. 
Având în vedere activitatea desfăşurată de lichidatorul judiciar, cheltuielile avansate de acesta, cât şi lipsa de 
disponibilităŃi băneşti în contul debitorului, în temeiul art.4 din Legea privind procedura insolvenŃei, se va dispune 
eliberarea către lichidatorul judiciar a sumei totale de 150 cu titlu de onorariu şi cheltuieli de procedură avansate de 
aceasta. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererea lichidatorului judiciar InsolvenŃa 2007 SPRL 
În temeiul art.131 din Legea nr.85/2006 
Dispune închiderea procedurii insolvenŃei privind pe debitoarea SC Divertis Club SRL cu sediul în Filiaşi, str. V.I. 
Lenin, nr.121, jud. Dolj şi radierea acesteia din registrul ComerŃului 
În temeiul art.135 din Legea nr.85/2006 
Dispune notificarea hotărârii de închidere a procedurii DGFP Dolj, ORC de pe lângă Tribunalul Dolj pentru efectuarea 
din oficiu a menŃiunii. În temeiul art.136 din Legea 85/2006 
Dispune descărcarea de orice îndatoriri şi responsabilităŃi a participanŃilor la procedură. 
În temeiul art.4 din Legea 85/2006 
Dispune plata sumei de 150 lei lichidatorului judiciar cu titlu de onorariu şi cheltuieli de procedură avansate de acesta. 
Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare 
PronunŃată în şedinŃa publică de la 10 Decembrie 2010 
Preşedinte,                   Grefier, 
Lelia Marusciac                      Claudiu Lupea 
2011 (5271) 

 
4. Societatea comercială DONGRINGO TRADING SRL; cod unic de înregistrare 10024759 
România, Tribunalul Dolj, SecŃia Comercială 
Str. Brestei nr.12  
Dosar nr. 7435/63/2009 

Comunicare sentinŃa nr.1816, 
emisă la: ziua 14, luna 12, anul 2010 

Către, SC Dongrino Trading SRL, cu sediul în loc. Craiova, B-dul Oltenia, bl. 151D, sc.1, ap. 4, jud. Dolj, în calitate de 
debitoare, 
- C.I. Nedelea Constantina, cu sediul în loc. Craiova, str. România Muncitoare nr.65, jud. Dolj, în calitate de 
administrator/lichidator judiciar; 
- VB Leasing România IFN SA, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinetul de Avocatură 
Tudose Antonel din Bucureşti, str. Prof. Dr. Victor Babeş nr.3, sector 5, în calitate de creditor, 
- VBL Broker de Asigurare SRL, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinetul de Avocatură 
Tudose Antonel din Bucureşti, str. Prof. Dr. Victor Babeş nr.3, sector 5, în calitate de creditor, 
- O.R.C. Dolj, cu sediul în mun. Craiova, str. Unirii nr.126, jud. Dolj, în calitate de intimat, 
- Judecătoria Craiova, cu sediul în mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr.32, jud. Dolj, în calitate de intimat, 
Se comunică, alăturat, copia sentinŃei nr.1816 din data de 14.12.2010, pronunŃată în dosarul nr.7435/63/2009 de 
Tribunalul Dolj, SecŃia Comercială, privind debitorul SC Dongrino Trading SRL, cu sediul în loc. Craiova, B-dul 
Oltenia, bl. 151D, sc.1, ap. 4, jud. Dolj, înregistrată în registrul comerŃului sub nr.J16/1300/1997 şi având cod unic de 
înregistrare 10024759. 
Parafa preşedintelui instanŃei,                  Grefier, 
 2011 (5272) 
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* 
România, Tribunalul Dolj, SecŃia Comercială 
Dosar nr. 7435/63/2009 

SentinŃă nr.1816 
ŞedinŃa publică de la 14 Decembrie 2010 

Completul compus din: 
Preşedinte Oltea Paula Anghelina 

Grefier Gabriela Carmen Enculescu 
Pe rol, fiind soluŃionarea cererii formulate, în temeiul legii nr.85/2006, de creditorii VB Leasing România IFN SA, VBL 
BROKER DE ASIGURARE SRL, împotriva debitorului SC Dongrino Trading SRL, înregistrată în registrul comerŃului 
sub nr.J16/1300/1997 şi având cod unic de înregistrare 10024759, având ca obiect procedura insolvenŃei. 
La apelul nominal făcut în şedinŃa publică au lipsit părŃile. 
Procedura de citare legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinŃă, după care, constatându-se cauza în stare de judecată s-a trecut la 
soluŃionare. 

InstanŃa, 
Prin sentinŃa nr.499 din 02.04.2010 pronunŃată de Tribunalul Dolj – SecŃia Comercială în dosarul nr.7435/63/2009, s-a 
respins cererea formulată de creditorii VB Leasing România IFN SA Bucureşti şi VBL BROKER DE ASIGURARE 
SRL Bucureşti. 
Pentru a se pronunŃa astfel, instanŃa de fond a reŃinut că la data de 29.05.2010 creditorii VB Leasing România IFN SA, 
VBL Broker de Asigurare SRL, în temeiul art.31 coroborat cu art.3 pct. 6 şi 12 şi art.1 alin.1 din Legea nr.85/2006 
privind procedura insolvenŃei au formulat cerere de deschidere a procedurii generale a insolvenŃei împotriva debitoarei 
SC Dongrino Trading SRL. 
În motivarea cererii creditorii au arătat că VB Leasing România IFN SA, în calitate de locator/proprietar, a încheiat cu 
societatea SC Dongrino Trading SRL contractul de leasing nr.32566 având ca obiect dreptul de folosinŃă a 
autovehiculului marca FIAT DUCATO, seria şasiu ZFA 25000001089060, număr de înmatriculare B-59-HFI, închiriat 
în sistem leasing de către aceasta. 
De la data încheierii contractului şi după achitarea avansului, societatea SC Dongrino Trading SRL nu a respectat 
termenele scadente pentru plata ratelor de leasing, deşi art.4 pct. 4.1 din contractul de leasing prevede că: Utilizatorul 
are obligaŃia să achite ratele de leasing la termenul şi la valoarea stabilită conform planului de eşalonare a ratelor parte 
integrantă a Contractului". 
Creditorii au arătat că SC Dongrino Trading SRL refuză să achite debitul restant, deşi în temeiul art.8 pct. 8.3 lit.c) şi 
pct. 8.4 lit.a) din contractul de leasing şi art.15 din OrdonanŃa Guvernului nr.51/1997 modificată prin Legea 285/2006, 
contractul de Leasing a fost reziliat din vina exclusivă a acestuia, pentru neachitarea ratelor de leasing la termenele 
prevăzute în contract. 
FaŃă de societatea VB Leasing România IFN SA debitoarea SC Dongrino Trading SRL şi-a încetat plăŃile de 
aproximativ 210 zile de neachitarea ratelor de leasing la scadenŃă în conformitate cu contractul de leasing nr.32566. 
SC Dongrino Trading SRL este debitoare faŃă de societatea VB Leasing România IFN SA cu suma de 18.606,45 lei 
reprezentând rate de leasing restante conform contractului de leasing nr.32566. 
Totodată s-a învederat că societatea debitoare datorează societăŃii VBL BROKER DE ASIGURARE SRL suma de 
3.504,18 lei reprezentând rate prime de asigurare casco restante la contractul de leasing nr.32566. 
Suma pe care debitorul o datorează în prezent conform art.8 pct. 8.7 din contractul de leasing este 22.110,63 lei, preŃul 
folosinŃei autovehiculului până în momentul predării acestuia. 
Creditorii au arătat că cerinŃa comercialităŃii creanŃei, prevăzute de art.1 din Legea 85/2006 este satisfăcută, creanŃa este 
certă deoarece este constatată prin facturile emise şi neachitate conform contractului de leasing nr.32566, neplata la 
scadenŃă a ratelor de leasing este efectul incapacităŃii debitorului de a plăti datoria cu fondurile băneşti disponibile la 
data scadenŃei, cerinŃa de încetare a plăŃilor de către debitor este îndeplinită, deoarece durează de cel puŃin de 30 de zile. 
La dosar au fost depuse în copie: contractul de leasing 32566, situaŃie facturi emise şi neachitate, facturi emise şi 
neachitate, taxă judiciară de timbru în valoare de 40 lei. 
InstanŃa de fond a constatat că preŃul folosinŃei autovehiculului până la data restituirii lui a fost de 22.110,63 lei. Cum 
după momentul rezilierii contractului de leasing, raporturile juridice ale părŃilor încetează, SC Dongrino Trading SRL 
nu mai datorează preŃul folosinŃei autovehiculului sau prime de asigurare casco pentru viitor. 
Întrucât valoarea primelor casco restante până la rezilierea contractului de asigurare este de 3.504,18 lei, iar preŃul 
folosinŃei autovehiculului este de 22.110, 63 lei, debitul utilizatoarei are valoarea mai mică decât cea prevăzută de art.3 
pct. 12 din Legea 85/2006, pentru deschiderea procedurii de insolvenŃă împotriva acesteia, motiv pentru care cererea 
creditoarelor a fost respinsă. 
Împotriva acestei sentinŃe au declarat recurs creditoarele VB LEASING România IFN SA (FOSTĂ VOLKSBANC 
LEASING România IFN SA) şi VBL BROKER DE ASIGURARE SRL (FOSTĂ VOLKSBANK BROKER DE 
ASIGURARE SRL), criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. 
SusŃine recurenta că la data formulării cererii respectiv 26.05.2009, Legea 85/2006 prevedea un cuantum minim al 
creanŃei în sumă de 10.000 lei, abia ulterior, această valoare prag a fost modificată prin Legea 277 din 7.07.2009 la 
suma de 30.000 lei. 
Mai arată recurenta că are o creanŃă certă, lichidă şi exigibilă împotriva debitoarei superioară valorii prag de 10.000 lei. 
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Curtea, analizând recursul prin prisma motivelor invocate şi a dispoziŃiilor art.304 C.pr.civ., a constat că acesta este 
fondat, întrucât creditoarele VB LEASING România IFN SA (FOSTĂ VOLKSBANC LEASING România IFN SA) şi 
VBL BROKER DE ASIGURARE SRL (FOSTĂ VOLKSBANK BROKER DE ASIGURARE SRL) au formulat cerere 
de deschidere a procedurii insolvenŃei împotriva debitoarei SC Dongrino Trading SRL la data de 29.05.2009, dată la 
care era în vigoare Legea 85/2006 care prevedea ca şi condiŃie de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii o 
valoare prag a creanŃei de 10.000 lei, abia ulterior, prin modificarea adusă de Legea 277 din 7.07.2009 intrată în vigoare 
la 17.07.2009, valoarea prag a creanŃei a fost stabilită la suma de 30.000 lei. 
Prin respingerea cererii de deschidere a procedurii cu motivarea că valoarea prag de 30.000 lei nu este îndeplinită, 
judecătorul sindic a făcut o greşită aplicare în timp a legii insolvenŃei, întrucât trebuia să aibă în vedere dispoziŃiile 
privitoare la valoarea prag care era în vigoare la data formulării cererii şi nu la data judecării acesteia. 
FaŃă de cele arătate mai sus, Curtea a constat că recursul este fondat şi în baza art.312 C.pr.civ., prin decizia 
nr.811/01.07.2010 a admis recursul, a cast sentinŃa şi a trimis cauza pentru rejudecare, ocazie cu care vor fi analizate şi 
celelalte condiŃii de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii de insolvenŃă formulată de recurentele creditoare. 
După casare, instanŃa coroborând probele administrate în cauză a constat că, creditoarele VB LEASING România IFN 
SA (FOSTĂ VOLKSBANC LEASING România IFN SA) şi VBL BROKER DE ASIGURARE SRL (FOSTĂ 
VOLKSBANK BROKER DE ASIGURARE SRL) au împotriva debitorului o creanŃă certă, lichidă şi exigibilă.  
Potrivit art.3 din Legea nr.85/2006, orice creditor care are una sau mai multe creanŃe certe, lichide şi exigibile a căror 
valoare să fie superioară valorii prag, poate introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care este prezumat în 
insolvenŃă din cauza încetării plăŃilor faŃă de acesta, timp de cel mult 30 de zile. 
Pentru a se aplica procedura insolvenŃei, legea impune astfel îndeplinirea cumulativă a mai multor condiŃii: creditorul să 
aibă o creanŃă certă, lichidă şi exigibilă având o valoare cel puŃin egală cu valoarea-prag indicată de lege şi debitorul să 
se afle în situaŃia de a nu mai putea face faŃă datoriilor sale comerciale.  
CreanŃa trebuie să aibă un cuantum superior sumei de 10.000 lei, conform art.3 pct. 12 din lege. 
InstanŃa constată astfel, cu privire la cererea introductivă a creditorilor că, derivând din raporturile comerciale dintre 
părŃi şi fiind necontestată, creanŃa invocată de către aceşti creditori ca temei al solicitării sale depăşeşte la momentul 
soluŃionării prezentei cereri valoarea prag de 10.000 lei şi prezintă caracterele certitudinii, lichidităŃii şi exigibilităŃii.  
Prin urmare, constatând că sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de lege, respectiv existenŃa unei creanŃe certe, lichide şi 
exigibile, încetarea plăŃilor faŃă de creditori de cel mult 30 de zile şi existenŃa unei creanŃe în cuantum de minimum 
10.000 lei, în temeiul art.33 din Legea nr.85/2006, urmează a admite cererea formulată de creditorii creditoarele VB 
LEASING România IFN SA (FOSTĂ VOLKSBANC LEASING România IFN SA) şi VBL BROKER DE 
ASIGURARE SRL (FOSTĂ VOLKSBANK BROKER DE ASIGURARE SRL) şi a dispune deschiderea procedurii de 
insolvenŃă împotriva debitorului SC Dongrino Trading SRL, înregistrată în registrul comerŃului sub nr.J16/1300/1997 şi 
având cod unic de înregistrare 10024759, având ca obiect procedura insolvenŃei. 
Având în vedere ofertele depuse la dosarul cauzei, privind preluarea poziŃiei de administrator/lichidator în dosarele de 
faliment, experienŃa în domeniul insolvenŃei, suportul logistic şi organizatoric, cât şi dispoziŃiile art.11 pct. 1 lit.c din 
Legea nr.85/2006, instanŃa va desemnat administrator judiciar pe CII Nedelea Constantina, cu sediul în mun. Craiova, 
str. România Muncitoare nr.65, jud. Dolj, care va îndeplini atribuŃiile prevăzute de art.20 din lege. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererea formulată de creditorii VB Leasing România IFN SA şi VBL Broker de Asigurare SRL, împotriva 
debitorului SC DONGRINGO TRADING SRL pentru deschiderea procedurii insolvenŃei. 
În temeiul art.33 alin 4 din Legea privind procedura insolvenŃei, 
Dispune deschiderea procedurii insolvenŃei împotriva debitorului SC Dongringo Trading SRL. 
În temeiul art.34 din Legea privind procedura insolvenŃei, 
Numeşte administrator judiciar pe CII Nedelea Constantina, care va îndeplini atribuŃiile prevăzute de art.20 din lege, cu 
o retribuŃie provizorie de 700 lei lunar. 
În temeiul art.61 din Legea privind procedura insolvenŃei, 
Dispune notificarea de către administrator a deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului 
ComerŃului de pe lângă Tribunalul Dolj, prin Buletinul Procedurilor de InsolvenŃă, în vederea efectuării din oficiu a 
menŃiunii în temeiul art.61 din Legea privind procedura insolvenŃei. 
În temeiul art.3 pct. 26 din Legea privind procedura insolvenŃei, 
Dispune ca administratorul judiciar să convoace adunarea generală a asociaŃilor pentru desemnarea administratorului 
special, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. 
Fixează termenul limită pentru depunerea creanŃelor la 01.02.2011. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanŃelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanŃelor la 15.02.2011. 
Fixează termenul pentru soluŃionarea eventualelor contestaŃii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanŃelor la 
01.03.2011. 
Dispune trimiterea notificărilor către toŃi creditorii, de către administratorul judiciar şi publicarea într-un ziar de largă 
circulaŃie. 
Fixează termen la data de 11.01.2010 pentru depunerea raportului prevăzut de art.20 alin.1 lit.a şi art.54 şi la data de 
01.02.2011 pentru depunerea raportului prevăzut de art.20 alin.1 lit.b şi art.59. 
In temeiul art.4 din Legea privind procedura insolvenŃei, 
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Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar la banca la care are deschis cont, din care vor fi suportate 
cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a 
atribuŃiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. 
Dispune comunicarea sentinŃei către instanŃele judecătoreşti în a căror jurisdicŃie se află sediul debitorului şi tuturor 
băncilor unde acesta are deschise conturi. 
Definitivă. 
Cu recurs în 7 zile de la comunicare. 
PronunŃată în şedinŃa publică de la 14 Decembrie 2010.  
Preşedinte,                   Grefier,  
Oltea Paula Anghelina             Gabriela Carmen Enculescu 
2011 (5273) 

