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Județul Constanţa 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea GOBLIN CLUB SRL, cod unic de înregistrare: 29341987 

Tabelul preliminar  
S.C. Goblin Club SRL  

Nr. 18/18.01.2016 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 7099/118/2015 Tribunalul Constanța Secţia a II a civilă Judecător sindic Cristina 
Belecciu 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Traian, nr.23, Telefon 0241/617760 Programul registraturii instanţei 8.30-
12.30.  
3.Debitor: SC Goblin Club SRL, Cod de identificare fiscală 29341987 sediul social: Ovidiu, oraș Ovidiu, str. 
Primăverii, nr. 31B, Construcția C1, județul Constanța Număr de ordine în registrul comerţului J13 /2571/2011;  
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Drăgușin Mihaela Cod de identificare fiscală 23988888, sediu: 
Constanța, Bd. Ferdinand, nr. 98, bl.R24, sc.B, ap.22, jud. Constanţa,Număr de înscriere în tabloul practicienilor în 
insolvenţă 1B3666 Tel. 0744400544; fax: 0341/425496 e-mail dragusinmihaela@yahoo.comNume şi prenume 
reprezentant lichidator judiciar persoană fizică autorizată Drăgușin Mihaela 
5.Subscrisa: Drăgușin Mihaela în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC GOBLIN CLUB S.R.L, conform 
Încheierii civile nr. 743/24.11.2015 pronunţată de Tribunalul Constanța, secţia a II a civilă în dosarul 7099/118/2015 în 
temeiul art. 110 alin (1), din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, întocmim tabelul preliminar al creanțelor. 

Nr. 
Crt 

Creditor Natura creanţei Suma solicitată Suma acceptată 
Rang de 

preferinţă 
1.  D.G.R.F.P. Galați- 

A.J.F.P. Constanța 
Bugetară 145.421 lei  145.421 lei Art. 161 pct.5 

 
2. S.P.I.T. Constanța Bugetară  32.008 lei 32.008 lei Art.161 pct.5 
2. S.C. POLARIS M 

HOLDING SRL  
Chirografară 27.226,38 lei 27.226,38 lei Art.161 pct.9 

Total creanțe –204.655,38 Lei 
Cabinet individual de insolvenţă 

Av. Drăgușin Mihaela 
 

Județul Hunedoara 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A., cod unic de înregistrare: 
30855230 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă  
Nr.:224, data emiterii: 19.01.2016 

