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Județul Neamţ 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ASIRI INTERNATIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 9126542 

Rectificare convocare adunare creditori SC Asiri International SRL 
Nr.: 731, data emiterii: 18.07.2016 

1. Date privind dosarul: dosar nr. 3478/103/2014, Tribunalul Neamţ - Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal, Judecător-sindic: Maria Atudosiei. Termen pentru continuarea procedurii: 09.11.2016. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Piatra Neamţ, B-dul Republicii, nr. 16, jud. Neamţ. Număr de telefon: 0233/21.22.94. 
Programul arhivei/registraturii instanţei: zilnic, între orele 0800 – 1200. 
3.Debitor: SC Asiri Internaţional SRL, cod de identificare fiscală RO 9126542, sediul social Piatra Neamţ, str. 
Constantin Mătase, bl. 14, ap. 138, jud. Neamţ, număr de ordine în registrul comerţului: J27/20/1997. 
4. Administrator special: dl. Rudolf Robert-Constantin. 
5.Administrator judiciar: Euroinsolv S.P.R.L., cod de identificare fiscală: 20718979, sediul social: Piatra Neamţ, str. 
Durăului, nr. 13, jud. Neamţ, număr de înscriere în registrul formelor de organizare: RFO II 0034/2006, tel./fax: 
0233/236535, e-mail: euroinsolv@yahoo.com. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar, persoană juridică: 
Liteanu Camelia Monalisa. 
6.Subscrisa Euroinsolv S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Asiri Internaţional SRL, conform 
Încheierii de şedinţă din data de 08.10.2014, pronunţată de Tribunalul Neamţ - Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul 3478/103/2014, în temeiul art. 48 şi următoarele din Legea 85/2014, convoacă 
Adunarea creditorilor SC Asiri International SRL 
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Piatra Neamţ, str. Durăului, nr. 13, jud. Neamţ. 
Data: 16.08.2016 
Ora 12.00, şi nu la data de 15.08.2016, cum din eroare a fost convocată anterior. 
Creditorii pot fi reprezentanţi în cadrul adunării prin împuterniciţi cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor 
bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. 
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în 
format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, 
pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua şi la ora fixată pentru exprimarea votului administratorului judiciar. 
Salariaţii debitoarei vor putea fi reprezentaţi de un delegat din rândul acestora, care va vota pentru întreaga valoare a 
creanţelor reprezentând salariile şi alte drepturi băneşti ce li se cuvin. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „votul condiţionat este considerat vot negativ”. 
Deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil manifestat expres al titularilor majorităţii, prin valoare, a 
creanţelor prezente cu drept de vot. 
Dreptul de vot în cadrul acestei adunări a creditorilor au creditorii ale căror creanţe au fost verificate şi acceptate de 
administratorul judiciar în tabelul definitiv provizoriu (publicat în BPI nr. 10409/27.05.2016), potrivit dispoziţiilor art. 
49 alin. (2) lit. a). 
Dreptul de vot şi dreptul la distribuţie ale titularilor creanţelor sub condiţie suspensivă la data deschiderii procedurii, 
inclusiv ale titularilor creanţelor a căror valorificare este condiţionată de executarea în prealabil a debitorului principal, 
se nasc numai după îndeplinirea condiţiei respective. 
Ordinea de zi: 
1. Votarea şi aprobarea Planului de reorganizare modificat propus de debitoarea SC Asiri Internaţional S.R.L şi depus la 
dosarul cauzei la data de 24.05.2016. 

Administrator judiciar, Euroinsolv S.P.R.L. 
Asociat coordonator, ec. Camelia Monalisa Liteanu 

 
Județul Prahova 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ELBAMA STAR SRL, cod unic de înregistrare: 4089249 

Convocare comitet creditori 
Nr. 459/18.07.2016 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 3605/105/2013 Tribunal Prahova Secţia Comercială şi Contencios Administrativ 
Judecător sindic: Botnaru Irina  
2.Arhiva/registratura instanţei: cu sediul în Ploieşti, Piața Victoriei, nr. 10, judeţul Prahova, programul 
arhivei/registraturii instanţei 9.00-13.00. 
3.Debitor: SC Elbama Star SRL Cod unic de înregistrare RO 4089249. sediul social în Ploieşti, str. Lupeni, nr.80, 
judeţul Prahova, Număr de ordine în Registrul Comerţului J29/1506/1993 
4.Creditori: Listă anexă 
5.Administrator judiciar: Just Insolv SPRL, Cod de identificare fiscală 34733472 cu sediul în Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud. Prahova, Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RFO II 
0797/09.01.2015, Tel 0344104525, fax 0344104524 
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Ioana Oprescu şi Cismaru Ileana 
5.Subscrisa Just Insolv SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Elbama Star SRL, conform 
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