 
5. Societatea comercială ERI TRANS SRL; cod unic de înregistrare 18946622 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenŃă 
Număr: 1728, data emiterii: 16.12.2010 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 18654/63/2010 Tribunal Dolj SecŃia Comerciala,  
2.Arhiva/registratura instanŃei: Adresa str. Brestei nr.16, jud. Dolj 
3.1. Debitor:SC ERI TRANS SRL Cod de identificare fiscală:18946622, sediul social: Craiova, str. Bujorului,nr.15, jud. 
Dolj. Număr de ordine în registrul comerŃului J16/1512/2006 
3.2. Administrator special: nu este cazul 
4.Creditor: AFP Dolj, AVAS Bucuresti, Primăria Mun. Craiova;  
5.Administrator judiciar: Insolventa 2007 SPRL Cod de identificare fiscală R21119226 Domiciliul/sediul social Cl. 
Bucuresti, bl. 23D, sc.1, ap.3, Craiova, jud. Dolj. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenŃă RSP0159 
tel./fax 0251/418529. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Topuzu Valentin 
6.Subscrisa Insolventa 2007 SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC ERI TRANS SRL, conform 
încheierii nr.691/10.12.2010, pronunŃată de Tribunalul Dolj, secŃia Comerciala, în dosarul 18654/63/2010 în temeiul 
art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenŃei, coroborate cu art.32 
alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ 
notifică: 
7. Deschiderea procedurii insolvenŃei împotriva debitorului SC ERI TRANS SRL prin sentinta nr.691/10.12.2010 
pronunŃată de Tribunalul Dolj, secŃia Comerciala, în dosarul nr.18654/63/2010 
7.1. Debitorul SC ERI TRANS SRL are obligaŃia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la 
dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenŃei. 
7.2. Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de 
admitere a creanŃei în condiŃiile următoare: 
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanŃei 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanŃelor asupra averii debitorului este 28.01.2011 
În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenŃei, nedepunerea cererii de admitere a creanŃei până la 
termenul menŃionat atrage decăderea din drepturi privind creanŃa/creanŃele pe care le deŃineŃi împotriva debitorului.  
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: 
Termenul limită pentru verificarea creanŃelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanŃelor este 
11.02.2011. Termenul pentru soluŃionarea eventualelor contestaŃii formulate împotriva tabelului preliminar al creanŃelor 
şi afişarea tabelului definitiv al creanŃelor este 25.02.2011 
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul lichidatorului judiciar 
Dolj din Craiova, Cl Bucuresti, bl 23D, sc.1, ap.3, în data de: 15.02.2011, ora 10, având ca ordine de zi:a. Prezentarea 
situaŃiei debitorului; b.Aprobarea Comitetului creditorilor propus de către lichidatorul judiciar; c.Confirmarea/ 
înlocuirea lichidatorului judiciar şi a onorariului acestuia; Neprezentarea dumneavoastră la termenul la care aŃi fost 
convocat va fi considerat drept acord tacit pentru ordinea de zi stabilita. 
9. Deschiderea procedurii insolvenŃei se notifică Oficiului registrului comerŃului de pe lângă tribunalul Dolj 
InformaŃii suplimentare: 
1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a 
creanŃei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziŃiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenŃei. 
2. Cererea de înscrierea creanŃei în tabelul preliminar va fi însoŃită de documentele justificative ale creanŃei şi actele 
care atestă constituirea de garanŃii, în copii certificate. 
3. Cererea de înscriere a creanŃei şi documentele care o însoŃesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe 
adresa instanŃei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la 
dosar, cu menŃiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 
4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoŃită de dovada plăŃii taxei 
judiciare de timbru în sumă de 39 lei şi de un timbru judiciar de 2 lei. RestricŃii pentru creditori: De la data deschiderii 
procedurii se suspendă toate acŃiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanŃelor asupra debitorului sau 
bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenŃei).  

Insolventa 2007 SPRL, prin Topuzu Valentin 
 2011 (5274) 
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6. Societatea comercială GECOS SRL; cod unic de înregistrare 3080560 
România, Tribunalul Dolj, SecŃia Comercială 
Str. Brestei nr.12 
Dosar nr. 6569/63/2010 

Comunicare sentinŃa nr.1805 din 10.12.2010, 
emisă la: ziua 14, luna 12, anul 2010. 

Debitor 
SC Gecos SRL - Maglavit, judeŃ Dolj 
Lichidator 
InsolvenŃa 2007 SPRL - Craiova, Cl. Bucureşti, bl. 23 D, sc.1, ap. 3, judeŃ Dolj 
Creditor 
DGFP Craiova - Craiova, Mitropolit Firmilian, nr.2, judeŃ Dolj 
Se comunică, alăturat, copia sentinŃei nr.1805 din 10.12.2010, pronunŃată în dosarul nr.6569/63/2010 Tribunalul Dolj, 
SecŃia Comercială, privind debitorul SC Gecos SRL - Maglavit, judeŃ Dolj, pentru procedura insolvenŃei prevăzute de 
Legea nr.85/2006. 
Parafa preşedintelui instanŃei,                   Grefier 
 2011 (5275) 

* 
România, Tribunalul Dolj, SecŃia Comercială 
Dosar nr. 6569/63/2010 

SentinŃă nr.1805 
ŞedinŃa publică de la 10 Decembrie 2010 

Completul compus din: 
Preşedinte Lelia Marusciac 

Grefier Claudiu Lupea 
Pe rol analiza situaŃiei actuale privind pe debitorul SC GECOS SRL şi examinarea cererii formulate de lichidatorul 
judiciar INSOLVENłA 2007 SPRL, desemnat să administreze procedura insolvenŃei debitorului, privind închiderea 
procedurii în temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenŃei, în contradictoriu cu debitorul şi creditorii. 
La apelul nominal făcut în şedinŃa publică au lipsit părŃile,  
Procedura legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinŃă, care învederează depusă la dosarul cauzei dovada publicării 
notificări de încheiere a procedurii simplificate conform dovezii ORC nr.173767/18.11.2010. 
Constatându-se cauza în stare de judecată, s-a trecut la soluŃionare. 