1. Date privind dosarul: 5194/97/2015, Tribunalul Hunedoara, Secţia Civilă. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Hunedoara, Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr.35, judeţul Hunedoara, nr. de 
telefon 0254 211.574. 
3.1. Debitor: Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA cu sediul în Petroşani, str. Timişoara, nr.2, judeţul 
Hunedoara, cod de identificare fiscală 30855230, număr de ordine în registrul comerţului J20/994/2012. 
3.2. Administrator special: Dan-Ovidiu Agrisan; 
4.Creditori: A.V.A.S. Bucureşti cu sediul în Bucureşti, str. Promoroaca, nr.9-11, sector 1.  
A.F.J.P. Hunedoara cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 30, judeţul Hunedoara.  
Primăria Deva cu sediul în Deva, str. Piaţa Unirii, nr. 4, judeţul Hunedoara. 
I.T.M. Hunedoara cu sediul în Deva, Aleea Muncii, nr. 2, judeţul Hunedoara. 
SC Instal Comimpex 2006 SRL cu sediul în Deva, str. Mihai Eminescu,punct termic nr.43, judeţul Hunedoara. 
SC Upsrom SA cu sediul în Petroşani, str. Lunca, nr. 115, judeţul Hunedoara. 
SC Upsrom Industry SRL cu sediul în Tg.Jiu, str. Primaverii, FN, judeţul Gorj. 
SC Fortex Food Distribution SRL cu sediul în Petroşani, str. Grivita Rosie, nr. 36, judeţul Hunedoara. 
SC Telecerna SRL cu sediul în Deva, str. G. Enescu, bloc 2, scara C, ap.22, parter, judeţul Hunedoara. 
SC Artego SA cu sediul în Tg.Jiu, str. Ciocârlău, nr. 38, judeţul Gorj. 
SC Meridian Electro Construct SRL cu sediul în Piteşti, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 2-4, judeţul Argeş. 
SC Devatrans SRL cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr.2, judeţul Hunedoara. 
SC Deloitte Consultanţă SRL cu sediul social în Bucureşti, soseaua Nicolae Titulescu, nr.4-8, etaj 2, zona Deloitte şi 
etaj 3, sector 1 şi reprezentat prin Muşat şi Asociaţii cu sediul în Bucureşti, bd. -ul Aviatorilor, nr. 43, sector 1. 
SC Thic Izolaţii Termice SRL cu sediul în Paşcani, str. Morilor, nr. 18, judeţul Iaşi. 
SC Messystech SRL cu sediul în Bucureşti, str. Râul Doamnei, sector 6. 
Grupul de Reparaţii Industriale şi Montaj Excavatoare X (G.R.I.M.E.X) cu sediul în Tg.Jiu, Aleea Macului, nr.1, 
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judeţul Gorj. 
SC Armor Security SRL -în insolvenţă prin Cabinet Avocat Sonoc Dorin şi Rodica / administrator judiciar CAPI Sonoc 
cu sediul în Crişcior, sat Crişcior, Calea Zarandului, nr.44, judeţul Hunedoara. 
SC Constantin Grup SRL cu sediul în Bucureşti, str. Apele Vii, nr.2B, sector 6. 
SC Hidroconstrucţia SA cu sediul în Bucureşti Calea Dorobantilor, nr. 103 – 105, sector 1. 
SC Energo Montaj SA cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanților, nr. 105, sector 1. 
SC Lazăr Company SRL cu sediul în Piteşti, str. Serelor, nr. 19, judeţul Argeş. 
5.Administrator judiciar: Casa De Insolventa GMC SPRL cu sediul în Craiova, str. Calea Unirii, nr. 36, judeţul Dolj, 
cod de identificare fiscala 34538714, RFO II: 0807/2015, tel./fax 0251/415.330, e-mail 
casadeinsolventagmc@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Tudor 
Constantin. 
6.Subscrisa, Casa De Insolventa GMC SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Societatea Complexul 
Energetic Hunedoara SA, conform incheierii din data de 07.01.2016, pronunţaţă de Tribunalul Hunedoara, secţia Civilă, 
în dosarul nr. 5194/97/2015, în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea 85/2014, 
coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67 alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 şi art. 67, alin.(2) din acelaşi act 
normativ, notifică 
7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA, 
conform incheierii din data de 07.01.2016, pronunţaţă de Tribunalul Hunedoara, secţia Civilă, în dosarul nr. 
5194/97/2015.  
7.1. Creditorii debitorului Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa 
credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7.1.1. Termenul-limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii este de 10 zile 
de la publicarea notificării, iar termenul de soluţionare a opoziţiilor de 10 zile de la data expirarii termenului de 
depunere a acestora; 
- Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 22.02.2016. 
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind 
creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.  
7.1.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : 
- Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 
14.03.2016. 
- Termenul pentru definitivarea tabelului de creanţe este 08.04.2016. 
8. Adunarea creditorilor: 
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Hunedoara în Deva, str. 1 
Decembrie 1918, nr.35, judeţul Hunedoara, în maxim 5 zile de la data publicarii în Buletinul Procedurilor de Insolventa 
a Tabelului Preliminar al creantelor, conform dispozitiilor art. 100, alin (1) lit.e). 
9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara/ 
registrului societăţilor agricole / registrului asociaţiilor şi fundaţiilor / alte registre pentru efectuarea menţiunii. 
Informaţii suplimentare: 
� În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a 
creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
� Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele 
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. 
� Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe 
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la 
dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 
� Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru de 200 lei. 
Restricţii pentru creditori: 
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor 
asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă). 

Casa De Insolventa GMC SPRL prin Tudor Constantin 
 
Județul Ialomiţa 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea ROMATECH GROUP SRL, cod unic de înregistrare: 15442825 

Convocare adunarea creditorilor 
debitoarei SC Romatech Group SRL  

Număr: 2257 /15.01.2016 
1. Date privind dosarul: nr. Dosar 1292/98/2013 Tribunalul Ialomita Sectia Civila  

Administrator
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