InstanŃa, 
La data de 15.10.2010 lichidatorul judiciar InsolvenŃa 2007 SPRL, desemnat să administreze procedura insolvenŃei 
debitoarei SC GECOS SRL, a formulat cerere de închidere a procedurii simplificate de insolvenŃă în conformitate cu 
prevederile art.131 şi art.4, alin.4 din Legea 85/2006 modificată. 
În motivarea cererii lichidatorul judiciar arată că administratorul social nu a predat lichidatorului, bunurile deŃinute de 
către debitoare, la data deschiderii procedurii de insolvenŃă şi nici actele din arhiva societăŃii deşi a fost notificat în mai 
multe rânduri atât individual cât şi prin Buletinul Procedurilor de InsolvenŃă. 
Din verificările efectuate la sediul social al debitoarei, lichidatorul judiciar a constatat că acesta nu mai corespunde iar 
firma este necunoscută la adresa indicată în evidenŃele ONRC şi evidenŃele fiscale. 
Totodată arată că valoarea masei credale a debitoarei este în sumă de 2.854lei. 
Observând rapoartele depuse de lichidatorul judiciar în cursul desfăşurării procedurii, instanŃa reŃine că în averea 
debitorului nu există bunuri care să poată fi valorificate, sediul social al debitoarei nu mai corespunde. 
CitaŃi fiind cu menŃiunea că lichidatorul judiciar a propus închiderea procedurii, urmând a preciza dacă avansează sume 
pentru continuarea procedurii, aceştia nu au răspuns pozitiv. 
Având în vedere dispoziŃiile art.131 din Legea privind procedura insolvenŃei, lipsa bunurilor în averea debitorului cât şi 
poziŃia creditorilor în ceea ce priveşte avansarea sumelor necesare continuării procedurii, instanŃa urmează a admite 
cererea lichidatorului judiciar, a dispune închiderea procedurii şi radierea debitorului din registrul comerŃului. 
Având în vedere activitatea desfăşurată de lichidatorul judiciar, cheltuielile avansate de acesta, cât şi lipsa de 
disponibilităŃi băneşti în contul debitorului, în temeiul art.4 din Legea privind procedura insolvenŃei, se va dispune 
eliberarea către lichidatorul judiciar a sumei totale de 150 cu titlu de onorariu şi cheltuieli de procedură avansate de 
aceasta. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererea lichidatorului judiciar InsolvenŃa 2007 
În temeiul art.131 din Legea nr.85/2006 
Dispune închiderea procedurii insolvenŃei privind pe debitoarea SC GECOS SRL cu sediul în com. Maglavit, jud. Dolj 
şi radierea acesteia din registrul comerŃului 
În temeiul art.135 din Legea nr.85/2006 
Dispune notificarea hotărârii de închidere a procedurii DGFP Dolj, ORC de pe lângă Tribunalul Dolj pentru efectuarea 
din oficiu a menŃiunii. 
În temeiul art.136 din Legea 85/2006 
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Dispune descărcarea de orice îndatoriri şi responsabilităŃi a participanŃilor la procedură. 
În temeiul art.4 din Legea 85/2006 
Dispune plata sumei de 150 lei lichidatorului judiciar cu titlu de onorariu şi cheltuieli de procedură avansate de acesta. 
Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare 
PronunŃată în şedinŃa publică de la 10 Decembrie 2010 
Preşedinte,                  Grefier,  
Lelia Marusciac                       Claudiu Lupea 
2011 (5276) 

 
7. Societatea comercială MADARAZ IMPEX SRL; cod unic de înregistrare 21853914 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenŃă 
Număr: 1710, data emiterii: 15.12.2010 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 18655/63/2010 Tribunal Dolj SecŃia Comerciala,  
2.Arhiva/registratura instanŃei: Adresa str. Brestei nr.16, jud. Dolj 
3.1. Debitor:SC Madaraz Impex SRL, cod de identificare fiscală:21853914, sediul social:Craiova, str. George Enescu, 
nr.46, jud. Dolj, număr de ordine în registrul comerŃului J16/1048/2007 
3.2. Administrator special: nu este cazul 
4.Creditor: AFP Dolj, AVAS Bucuresti, Primăria Craiova;  
5.Administrator judiciar: Insolventa 2007 SPRL Cod de identificare fiscală R21119226 Domiciliul/sediul social Cl. 
Bucuresti, bl. 23D, sc.1, ap.3, Craiova, jud. Dolj. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenŃă RSP0159 
tel./fax 0251/418529. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Topuzu Valentin 
6.Subscrisa Insolventa 2007 SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Madaraz Impex SRL, conform 
încheierii nr.668/09.12.2010, pronunŃată de Tribunalul Dolj, secŃia Comerciala, în dosarul 18655/63/2010 în temeiul 
art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenŃei, coroborate cu art.32 
alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ 
notifică: 
7. Deschiderea procedurii insolvenŃei împotriva debitorului SC MADARAZ IMPEX SRL prin sentinta 
nr.668/09.12.2010 pronunŃată de Tribunalul Dolj, secŃia Comerciala, în dosarul nr.18655/63/2010 
7.1. Debitorul SC MADARAZ IMPEX SRL are obligaŃia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună 
la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenŃei. 
7.2. Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de 
admitere a creanŃei în condiŃiile următoare: 
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanŃei 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanŃelor asupra averii debitorului este 13.01.2011 
În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenŃei, nedepunerea cererii de admitere a creanŃei până la 
termenul menŃionat atrage decăderea din drepturi privind creanŃa/creanŃele pe care le deŃineŃi împotriva debitorului.  
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: 
Termenul limită pentru verificarea creanŃelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanŃelor este 
20.01.2011. Termenul pentru soluŃionarea eventualelor contestaŃii formulate împotriva tabelului preliminar al creanŃelor 
şi afişarea tabelului definitiv al creanŃelor este 03.02.2011 
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul lichidatorului judiciar 
Dolj din Craiova, Cl Bucuresti, bl 23D, sc.1, ap.3, în data de: 25.01.2011, ora 10, având ca ordine de zi:a. Prezentarea 
situaŃiei debitorului; b. Aprobarea Comitetului creditorilor propus de către lichidatorul judiciar; C. Confirmarea/ 
înlocuirea lichidatorului judiciar şi a onorariului acestuia;  
Neprezentarea dumneavoastră la termenul la care aŃi fost convocat va fi considerat drept acord tacit pentru ordinea de zi 
stabilita. 
9. Deschiderea procedurii insolvenŃei se notifică Oficiului registrului comerŃului de pe lângă tribunalul Dolj 
InformaŃii suplimentare: 
1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a 
creanŃei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziŃiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenŃei. 
2. Cererea de înscrierea creanŃei în tabelul preliminar va fi însoŃită de documentele justificative ale creanŃei şi actele 
care atestă constituirea de garanŃii, în copii certificate. 
3. Cererea de înscriere a creanŃei şi documentele care o însoŃesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe 
adresa instanŃei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la 
dosar, cu menŃiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 
4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoŃită de dovada plăŃii taxei judiciare de timbru în sumă de 39 lei şi de un timbru judiciar de 2 lei. 
RestricŃii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acŃiunile judiciare sau extrajudiciare 
pentru realizarea creanŃelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenŃei). 

Insolventa 2007 SPRL, prin Topuzu Valentin 
 2011 (5277) 
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8. Societatea comercială MD INVEST GROUP SRL; cod unic de înregistrare 21365719 
Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenŃă 

Număr: 1729, data emiterii: 15.12.2010 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 18885/63/2010 Tribunal Dolj SecŃia Comerciala,  
2.Arhiva/registratura instanŃei: Adresa str. Brestei nr.16, jud. Dolj 
3.1. Debitor:SC MD INVEST GROUP SRL Cod de identificare fiscală:21365719, sediul social:Craiova, Calea 
Unirii,nr.71, jud. Dolj. Număr de ordine în registrul comerŃului J16/521/2007 
3.2. Administrator special: nu este cazul 
4.Creditor: AFP Dolj, AVAS Bucuresti, Primăria Craiova;  
5.Administrator judiciar: Insolventa 2007 SPRL Cod de identificare fiscală R21119226 Domiciliul/sediul social Cl. 
Bucuresti, bl. 23D, sc.1, ap.3, Craiova, jud. Dolj. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenŃă RSP0159 
tel./fax 0251/418529. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Topuzu Valentin 
6.Subscrisa Insolventa 2007 SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC MD INVEST GROUP SRL, 
conform încheierii din data de 09.12.2010, pronunŃată de Tribunalul Dolj, secŃia Comerciala, în dosarul 18885/63/2010 
în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenŃei, coroborate cu 
art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ 
notifică: 
7. Deschiderea procedurii insolvenŃei împotriva debitorului SC MD INVEST GROUP SRL prin sentinta din data de 
09.12.2010 pronunŃată de Tribunalul Dolj, secŃia Comerciala, în dosarul nr.18885/63/2010 
7.1. Debitorul SC MD INVEST GROUP SRL are obligaŃia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să 
depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenŃei. 
7.2. Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de 
admitere a creanŃei în condiŃiile următoare: 
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanŃei 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanŃelor asupra averii debitorului este 20.01.2011 
În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenŃei, nedepunerea cererii de admitere a creanŃei până la 
termenul menŃionat atrage decăderea din drepturi privind creanŃa/creanŃele pe care le deŃineŃi împotriva debitorului.  
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: 
Termenul limită pentru verificarea creanŃelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanŃelor este 
03.02.2011. Termenul pentru soluŃionarea eventualelor contestaŃii formulate împotriva tabelului preliminar al creanŃelor 
şi afişarea tabelului definitiv al creanŃelor este 17.02.2011 
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul lichidatorului judiciar 
Dolj din Craiova, Cl Bucuresti, bl 23D, sc.1, ap.3, în data de: 08.02.2011, ora 10, având ca ordine de zi:a. Prezentarea 
situaŃiei debitorului; b.Aprobarea Comitetului creditorilor propus de către lichidatorul judiciar; c. Confirmarea/ 
înlocuirea lichidatorului judiciar şi a onorariului acestuia;  
Neprezentarea dumneavoastră la termenul la care aŃi fost convocat va fi considerat drept acord tacit pentru ordinea de zi 
stabilita. 
9. Deschiderea procedurii insolvenŃei se notifică Oficiului Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul Dolj 
InformaŃii suplimentare: 
1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a 
creanŃei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziŃiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenŃei. 
2. Cererea de înscrierea creanŃei în tabelul preliminar va fi însoŃită de documentele justificative ale creanŃei şi actele 
care atestă constituirea de garanŃii, în copii certificate. 
3. Cererea de înscriere a creanŃei şi documentele care o însoŃesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe 
adresa instanŃei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la 
dosar, cu menŃiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 
4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoŃită de dovada plăŃii taxei judiciare de timbru în sumă de 39 lei şi de un timbru judiciar de 2 lei. 
RestricŃii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acŃiunile judiciare sau extrajudiciare 
pentru realizarea creanŃelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenŃei). 

Insolventa 2007 SPRL, prin Topuzu Valentin 
 2011 (5278) 

 
9. Societatea comercială MION CAR SERVICE SRL; cod unic de înregistrare 15449122 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenŃă 
Număr: 1716, data emiterii: 15.12.2010 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 18888/63/2010 Tribunal Dolj SecŃia Comerciala,  
2.Arhiva/registratura instanŃei: Adresa str. Brestei nr.16, jud. Dolj 
3.1. Debitor:SC MION CAR SERVICE SRL Cod de identificare fiscală:15449122, sediul social:Craiova, str. Putnei, 
nr.24,bl. D5,sc.3.ap.5, jud. Dolj. Număr de ordine în registrul comerŃului J16/1048/2007 
3.2. Administrator special: nu este cazul 
4.Creditor: AFP Dolj, AVAS Bucuresti, Primăria Craiova;  
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5.Administrator judiciar: Insolventa 2007 SPRL cod de identificare fiscală R21119226 Domiciliul/sediul social Cl. 
Bucuresti, bl. 23D, sc.1, ap.3, Craiova, jud. Dolj. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenŃă RSP0159 
tel./fax 0251/418529. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Topuzu Valentin 
6.Subscrisa Insolventa 2007 SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC MION CAR SERVICE SRL, 
conform încheierii nr.679/09.12.2010, pronunŃată de Tribunalul Dolj, secŃia Comerciala, în dosarul 18888/63/2010 în 
temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenŃei, coroborate cu 
art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ 
notifică: 
7. Deschiderea procedurii insolvenŃei împotriva debitorului SC MION CAR SRL prin sentinta nr.679/09.12.2010 
pronunŃată de Tribunalul Dolj, secŃia Comerciala, în dosarul nr.18888/63/2010 
7.1. Debitorul SC MION CAR SERVICE SRL are obligaŃia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să 
depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenŃei. 
7.2. Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de 
admitere a creanŃei în condiŃiile următoare: 
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanŃei 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanŃelor asupra averii debitorului este 13.01.2011 
În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenŃei, nedepunerea cererii de admitere a creanŃei până la 
termenul menŃionat atrage decăderea din drepturi privind creanŃa/creanŃele pe care le deŃineŃi împotriva debitorului.  
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: 
Termenul limită pentru verificarea creanŃelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanŃelor este 
20.01.2011. Termenul pentru soluŃionarea eventualelor contestaŃii formulate împotriva tabelului preliminar al creanŃelor 
şi afişarea tabelului definitiv al creanŃelor este 03.02.2011 
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul lichidatorului judiciar 
Dolj din Craiova, Cl Bucuresti, bl 23D, sc.1, ap.3, în data de: 25.01.2011, ora 10, având ca ordine de zi:a. Prezentarea 
situaŃiei debitorului; b. Aprobarea Comitetului creditorilor propus de către lichidatorul judiciar; c. Confirmarea/ 
înlocuirea lichidatorului judiciar şi a onorariului acestuia;  
Neprezentarea dumneavoastră la termenul la care aŃi fost convocat va fi considerat drept acord tacit pentru ordinea de zi 
stabilita. 
9. Deschiderea procedurii insolvenŃei se notifică Oficiului registrului comerŃului de pe lângă tribunalul Dolj 
InformaŃii suplimentare: 
1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a 
creanŃei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziŃiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenŃei. 
2. Cererea de înscrierea creanŃei în tabelul preliminar va fi însoŃită de documentele justificative ale creanŃei şi actele 
care atestă constituirea de garanŃii, în copii certificate. 
3. Cererea de înscriere a creanŃei şi documentele care o însoŃesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe 
adresa instanŃei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la 
dosar, cu menŃiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 
4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoŃită de dovada plăŃii taxei judiciare de timbru în sumă de 39 lei şi de un timbru judiciar de 2 lei. 
RestricŃii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acŃiunile judiciare sau extrajudiciare 
pentru realizarea creanŃelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenŃei). 

Insolventa 2007 SPRL, prin Topuzu Valentin 
 2011 (5279) 

 
10. Societatea comercială NOVATERRA AGENT DE ASIGURARE SRL; cod unic de înregistrare 16925216 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenŃă 
Număr: 1722, data emiterii: 15.12.2010 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 18653/63/2010 Tribunal Dolj SecŃia Comerciala,  
2.Arhiva/registratura instanŃei: Adresa str. Brestei nr.16, jud. Dolj 
3.1. Debitor:SC Novaterra Agent de Asigurare SRL Cod de identificare fiscală:16925216, sediul social:Craiova, str. 
Milcov, nr.19,bl. DB25,sc.1.ap.17, jud. Dolj. Număr de ordine în registrul comerŃului J16/2054/2004 
3.2. Administrator special: nu este cazul 
4.Creditor: AFP Dolj, AVAS Bucuresti, Primăria Craiova;  
5.Administrator judiciar: Insolventa 2007 SPRL Cod de identificare fiscală R21119226 Domiciliul/sediul social Cl. 
Bucuresti, bl. 23D, sc.1, ap.3, Craiova, jud. Dolj. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenŃă RSP0159 
tel./fax 0251/418529. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Topuzu Valentin 
6.Subscrisa Insolventa 2007 SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Novaterra Agent de Asigurare 
SRL, conform încheierii nr.674/09.12.2010, pronunŃată de Tribunalul Dolj, secŃia Comerciala, în dosarul 
18653/63/2010 în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenŃei, 
coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din 
acelaşi act normativ notifică: 
7. Deschiderea procedurii insolvenŃei împotriva debitorului SC NOVATERRA AGENT DE ASIGURARE SRL prin 
sentinta nr.674/09.12.2010 pronunŃată de Tribunalul Dolj, secŃia Comerciala, în dosarul nr.18653/63/2010 
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7.1. Debitorul SC NOVATERRA AGENT DE ASIGURARE SRL are obligaŃia ca în termen de 10 zile de la 
deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura 
insolvenŃei. 
7.2. Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de 
admitere a creanŃei în condiŃiile următoare: 
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanŃei 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanŃelor asupra averii debitorului este 13.01.2011 
În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenŃei, nedepunerea cererii de admitere a creanŃei până la 
termenul menŃionat atrage decăderea din drepturi privind creanŃa/creanŃele pe care le deŃineŃi împotriva debitorului.  
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: 
Termenul limită pentru verificarea creanŃelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanŃelor este 
20.01.2011. Termenul pentru soluŃionarea eventualelor contestaŃii formulate împotriva tabelului preliminar al creanŃelor 
şi afişarea tabelului definitiv al creanŃelor este 03.02.2011 
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul lichidatorului judiciar 
Dolj din Craiova, Cl Bucuresti, bl 23D, sc.1, ap.3, în data de: 25.01.2011, ora 10, având ca ordine de zi:a. Prezentarea 
situaŃiei debitorului; b. Aprobarea Comitetului creditorilor propus de către lichidatorul judiciar; c.Confirmarea/ 
înlocuirea lichidatorului judiciar şi a onorariului acestuia;  
Neprezentarea dumneavoastră la termenul la care aŃi fost convocat va fi considerat drept acord tacit pentru ordinea de zi 
stabilita. 
9. Deschiderea procedurii insolvenŃei se notifică Oficiului registrului comerŃului de pe lângă tribunalul Dolj 
InformaŃii suplimentare: 
1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a 
creanŃei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziŃiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenŃei. 
2. Cererea de înscrierea creanŃei în tabelul preliminar va fi însoŃită de documentele justificative ale creanŃei şi actele 
care atestă constituirea de garanŃii, în copii certificate. 
3. Cererea de înscriere a creanŃei şi documentele care o însoŃesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe 
adresa instanŃei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la 
dosar, cu menŃiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 
4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoŃită de dovada plăŃii taxei judiciare de timbru în sumă de 39 lei şi de un timbru judiciar de 2 lei. 
RestricŃii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acŃiunile judiciare sau extrajudiciare 
pentru realizarea creanŃelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenŃei). 

Insolventa 2007 SPRL, prin Topuzu Valentin 
2011 (5280) 

 
11. Societatea comercială EURO MEDIA GROUP SA; cod unic de înregistrare 16903978 
Tribunalul Dolj, Sectia Comerciala 
Dosar nr. 18730/63/2007 C3F 

Raport asupra fondurilor obŃinute din valorificari de bunuri şi încasarea creanŃelor şi planul de distribuire 
pentru debitorul SC Euro Media Group SA Craiova 

Număr 1673, data emiterii:  9.12.2010 
Număr dosar: 18730/63/2007, Tribunal Dolj, SecŃia comercială,  
Judecător sindic: Valentina Vasile 
Temei juridic: art.122 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenŃei 
Lichidator judiciar: InsolvenŃa 2007 SPRL 
Debitor: SC Euro Media Group SA 
MenŃiuni privind fondurile obŃinute din valorificari de bunuri:  
In cursul administrării procedurii a existat o sursa de venit, respectiv:  
- 500 lei – reprezentand contravaloarea bunurilor mobile aparŃinând debitoarei valorificate conform Proces verbal de 
licitaŃie nr.1552/19.11.2010 şi factura serie EUM nr.001/19.11.2010 
In acest context exista un disponibil în casa de 500 lei. 
ObligaŃiile de plata cumulate de la deschiderea procedurii simplificate de insolvenŃa sunt urmatoarele: 
1.Conform art.123, alin 1 din Legea 85/2006 sunt urmatoarele: 
-Sume avansate de către lichidatorul judiciar = 489lei 
-Onorariu expert evaluator conform Proces verbal al Adunării Creditorilor nr.402/11.09.2009= 500 lei 
-Onorariu fix aferent perioadei 31.01.2008 – 30.11.2010 = 27.200 lei 
TOTAL= 27.689 lei 
3. ObligaŃii fata de creditorii admişi:  
ObligaŃiile totale admise sunt în suma de 199.575,32 lei, cu precizarea ca: 
-creditorii bugetari au fost admişi cu creante în suma de 97.567 lei şi nu se vor face distribuiri 
-creditorii chirografari au fost admişi cu creanŃe în suma de 102.008,32 lei şi nu se vor face distribuiri 
Fata de cele prezentat vom depune prezentul raport şi plan de distribuire pentru suma de 500 le.. 
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Facem precizarea ca prezentul raport privind vânzarea şi planul de distribuŃie a fost notificat parŃilor interesate iar 
dovada comunicării se va prezenta la termenul stabilit de către instanta de judecata. data 9.12.2010 

InsolvenŃa 2007 SPRL, prin Topuzu Valentin 
* 

Plan de distribuire între creditori 
Număr dosar 18730/63/2007, Tribunalul Dolj, SecŃia comercială,  
Judecător sindic Valentina Vasile 
Temei juridic: art.122 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenŃei 
Lichidator judiciar:InsolvenŃa 2007 SPRL 
Debitor: SC Euro Media Group SA 

CreanŃe cf.art.123,pct.1 
Nr. 
crt. 

Creditor 
Valoare creanŃă 

acceptată 
Sumă distribuită ObservaŃii 

1. 
 

2. 

Lichidator judiciar- 
Insolventa 2007 SPRL 
Onorariu expert evaluator 
Total 

27.689 lei 
 

500 lei 
28.189 lei 

0 lei 
 

500 lei 
500 lei 

On. fix feb 2009. – nov. 2010 
+ sume avansate 
Cf PV Ad Cred 

nr.402/11.09.2009 
100 % 

2.Creante bugetare 

1. 
AFPM Craiova 
Total 

97.567 lei 
97.567 lei 

0 lei 
0 lei 

Cf. art.123 pct.4 

3. Creante chirografare 
1. 
2. 
3. 

SC Italrom Electronics SRL  
SC Nitela Impex SRL 

Total 

98.514 lei 
3.494,32 lei 

102.008,32 lei 

0 lei 
0 lei 
0 lei 

Chirografara cf. art.123, pct.8 
Chirografara cf. art.123, pct.8 

     
 Total general 227.764,32 lei 500 lei  

data 9.12.2010 
InsolvenŃa 2007 SPRL, prin Topuzu Valentin 

2011 (5281) 
 
JudeŃul DâmboviŃa 
SecŃiunea I - ComercianŃi 
1. Societatea comercială MOTOR INVEST LIMITED SRL; cod unic de înregistrare 17364170 
România, Tribunalul DâmboviŃa, SecŃia Comercială şi de Contencios Administrativ 
Str. Calea Bucuresti, nr.3  
Dosar nr. 3337/120/2010  

Comunicare sentinŃă civilă nr.637 
emisă la: ziua 17, luna 12, anul 2010 

Către,  
Creditori: DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice DâmboviŃa, cu sediul în calea Domnească nr.166, judeŃul DâmboviŃa. 
debitoare SC Motor Invest Limited SRL, cu sediul în comuna I.L. Caragiale, sat Ghirdoveni, str. Principală nr.154 bloc 
C 1 ( corp 1) apartament camera 1, judeŃul DâmboviŃa,  
lichidator judiciar Tudorache Violeta Emilia –practician în insolvenŃă – cu sediul în Târgovişte, str. George Cair, bl. 26, 
sc.B, ap.8, judeŃul DâmboviŃa. 
Se comunică, alăturat, copia sentinŃei civile nr.637 din data de 10.12.2010, pronunŃată în dosarul nr.3337/120/2010, de 
Tribunalul DâmboviŃa, SecŃia Comercială şi de Contencios Administrativ, privind pe debitoarea SC Motor Invest 
Limited SRL, cu sediul în comuna I.L. Caragiale, sat Ghirdoveni, str. Principală nr.154 bloc C 1 ( corp 1) apartament 
camera 1, judeŃul DâmboviŃa, înmatriculată la Registrul ComerŃului sub nr.J15/682/2005 şi CUI 17364170 
Parafa preşedintelui instanŃei,                  Grefier, 
 2011 (5282) 

* 
România, Tribunalul DâmboviŃa, SecŃia Comercială de Contencios Administrativ Şi Fiscal 
Dosar nr. 3337/120/2010, Legea 85/2006 

SentinŃa nr.637 
ŞedinŃa publică din data de 10 decembrie 2010 

InstanŃa constituită din: 
Judecător – sindic - Elisabeta Popescu 

Grefier – Antuaneta Bidică 
Pe rol fiind derularea procedurii simplificate de insolvenŃă a debitoarei SC Motor Invest Limited SRL, cu sediul în 
comuna I.L. Caragiale, sat Ghirdoveni, str. Principală nr.154 bloc C 1 ( corp 1) apartament camera 1, judeŃul 
DâmboviŃa, înmatriculată la Registrul ComerŃului sub nr.J15/682/2005 şi CUI 17364170, deschisă la cererea creditoarei 
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice DâmboviŃa, cu sediul în calea Domnească nr.166, judeŃul DâmboviŃa. 
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Cererea este scutită de plata taxei judiciare de timbru, conform art.17din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de 
timbru. 
La apelul nominal făcut în şedinŃa publică a răspuns lichidatorul judiciar Tudorache Violeta Emilia prin mandatar 
Iordache Adrian, lipsă fiind creditoarea DGFP DâmboviŃa.  
Procedura de citare a fost legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinŃă, care învederează judecătorului sindic că s-au depus la dosar, prin 
serviciul registratură, la data de 3.12.2010 raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariŃia stării de 
insolvenŃă a debitoarei şi procesul verbal al şedinŃei adunării creditorilor din 2.12.2010, după care: 
Lichidatorul judiciar Tudorache Violeta Emilia, prin mandatar Iordache Adrian, solicită închiderea procedurii conform 
art.131 din lege, întrucât societatea nu deŃine bunuri şi unicul creditor nu se oferă să avanseze sumele necesare 
continuării procedurii. 
Judecătorul sindic constată cauza în stare de judecată şi rămâne în deliberare.  

Judecătorul- sindic 
Prin sentinŃa nr.367/3.09.2010 judecătorul sindic a admis cererea creditoarei DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice 
DâmboviŃa şi a deschis procedura simplificată de insolvenŃă a debitoarei SC Motor Invest Limited SRL, numind 
lichidator judiciar Cabinetul individual de insolvenŃă Tudorache Violeta Emilia. 
Au fost întocmite şi depuse la dosar tabelele preliminar şi definitiv al creanŃelor şi, prin raportul întocmit de lichidatorul 
judiciar şi depus pentru termenul din 12 noiembrie 2010 se solicită închiderea procedurii, motivat de faptul că 
debitoarea nu deŃine bunuri în patrimoniu care să acopere valoarea masei credale, iar creditorii nu s-au oferit să 
avanseze sumele necesare continuării procedurii. 
Analizând actele dosarului, judecătorul sindic constată că nu există bunuri în averea debitorului, că nici un creditor nu 
se oferă să avanseze sumele corespunzătoare astfel că sunt îndeplinite cerinŃele art.131 din Legea 85/2006; se mai reŃine 
din raportul întocmit de lichidatorul judiciar asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariŃia stării de insolvenŃă că 
debitoarea nu a mai desfăşurat activitate de la începutul anului 2008, de când nu a mai dispus de resursele necesare 
pentru efectuarea plăŃilor reprezentând TVA aferent anului 2007, pentru care a înregistrat majorări până la data 
deschiderii procedurii insolvenŃei, astfel că lichidatorul judiciar concluzionează în sensul că nu a constatat elemente 
care să determine formularea unei acŃiuni privind atragerea răspunderii patrimoniale, potrivit art.138 din lege. 
În aceste condiŃii, având în vedere dispoziŃiile art.131 din Legea 85/2006, judecătorul sindic va dispune închiderea 
procedurii simplificate de insolvenŃă şi radierea debitoarei din Registrul comerŃului DâmboviŃa. 
 Totodată judecătorul sindic va dispune luarea celorlalte măsuri prevăzute de art.135 şi următoarele din Legea 85/2006, 
privind descărcarea judecătorului sindic, a lichidatorului judiciar şi a tuturor persoanelor care i-au asistat de orice 
îndatoriri şi responsabilităŃi cu privire la procedură, achitarea onorariului şi a cheltuielilor cu procedura lichidatorului 
judiciar, precum şi efectuarea notificărilor cerute de închiderea procedurii. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
În temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenŃei, 
Dispune închiderea procedurii simplificate de insolvenŃă a debitoarei SC Motor Invest Limited SRL, cu sediul în 
comuna I.L. Caragiale, sat Ghirdoveni, str. Principală nr.154 bloc C 1 ( corp 1) apartament camera 1, judeŃul 
DâmboviŃa, înmatriculată la Registrul ComerŃului sub nr.J15/682/2005 şi CUI 17364170, creditoare fiind DirecŃia 
Generală a FinanŃelor Publice DâmboviŃa, cu sediul în calea Domnească nr.166, judeŃul DâmboviŃa. 
Dispune radierea debitorului din registrul comerŃului. 
În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenŃei, 
Dispune notificarea prezentei sentinŃe, DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice DâmboviŃa şi Oficiului Registrului 
ComerŃului de pe lângă Tribunalul DâmboviŃa pentru efectuarea menŃiunii de radiere, precum şi publicarea în Buletinul 
procedurilor de insolvenŃă. 
În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenŃei, 
Descarcă judecătorul sindic, lichidatorul judiciar, toate persoanelor care i-au asistat de orice îndatoriri şi responsabilităŃi 
cu privire la procedură, debitor şi averea lui, creditori, titulari de garanŃii, acŃionari sau asociaŃi. 
Dispune plata către lichidatorul judiciar Tudorache Violeta Emilia –practician în insolvenŃă – cu sediul în Târgovişte, 
str. George Cair, bl. 26, sc.B, ap.8, judeŃul DâmboviŃa, a sumei de 2.421,03lei, reprezentând onorariu lichidator şi 
cheltuieli cu procedura, din fondul special de lichidare al UNPIR. 
Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare. 
PronunŃată în şedinŃa publică de la 10 decembrie 2010. 
Judecător Sindic,                 Grefier, 
Elisabeta Popescu                Antuaneta Bidică 
2011 (5283) 

 
2. Societatea comercială ROSLER SRL; cod unic de înregistrare 6681491 
România, Tribunalul DâmboviŃa, SecŃia Comercială şi de Contencios Administrativ 
Str. Calea Bucuresti, nr.3  
Dosar nr. 3876/120/2010  

Comunicare sentinŃa civilă nr.638 
emisă la: ziua 17, luna 12, anul 2010 

Către, Creditori Municipiul Târgovişte cu sediul în Târgovişte, str. RevoluŃiei, nr.1-3, judeŃul DâmboviŃa şi 
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AdministraŃia FinanŃelor Publice Târgovişte cu sediul în Târgovişte, str. Calea domnească, nr.166, judeŃul DâmboviŃa 
Debitoare SC Rosler SRL cu sediul în Târgovişte, B-dul IndependenŃei, nr.51, bl. 1, sc.B, ap.28, judeŃul DâmboviŃa  
lichidator judiciar Cabinetul individual de insolvenŃă Pantelin Marian cu sediul în Târgovişte, str. Zaharia Boerescu, bl. 
P1,et.4, ap.19, judeŃul DâmboviŃa, 
Se comunică, alăturat, copia sentinŃei civile nr.638 din data de 10.12.2010, pronunŃată în dosarul nr.3876/120/2010, de 
Tribunalul DâmboviŃa, SecŃia Comercială şi de Contencios Administrativ, privind pe debitoarea SC Rosler SRL cu 
sediul în Târgovişte, B-dul IndependenŃei, nr.51, bl. 1, sc.B, ap.28, judeŃul DâmboviŃa, CUI 6681491, având număr de 
înregistrare în registrul comerŃului J15/1800/1994. 
Parafa preşedintelui instanŃei,                  Grefier, 
 2011 (5284) 

* 
România, Tribunalul DâmboviŃa, SecŃia Comercială şi de Contencios Administrativ 
Dosar nr. 3876/120/2010, Lg.85/2006 

SentinŃa nr.638 
ŞedinŃa publică din 10 decembrie 2010 

InstanŃa constituită din: 
Judecător Sindic- Elisabeta Popescu 

Grefier - Antuaneta Bidică 
Pe rol fiind derularea procedurii simplificate de insolvenŃă a debitoarei SC Rosler SRL cu sediul în Târgovişte, B-dul 
IndependenŃei, nr.51, bl. 1, sc.B, ap.28, judeŃul DâmboviŃa, CUI 6681491, având număr de înregistrare în registrul 
comerŃului J15/1800/1994, creditori fiind Municipiul Târgovişte cu sediul în Târgovişte, str. RevoluŃiei, nr.1-3, judeŃul 
DâmboviŃa şi AdministraŃia FinanŃelor Publice Târgovişte cu sediul în Târgovişte, str. Calea domnească, nr.166, judeŃul 
DâmboviŃa. 
Cererea timbrată cu suma de 120 lei taxă judiciară de timbru achitată conform chitanŃei nr.1070/10.09.2010 şi 0,3 lei 
timbru judiciar. 
La apelul nominal făcut în şedinŃă publică a răspuns lichidatorul judiciar Pantelin Marian pentru debitoarea SC Rosler 
SRL, lipsă fiind creditorii.  
Procedura de citare este legal îndeplinită.  
S-a făcut referatul cauzei, de către grefierul de şedinŃă, care învederează judecătorului sindic că s-a depus la dosar, la 
data de 9.12.2010 raport cu propunerea de închidere a procedurii, întocmit de lichidatorul judiciar, după care: 
Lichidatorul judiciar Pantelin Marian depune la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenŃă a 
convocării adunării creditorilor şi precizează că, în raportul depus la dosar, a menŃionat modul de scădere din 
contabilitatea firmei a ultimelor active. Solicită închiderea procedurii, potrivit art.131 din Legea 85/2006, întrucât nu 
există bunuri în averea debitoarei, nu sunt elemente pentru atragerea răspunderii patrimoniale şi nici un creditor nu se 
oferă să avanseze sumele necesare continuării procedurii; solicită şi plata onorariului de lichidator şi a cheltuielilor 
efectuate cu procedura. 
Judecătorul sindic rămâne în deliberare. 

Judecătorul Sindic 
Prin încheierea din 17.09.2010 judecătorul sindic a admis cererea debitoarei SC Rosler SRL şi a deschis procedura 
simplificată de insolvenŃă, numind lichidator judiciar Cabinetul individual de insolvenŃă Pantelin Marian. 
După întocmirea tabelelor preliminar şi definitiv al creanŃelor şi depunerea lor la dosar, prin raportul întocmit de 
lichidatorul judiciar şi depus pentru termenul din 10 decembrie 2010 se solicită închiderea procedurii, motivat de faptul 
că debitorul nu deŃine bunuri în patrimoniu, iar disponibilităŃile băneşti, aflate în conturi la bănci şi în casierie la data de 
31.12.2009, au fost folosite în cursul anului 2010 pentru plăŃi curente, fiind scăzute din contabilitatea firmei; tot prin 
raport, lichidatorul judiciar menŃionează că cei doi creditori nu s-au oferit să avanseze sumele necesare continuării 
procedurii. 
Analizând actele dosarului, judecătorul sindic constată că nu există bunuri în averea debitorului, că nici un creditor nu 
se oferă să avanseze sumele corespunzătoare continuării procedurii; se mai reŃine că, în raportul cuprinzând propunerea 
de închidere a procedurii insolvenŃei, lichidatorul judiciar arată că nu a constatat elemente care să conducă la formularea 
unei cereri de atragere a răspunderii patrimoniale. În aceste condiŃii, judecătorul sindic constată că sunt îndeplinite 
cerinŃele art.131 din Legea 85/2006, considerente pentru care va dispune închiderea procedurii simplificate de 
insolvenŃă şi radierea debitoarei din Registrul comerŃului DâmboviŃa. 
Totodată judecătorul sindic va dispune luarea celorlalte măsuri prevăzute de art.135 şi următoarele din Legea 85/2006, 
privind descărcarea judecătorului sindic, a lichidatorului judiciar şi a tuturor persoanelor care i-au asistat de orice 
îndatoriri şi responsabilităŃi cu privire la procedură, achitarea onorariului şi a cheltuielilor cu procedura lichidatorului 
judiciar, precum şi efectuarea notificărilor cerute de închiderea procedurii. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
În temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenŃei, 
Dispune închiderea procedurii simplificate de insolvenŃă a debitoarei SC Rosler SRL cu sediul în Târgovişte, B-dul 
IndependenŃei, nr.51, bl. 1, sc.B, ap.28, judeŃul DâmboviŃa, CUI 6681491, având număr de înregistrare în registrul 
comerŃului J15/1800/1994, creditori fiind Municipiul Târgovişte cu sediul în Târgovişte, str. RevoluŃiei, nr.1-3, judeŃul 
DâmboviŃa şi AdministraŃia FinanŃelor Publice Târgovişte cu sediul în Târgovişte, str. Calea domnească, nr.166, judeŃul 
DâmboviŃa. 
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Dispune radierea debitorului din registrul comerŃului. 
În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenŃei, 
Dispune notificarea prezentei sentinŃe, DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice DâmboviŃa şi Oficiului Registrului 
ComerŃului de pe lângă Tribunalul DâmboviŃa pentru efectuarea menŃiunii de radiere, precum şi publicarea în Buletinul 
procedurilor de insolvenŃă. 
În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenŃei, 
Descarcă judecătorul sindic, lichidatorul judiciar, toate persoanelor care i-au asistat de orice îndatoriri şi responsabilităŃi 
cu privire la procedură. 
Dispune plata către lichidatorul judiciar Cabinetul individual de insolvenŃă Pantelin Marian cu sediul în Târgovişte, str. 
Zaharia Boerescu, bl. P1,et.4, ap.19, judeŃul DâmboviŃa, a sumei de 2522 lei ( inclusiv TVA)lei, reprezentând onorariu 
lichidator şi cheltuieli cu procedura, din fondul special de lichidare al UNPIR. 
Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare. 
PronunŃată în şedinŃa publică de la 10 decembrie 2010. 
Judecător Sindic,                  Grefier, 
Elisabeta Popescu                 Antuaneta Bidică 
 2011 (5285) 
 
JudeŃul GalaŃi 
SecŃiunea I - ComercianŃi 
1. Societatea comercială DEMIREEA SRL; cod unic de înregistrare 9836353 
SC Demireea SRL GalaŃi societate aflata în faliment, en faillite, în bancruptcy  
Judecător sindic: Doranda Maracineanu 
Termen: 06.01.2011 
Dosar nr. 10220/121/2010 

Tabel preliminar al creditorilor debitoarei SC Demireea SRL GalaŃi 
la data de 13.12.2010 

Nr. 
Crt 

Denumirea creditorului 
Suma declarata 
de creditor [Ron] 

Suma acceptata de 
lichidator [Ron] 

Ponderea 
creanŃei 

Ordinea de 
prioritate 

 Creditori privilegiaŃi     

1. D.G.F.P. GalaŃi  8,00 lei  8,00 lei 14,04 % 
art.123 (4) din 

L.85/2006 

2. 
Municipiul GalaŃi prin 
Primarul Municipiului GalaŃi 

 49,00 lei  49,00 lei 85,96 % 
art.123 (4) din 

L.85/2006 

 Total  57,00 lei 57,00 lei 100 %  

Lichidator Judiciar, C.I.P.I Camelia Zanopol 
 2011 (5286) 

 
2. Societatea comercială DIATRANS SRL; cod unic de înregistrare 22202876 
CC Insol SPRL numită administrator judiciar al SC Diatrans SRL – în insolvenŃă, în insolvency, en procedure collective 
– conform sentinŃei civile nr.831/16.09.2010 pronunŃată de Tribunalul GalaŃi în dosarul nr.6833/121/2010  

Proces verbal încheiat astăzi 16.12.2010 
Număr 156, data emiterii: 20.12.2010 

În cadrul şedinŃei Adunării Creditorilor SC Diatrans SRL, convocată în conformitate cu prevederile art.13 şi 
următoarele din Legea nr.85/2006, întrunită la sediul lichidatorului judiciar, având următoarea ordine de zi: Stabilirea 
componenŃei comitetului creditorilor; Confirmarea administratorului judiciar şi a onorariului stabilit prin sentinŃa de 
deschidere a procedurii insolvenŃei. 
La sedinŃa Adunarii Creditorilor convocată şi prezidată de către administratorul judiciar în data de 16.12.2010, ora 
12.00, s-au prezentat următorii creditori: D.G.F.P.GalaŃi- nu s-a prezentat; I.T.M.GalaŃi-nu s-a prezentat; SC Chimagri 
SRL-nu s-a prezentat; SC BCR Leasing IFN SA –prin punct de vedere în scris  
Cvorum: Administratorul judiciar constată că Adunarea creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerinŃele art.15 
al. 1 şi 2 din Legea nr.85/2006, respectiv sunt prezenŃi creditori ale căror creanŃe însumate reprezintă minim 30% din 
valoarea totală a creanŃelor împotriva averii debitoarei, respectiv un procent de 33,3 %, motiv pentru care se trece la 
discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi. 
Discutarea ordinii de zi:  
1. În conformitate cu disp.art.16 al.1 din Legea nr.85/2006 judecătorul sindic urma să desemneze, prin încheiere, după 
depunerea tabelului preliminar de creanŃe, un comitet format din 3-7 creditori dintre cei cu creanŃe garantate, bugetare şi 
chirografare cele mai mari, prin valoare. Având în vedere că judecătorul sindic nu a desemnat un astfel de comitet, în 
conformitate cu disp.art.16 al.4 din Legea nr.85/2006, urmează ca Adunarea Creditorilor să desemneze un comitet 
format din 3-5 creditori.Astfel, administratorul judiciar propune următoarea componenŃa a Comitetului Creditorilor: SC 
Chimagri SRL-Preşedinte; SC BCR Leasing IFN SA, D.G.F.P.GalaŃi. 
Creditorul SC BCR Leasing IFN SA, prin punct de vedere în scris, precizează că este de acord să facă parte din 
comitetul creditorilor. 
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2. În ceea ce priveşte punctul 2 de pe ordinea de zi, administratorul judiciar aduce la cunoştinŃa Adunării Creditorilor că 
prin sentinŃa civilă pronunŃată în dosarul cauzei, judecatorul sindic a dispus deschiderea procedurii insolvenŃei asupra 
debitoarei şi numirea în calitate de administrator judiciar a CC Insol S.P.U.R.L. ConstanŃa. 
Prin aceeaşi sentinŃă civilă a fost stabilit onorariu pentru administratorul judiciar în cuantum de 500 lei/lunar, exclusiv 
TVA.FaŃa de această situaŃie, administratorul judiciar solicită Adunării Creditorilor în temeiul disp. art.19 al.2 din 
Legea nr.85/2006, confirmarea onorariului fix stabilit de către judecătorul sindic prin sentinŃa de deschidere a procedurii 
insolvenŃei.Creditorul SC BCR Leasing IFN SA, care reprezintă o creanŃă în procent de 33,3 % din totalul creanŃelor, 
prin punctul de vedere în scris, precizează că este de acord cu administratorul judiciar desemnat şi cu onorariul stabilit 
de către judecatorul sindic prin sentinŃa de deschidere a procedurii. Se constată că au fost de acord cu confirmarea 
administratorului judiciar desemnat şi cu onorariul stabilit de către judecatorul sindic, creditorii însumând un procent de 
33,3% din valoarea totală a creanŃelor împotriva averii debitoarei.  
Hotărâri: În conformitate cu disp. art.16 din Legea nr.85/2006 Adunarea Creditorilor, legal întrunită, a hotărât cu 
majoritate de voturi, următoarele: Stabilirea componenŃei Comitetului Creditorilor SC Chimagri SRL –Preşedinte, SC 
BCR Leasing IFN SA, D.G.F.P.GalaŃi 
Confirmarea administratorului judiciar şi a onorariului sau, aşa cum a fost stabilit prin sentinŃa de deschidere a 
procedurii insolvenŃei.Prezentul proces verbal a fost încheiat în exemplare, dintre care 1 exemplar pentru creditorul 
prezent prin punct de vedere în scris, 1 exemplar pentru administratorul judiciar şi 1 exemplar pentru a fi depus la 
dosarul cauzei. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
Creditori:SC BCR Leasing IFN S. A.prin punct de vedere în scris 

Administrator judiciar CC Insol SPRL, ConstanŃa Av.Curutz Corina 
 2011 (5287) 

 
3. Societatea comercială EM.COS 2 SRL; cod unic de înregistrare 6657981 

Raport asupra fondurilor obŃinute din lichidare şi din încasarea creanŃelor şi planul de distribuire pentru 
debitorul EM Cos 2 SRL  

Număr 1602, data emiterii. 18.12.2010 
Număr dosar 4005/121/2010 Tribunal GalaŃi SecŃia Comercială şi de Contencios Administrativ 
Judecător sindic Doranda Mărăcineanu 
Temei juridic: art.122 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenŃei 
Lichidator judiciar: Caragea CM IPURL, Cod de identificare fiscală 18299577, sediul str. Siderurgiştilor, nr.35, bl. 
SD3C, sc.2, ap. 57, cod 800245, nr.RSP 0130, tel./fax 0236475477 
Debitor: SC EM Cos 2 SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite  
sediul în GalaŃi, str. Regiment 11 Siret, nr.7, bl. C16, ap. 13, jud. GalaŃi, Cod unic de înregistrare 6657981 
nr.înregistrare în registrul comerŃului J17/3293/1994 
1. MenŃiuni privind fondurile obŃinute din lichidare: autoturism Daewoo Legantza 50 % preŃ evaluare = 456 lei şi s-a 
valorificat cu preŃul de 456 lei;autoutilitară Dacia Pick -UP 1305, 50 % preŃ evaluare = 4259 lei şi s-a valorificat cu 
preŃul de 3144. Total încasări = 3600 
2. MenŃiuni privind fondurile obŃinute din încasarea de creanŃe: Nu au fost creanŃe de recuperat 
3. MenŃiuni privind plata retribuŃiei lichidatorului judiciar: Adunarea creditorilor a aprobat un onorariu fix în sumă de 
400 lei lunar şi onorariu variabil în procent de 6 % din valoarea bunurilor valorificate. 
RetribuŃia lichidatorului: 25 mai – 13 decembrie 2010 = 2.600 lei 
Fonduri obŃinute fără TVA 2903 Lei * 6% = 174 Lei 
Total onorariu de încasat 2.774 Lei, dar după acoperirea cheltuielilor şi plata TVA a rămas suma de 1.870 lei pentru 
plata onorariului lichidatorului.  
4. MenŃiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art.123 pct. 1 din Legea privind procedura insolvenŃei: TVA de plată 
suma de 696,00 lei; Cheltuieli: publicitate, ch. Postale, evaluare suma de 731,00 lei; impozit auto suma de 245,00 lei; 
UNPIR 2 % * 2903 Lei suma de 58,00 lei. Total cheltuieli 1.730 lei  
5. Alte menŃiuni: Fonduri total obŃinute din lichidare 3600,00 lei - Cheltuieli efectuate 1.870,00 lei - RetribuŃie 
lichidator  1.730,00 lei = Suma de distribuit 0,00lei 

 Practician în InsolvenŃă - Lichidator judiciar Ec.Caragea Mihaela 
 2011 (5288) 

* 
Raport final privind debitorul SC EM Cos 2 SRL  

Număr 1603, data emiterii: 18.12.2010 
Număr dosar 4005/121/2010 Tribunal GalaŃi SecŃia Comercială şi de Contencios Administrativ 
Judecător sindic Doranda Mărăcineanu 
Temei juridic: art.129 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenŃei 
Lichidator judiciar: Caragea CM IPURL, Cod de identificare fiscală 18299577, sediul str. Siderurgiştilor, nr.35, bl. 
SD3C, sc.2, ap. 57, cod 800245, nr.RSP 0130, tel./fax 0236475477 
Debitor: SC EM Cos 2 SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite sediul în GalaŃi, str. Regiment 11 Siret, nr.7, bl. C16, 
ap. 13, jud. GalaŃi, Cod unic de înregistrare 6657981 nr.înregistrare în registrul comerŃului J17/3293/1994 
1. MenŃiuni: La data de 25.05.2010 s-a dispus prin sentinŃa comercială nr.149 deschiderea procedurii simplificată de 
faliment la cererea formulată dedebitor.  
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Societatea a fost administrată de: Enache TudoriŃa domiciliată în GalaŃi, str. Crinului, nr.6, jud. GalaŃi, identificată cu CI 
seria GL nr.569675/2008, eliberat de SPCLEP GalaŃi, CNP 2630429170328; Enache Costică domiciliat în GalaŃi, str. 
Crinului, nr.6, jud. GalaŃi, identificat cu CI seria GL nr.569679/2008, eliberat de SPCLEP GalaŃi, CNP 1580706170330 
în calitate de asociaŃi ai societăŃii comerciale EM. Cos 2 SRL  
În vederea îndeplinirii atribuŃiilor prevazute de art.25 din Legea 85/2006 au fost întreprinse urmatoarele: Au fost 
notificaŃi creditorii bugetari, respectiv: Primaria Municipiului GalaŃi, AFP GalaŃi, Inspectoratul Teritorial de Muncă, 
AVAS Bucureşti  
Pentru a proceda la identificarea activelor debitorului s-a notificat Primaria Municipiului GalaŃi  
În temeiul art.61 indice 3, din Legea 85/2006, notificarea deschiderii procedurii de faliment a fost publicată în Buletinul 
Procedurilor de Insolventă nr.4923 din data de 21 iunie 2010. 
Un anunŃ privind deschiderea procedurii generale de InsolvenŃă a fost publicat în ziarul local din data de 21 iunie 2010 
şi într-un ziar naŃional din data de 22 iunie 2010. 
 S-au depus la dosarul cauzei Tabelul preliminar suplimentar şi Tabelul definitiv consolidat al creanŃelor 
Pentru creanŃa totală în sumă de 27.059 lei au depus cerere de creanŃă un număr de 2 creditori înscrişi în grupa 
creanŃelor bugetare.  
La data de 05.07.2010 a fost depus raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariŃia stării de insolvenŃă a 
debitorului în cuprinsul căruia a fost prezentată situaŃia economico-financiară a societăŃii şi ca principale cauze au fost 
menŃionate: În primul rând întreruperea temporară a activităŃii de la data de 01.10.2004 pentru o perioada de 3 ani; 
Lipsa disponibilităŃilor necesare finanŃării activităŃii pentru a reancepe activitatea dupa cei 3 ani; Lipsa unui spaŃiu cu 
dotarea corespunzătoare şi adecvată pentru desfăşurarea activităŃii de panificaŃie  
Primăria Mun. GalaŃi, prin adresa nr.288468/016.06.2010 comunică că debitorul figurează cu 2 autoturisme: autoturism 
marca Daewoo Legantza, autoutilitara Dacia Pick-up. 
Au fost inventariate şi evaluate următoarele bunuri: 1 autoturism marca Daewoo Legantza şi 1 autoutilitara Dacia Pick-
up. Urmare valorificării prin vânzare la a- 3 a licitaŃie s-a încasat suma de 3.600 lei inclusiv TVA pentru ambele 
autoturisme care s-a utilizat pentru cheltuielile de procedură şi plata onorariului lichidatorului astfel: 
Fonduri total obŃinute din lichidare 3600,00 lei - Cheltuieli efectuate 1.870,00 lei - RetribuŃie lichidator 1.730,00 lei = 
Suma de distribuit 0,00lei. 
Din documentele pe care le-am avut la dispoziŃie, sub aspectul răspunderii membrilor organelor de conducere cărora le-
ar fi imputabilă starea de insolvenŃă a SCEM Cos2 SRL, lichidatorul judiciar nu a identificat, până în prezent, fapte care 
să poată fi încadrate într-una din prevederile art.138 lit.a – g din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenŃei. 
Precizăm că nu formulăm cerere pentru antrenarea răspunderii materiale a administratorilor deoarece apreciem că nu au 
cauzat starea de insolvenŃă a debitorului. 
În conformitate cu dispoziŃiile art.129, alin.(1) din Legea nr.85/2006, vom proceda la comunicarea raportului final către 
creditori şi debitorului, precum şi afişarea acestuia la uşa instanŃei. Dovezile privind comunicarea raportului final vor fi 
depuse la dosarul cauzei. 
Având în vedere că, debitorul nu mai are bunuri care să fie valorificate, vă solicităm aprobarea raportului final, 
închiderea procedurii de faliment şi radierea din Registrul comerŃului în conformitate cu dispoziŃiile art.132 din Legea 
nr.85/2006 a SC EM Cos 2 SRL, descărcarea lichidatorului de orice îndatoriri sau responsabilităŃi cu privire la 
procedură conform art.136 din Legea nr.85/2006.  
Prezentul raport final a fost depus la dosarul instanŃei în două exemplare, din care unul pentru afişare. 
Au fost depuse la dosarul instanŃei următoarele documente: Notificarea deschiderii procedurii de faliment nr.846/ 
10.06.2010 nr.înreg. la ORC 8108/11.06.2010; extras ziar local ViaŃa Liberă extras ziar central Adevărul; notificarea 
nr.846/10.06.2010 – DGFP; notificarea nr.846/10.06.2010 – Municipiul GalaŃi; notificarea nr.847/10.06.2010 – 
Municipiul GalaŃi; notificarea nr.846/10.06.2010 – AVAS Bucureşti; notificarea nr.846/10.06.2010 – ITM GalaŃi; 
Adresa nr.288468/16.06.2010 emisă de Primăria GalaŃi; Proces verbal de sechestru pentru bunuri mobile la data de 
03.02.2009; Lista de inventariere; Proces verbal de custodie; Raport de expertiza tehnică şi evaluare; Regulamentul 
privind organizarea şi desfăşurarea licitaŃiilor pentru valorificarea bunurilor, Convocare adunarea creditorilor – creditor 
DGFP GalaŃi; Convocare adunarea creditorilor – creditor Municipiul GalaŃi; Proces verbal de licitaŃie din data de 
15.11.2010; Copie CI participanŃi la licitaŃie; Factură Fiscală nr.1/15.11.2010; Factură Fiscală nr.2/15.11.2010; Proces 
verbal de adjudecare pentru bunuri mobile din data de 15.11.2010; Proces verbal de predare primire din data de 
15.11.2010; Extras ziar ViaŃa Liberă din data de 21 septembrie 2010; Extras ziar ViaŃa Liberă din data de 12 octombrie 
2010; Extras ziar ViaŃa Liberă din data de 01 noiembrie 2010; Dovada privind indeplinirea procedurii de publicare 
nr.185389/03.12.2010- raport cauze; Dovada privind indeplinirea procedurii de publicare nr.151874/19.10.2010- tabel 
suplimentar. 
Anexăm:Registrul de încasari şi plăŃi în numerar şi documentele aferente 

Practician în InsolvenŃă:  
Lichidator judiciar Ec. Caragea Mihaela 

 2011 (5289) 
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4. Societatea comercială FOCUS 2004 SRL; cod unic de înregistrare 16480495 
Judecător sindic: Angela Filip 
Termen: 02.02.2011 
Dosar nr. 3933/121/2010 

Tabel preliminar al creditorilor debitoarei SC Focus 2004 SRL Galati 
la data de 04.01.2011 

Nr. 
Crt 

Denumirea creditorului 
Suma declarata 
de creditor [Ron] 

Suma acceptată de 
lichidator [Ron] 

Ponderea 
creanŃei 

Ordinea de 
prioritate 

 Creditori garantaŃi     

1. 
B.R.D Grup Societe Generale 
Sucursala GalaŃi 

 69.878,81 lei  69.878,81 lei 20,74 % 
art.123 (3) din 
L.85/2006 

 Creditori privilegiaŃi     

2. D.G.F.P. GalaŃi 18.283,00 lei 18.283,00 lei 79,26 % 
art.123 (4) din 
L.85/2006 

   Total 88.161,81 lei 88.161,81 lei 100 %  
Lichidator Judiciar, C.I.P.I Camelia Zanopol 

 2011 (5290) 
 

5. Societatea comercială LANDMOND RD SRL; cod unic de înregistrare 18266707 
Judecător sindic: Sorina Mihaela Luchian 
Termen: 07.01.2011 
Dosar nr. 8735/121/2010 

Tabel preliminar al creditorilor debitoarei SC Landmond SRL GalaŃi 
la data de 15.12.2010 

Nr. 
Crt 

Denumirea creditorului 
Suma declarata de 
creditor [Ron] 

Suma acceptata 
de lichidator 
[Ron] 

Ponderea 
creanŃei 

Ordinea de 
prioritate 

 Creditori privilegiaŃi     

1. D.G.F.P. GalaŃi 51.576,00 LEI 51.576,00 LEI  99,77 % 
art.123 (4) din 
L.85/2006 

2. 
Municipiul GalaŃi prin 
Primarul Municipiului GalaŃi 

 119,00 LEI  119,00 LEI  0,23 % 
art.123 (4) din 
L.85/2006 

 Total 51.695,00 lei 51.695,00 lei 100 %  

Lichidator Judiciar, C.I.P.I Camelia Zanopol 
 2011 (5291) 

* 
Judecător sindic: Sorina Mihaela Luchian 
Termen: 07.01.2011 
Dosar nr. 8735/121/2010 

Tabel definitiv consolidat al creditorilor debitoarei SC Landmond SRL GalaŃi 
la data de 31.12.2010 

Nr
crt 

Denumirea creditorului 
Suma declarata 
de creditor [Ron] 

Suma acceptată 
de lichidator 
[Ron] 

Ponderea 
creanŃei 

Ordinea de 
prioritate 

 Creditori privilegiaŃi     

 1. D.G.F.P. GalaŃi 51.576,00 lei 51.576,00 lei  99,77 % 
art.123 (4) din 
L.85/2006 

2. 
Municipiul GalaŃi prin Primarul 
Municipiului GalaŃi 

 119,00 lei  119,00 lei  0,23 % 
art.123 (4) din 
L.85/2006 

 Total 51.695,00 lei 51.695,00 lei 100 %  
Lichidator Judiciar, C.I.P.I Camelia Zanopol 

 2011 (5292) 
 

6. Societatea comercială MIXEXPERT SRL; cod unic de înregistrare 14058592 
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura falimentului debitorului SC Mixexpert SRL 

Număr: 8111, data emiterii: 19.12.2010 
11. Date privind dosarul:Număr dosar 12531/121/2010 Tribunal GalaŃi SecŃia comerciala şi de contencios administrativ 
Judecător sindic Paula Perijoc 
2.Arhiva/registratura instanŃei: GalaŃi, strada Brăilei nr.153, Jud. GalaŃi, număr de telefon 460331 
3.Debitor: SC Mixexpert SRL, cod de identificare fiscală 14058592, cu sediul social în jud. GalaŃi, strada Labirint nr.5, 
ap.6, număr de ordine în registrul comerŃului J17/452/2001. 
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3.2. Administrator special: nu a fost desemnat 
4. Lichidator judiciar: C.I. Bontea Daniela, cod de identificare fiscală RO 20266083, sediul GalaŃi, strada Posta Veche 
nr.76, nr.de ordine în tabloul practicienilor în insolvenŃă1B1184, tel 0744-470933, fax 0336-418326 
5. Subsemnata C.I.Bontea Daniela, în calitate de lichidator judiciar,al debitorului SC Mixexpert SRL 
În temeiul: art.24 al.1 coroborat cu art.20 din Legea privind procedura insolvenŃei comunică: Raportul preliminar astfel 
întocmit, în anexă, în număr de 1(una) file. 
6. Număr de exemplare depuse: Depunem prezentul în 2 exemplare, din care unul pentru instanŃă şi unul pentru a fi 
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenŃă. 
Tribunalul GalaŃi, Dosar nr. 12531/121/2010 
Termen: 15.03.2011 
Raport lunar preliminar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuŃiilor privind procedura insolvenŃei 

pentru Mixexpert SRL GalaŃi, 
Număr 8110, data emiterii: 19.12.2010 

Număr dosar 12531/121/2010, Tribunalul GalaŃi, SecŃia Comercială şi de Contencios Administrativ  
Judecător sindic Paula perijoc 
Temei juridic: art.24 în referire art.20 alin.1 din Legea privind procedura insolvenŃei 
Lichidator judiciar: C.I. Bontea Daniela 
Debitor: SC Mixexpert SRL 
MenŃiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuŃiile sale în prima lună de 
activitate: 
Scurt istoric dosar 
Procedura insolvenŃei debitorului SC Mixexpert SRLGalaŃi a fost dispusă de judecatorul sindic prin sentinŃa comercială 
555 din data de 14.12.2010, pronunŃată în dosarul enunŃat. Prin aceeaşi sentinŃă a fost desemnată, în calitate de 
lichidator judiciar, practician în insolvenŃă C.I. Bontea Daniela care să îndeplinească atribuŃiile prevăzute de art.25 din 
legea insolvenŃei. 
În vederea îndeplinirii atribuŃiilor legale lichidatorul judiciar a procedat la: notificarea creditorilor bugetari cu 
menŃionarea termenelor legale fixate de judecatorul sindic, potrivit art.109 în referite art.61, alin.1 din legea aplicabilă; 
notificarea debitorului cu menŃiunea de a prezenta actele prevăzute de art.28 alin.1din legea insolvenŃei, notificarea 
Oficiului Registrului ComerŃului GalaŃi în vederea menŃionării deschiderii procedurii insolvenŃei debitorului în registrul 
comercianŃilor, notificarea unităŃilor bancare în vederea comunicării existenŃei contului de disponibil cu solicitarea de a 
preciza soldul şi institui poprirea, am procedat la solicitarea de relaŃii de la Primăria Mun. GalaŃi, Biroul de catre 
funciară şi PoliŃia municipală în vederea comunicarii dacă debitorul deŃine bunuri în patrimoniu supuse înregistrării la 
aceste autorităŃi, am făcut publicitatea deschiderii procedurii debitorului în Buletinul procedurilor de insolvenŃă şi 
Adevărul din 21.12.2010. 
Urmare acestor prime măsuri întreprinse programul de administrare a lichidării va fi primirea răspunsurilor la 
corespondenŃa transmisă. 
Daca administratorul statutar se va conforma după predarea actelor contabile vom proceda la întocmirea raportului de 
cauze, notificarea creditorilor şi debitorilor- dacă există-, întocmirea tabelelor legale, inventarierea patrimoniului, 
convocarea adunării generale a creditorilor, valorificarea bunurilor şi după distribuire întocmirea raportului final însoŃit 
de situaŃiile financiare finale.  

 Lichidator judiciar: av. Bontea Daniela 
 2011 (5293) 

 
7. Societatea comercială VALIGAB SRL; cod unic de înregistrare 18796320 
CC Insol SPRL ConstanŃa numită administrator judiciar al SC Valigab SRL – în insolvenŃă, în insolvency, en procedure 
collective – conform sentinŃei civile nr.830/16.09.2010 pronunŃată de Tribunalul GalaŃi în dosarul nr.6029/121/2010  

Proces verbal încheiat astăzi 16.12.2010 
Număr 157, data emiterii: 20.12.2010 

În cadrul şedinŃei Adunării Creditorilor SC Valigab SRL, convocată în conformitate cu prevederile art.13 şi următoarele 
din Legea nr.85/2006, întrunită la sediul administratorului judiciar, având următoarea ordine de zi: Stabilirea 
componenŃei comitetului creditorilor; Confirmarea administratorului judiciar şi a onorariului stabilit prin sentinŃa de 
deschidere a procedurii insolvenŃei. 
La şedinŃa Adunării Creditorilor convocată şi prezidată de către administratorul judiciar în data de 16.12.2010, ora 
12.00, nu s-au prezentat următorii creditori: VB Leasing România IFN; SC VBL Broker de Asigurare SRL; Primăria 
Municipiului GalaŃi  
Cvorum: Administratorul judiciar constată că Adunarea creditorilor nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite cerinŃele 
art.15 al. 1 şi 2 din Legea nr.85/2006, respective nu sunt prezenŃi creditori ale căror creanŃe însumate să reprezinte 
minim 30% din valoarea totală a creanŃelor împotriva averii debitoarei.Prezentul proces verbal a fost încheiat în 2 
exemplare, dintre care 1 exemplar pentru administratorul judiciar şi 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

Administrator judiciar CC Insol S.P.R.L.ConstanŃa Av.Curutz Corina 
 2011 (5294) 
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SecŃiunea II - SocietăŃi/Asociatii agricole 
1. SOCIETATEA AGRICOLĂ RECOLTA; cod unic de înregistrare 39512337 

Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenŃă 
Număr 8140, data emiterii: 20.12.2010 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4598/121/2009, Tribunal Galati, SecŃia Comercială şi de Contencios 
Administrativ, judecător sindic Paula Perijoc 
2.Arhiva/registratura instanŃei: GalaŃi, strada Brăilei nr.153, Jud. GalaŃi, număr de telefon 0236-460331 
3.Debitor: Societatea Agricolă Recolta, cod de identificare fiscală 3951337, cu sediul social în com. FrumuşiŃa, jud. 
GalaŃi. 
4. Administrator judiciar: C.I. Bontea Daniela., C.I.F. 20266083, cu sediul în GalaŃi, strada Poşta Veche nr.76, număr 
matricol 1B1184, telefon 0744470933, fax 0336-418326. 
 5.Subsemnata: Bontea Daniela,în calitate de administrator judiciar al debitorului Societatea Agricolă Recolta conform 
sentintei comerciale 1303/14.12.2010 pronunŃată de Tribunalul GalaŃi, secŃia comercială, în temeiul art.61 alin.(1) şi 
art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenŃei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) din acelaşi 
act normativ notifică: deschiderea procedurii insolvenŃei debitorului Societatea Agricolă Recolta prin sentinŃa 
comercială 1303 din 14.12.2010. 
6.1. Debitorul Societatea Agricolă Recolta are obligaŃia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună 
la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenŃei. 
6.2. Creditorii debitorului Societatea Agricolă Recolta trebuie să se înscrie la masa credală prin depunerea cererii  
6.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanŃelor este 26.01.2011. 
În temeiul art.76 alin.(1) din Legea 85/2006, nedepunerea declaratiei de creanŃă în termen atrage decăderea.  
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul pentru verificarea creanŃelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanŃelor este 11.02.2011. 
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanŃelor este 25.02.2011. 
6.2.3.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: Tribunalul GalaŃi, strada Brailei nr.153, în data 
de 15.03.2011, ora 9, sala 11, având ca ordine de zi:prezentarea situaŃiei debitorului, desemnarea Comitetului 
creditorilor, confirmarea/ înlocuirea administratorului judiciar,aprobare raport special prevăzut art.54 din lege. 
Deschiderea procedurii insolvenŃei se notifică Oficiului registrului comerŃului GalaŃi. 
InformaŃii suplimentare:În vederea înscrierii la masa credală se transmite la tribunal Cererea de înscriere a creanŃei în 
tabelul preliminar” cu respectarea dispoziŃiilor art.65 alin(1) din lege, ce va fi însoŃită de documentele justificative ale 
creanŃei şi actele care atestă constituirea de garanŃii, în copii certificate, în dublu exemplar, însoŃită de dovada plăŃii 
taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei. Toate înscrisurile depuse la dosar pot 
fi consultate la arhiva Tribunalului.  

Administrator judiciar C.I. Bontea Daniela 
 2011 (5295) 

* 
Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura insolvenŃei debitorului 

 Societatea Agricolă Recolta 
Număr: 8159, data emiterii: 20.12.2010 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4598/121/2009, Tribunal Galati, SecŃia Comercială şi de Contensios 
Administrativ, Judecător sindic Paula Perijoc 
2.Arhiva/registratura instanŃei: GalaŃi, strada Brăilei nr.153, Jud. GalaŃi, număr de telefon 0236-460331 
3.Debitor: Societatea Agricolă Recolta, cod de identificare fiscală 3951337, cu sediul social în com. FrumuşiŃa, jud. 
GalaŃi.  
4.Administrator special: nu a fost desemnat 
3. Administrator judiciar: CI Bontea Daniela., CIF 20266083, cu sediul în GalaŃi, strada Poşta Veche nr.76 şi birou G. 
Coşbuc nr.207, număr de ordine în tabelul practicienilor în insolvenŃă 1B1184, telefon 0744470933, fax 0336418326 
5. Subsemnata Bontea Daniela, în calitate de administrator judiciar,al debitorului Societatea Agricolă Recolta 
În temeiul: art.20, alineat 1 din Legea privind procedura insolvenŃei comunică: Raportul preliminar de activitate astfel 
întocmit, în anexă, în număr de 1(una) fila. 
6. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanŃă şi unul pentru a fi 
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenŃă 
 
Tribunalul GalaŃi 
Dosar nr. 4598/121/2009 
Termen: 15.03.2011 

Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuŃiilor privind procedura insolvenŃei pentru 
debitorul Societatea Agricolă Recolta, 
Număr 8158, data emiterii: 20.12.2010 

Număr dosar 4598/121/2010, Tribunalul GalaŃi, SecŃia Comercială şi de Contencios Administrativ 
Judecător sindic Paula Perijoc 
Temei juridic: art.20 al. 1 din Legea privind procedura insolvenŃei 
Administrator judiciar: C.I.Bontea Daniela 
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Debitor: Societatea Agricolă Recolta 
MenŃiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuŃiile sale în prima luna de 
activitate: 
Scurt istoric dosar 
Procedura insolvenŃei debitorului Societatea Agricolă Recolta a fost dispusă de judecatorul sindic prin sentinŃa 
comercială 1303 din 14.12.2010, pronunŃată în dosarul enunŃat. Prin aceeaşi sentinŃă a fost desennată, în calitate de 
administrator judiciar, practician în insolvenŃă C.I.Bontea Daniela care să îndeplinească atribuŃiile prevăzute de art.20 
din legea insolvenŃei. 
În vederea îndeplinirii atribuŃiilor legale administratorul judiciar a procedat la: notificarea creditorilor bugetari cu 
menŃionarea termenelor legale fixate de judecătorul sindic, potrivit art.61, alin.1 din legea aplicabilă; notificarea 
debitorului cu menŃiunea de a prezenta actele prevăzute de art.28 alin.1din legea insolvenŃei; notificarea Oficiului 
Registrului ComerŃului GalaŃi în vederea menŃionării deschiderii procedurii insolvenŃei debitorului în registrul 
comercianŃilor, notificarea unităŃilor bancare în vederea comunicării existenŃei contului de disponibil cu solicitarea de a 
preciza soldul şi institui poprirea; am procedat la solicitarea de relaŃii de la Primăria Mun. GalaŃi şi PoliŃia municipală în 
vederea comunicării dacă debitorul deŃine bunuri în patrimoniu supuse înregistrării la aceste autorităŃi; am făcut 
publicitatea deschiderii procedurii debitorului în Buletinul procedurilor de insolvenŃă şi cotidianul Adevărul din 
21.12.2010. 
Urmare acestor prime măsuri întreprinse programul de administrare a lichidării va fi primirea răspunsurilor la 
corespondenŃa transmisă. 
Dacă administratorul statutar se va conforma după predarea actelor contabile vom proceda la întocmirea raportului de 
cauze, notificarea creditorilor şi debitorilor- dacă există-, întocmirea tabelelor legale, inventarierea patrimoniului, dacă 
se impune, convocarea adunării generale a creditorilor şi, funcŃie de stadiul procedurii, supravegherea activităŃii 
debitorului sau trecerea la valorificarea bunurilor,distribuire sume şi întocmirea raportului final însoŃit de situaŃiile 
financiare finale.  

 Administrator judiciar: av. Bontea Daniela 
 2011 (5296) 
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