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suspendate încetează. (art.75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţa). 
C.I.I. Dumitrache Mihaela Andrada, lichidator judiciar al SC Anelco Nordic SRL 

prin Dumitrache Mihaela Andrada 
 

2. Societatea BLEIDINGER SRL, cod unic de înregistrare: 30421893 
Notificare privind deschiderea procedurii de insolventa 

Nr.: 2198/27.10.2017 
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 38332/3/2016, Tribunal Bucureşti – Secţia a VII-a Civila; Termen: 07.02.2018 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Spl Independenţei nr. 319 l, Clădirea b – Sema Parc, sector 6, Bucureşti 
3.Debitor: SC Bleidinger SRL, Cod unic de inregistrare: 30421893, Sediul social: Bucureşti Sectorul 1, Strada 
Clucerului, nr. 55, Biroul Nr. 3, etaj 1, ap. 2, Număr de ordine în registrul comerţului: J40/980/2015 
4.Creditori: SC castor wood VP SRL cu sediul în Municipiul Botoşani, Strada PECO, nr. 10/1, biroul nr.3, Judet 
Botoşani şi SC White Web SRL cu sediul în Bucureşti, sectorul 2, str. Stefan Ciuca, nr. 29, Lotul 1, Camera 1  
5.Administrator judiciar: Acsis Solv IPURL, Cod de identificare fiscală: RO26383945, sediul social: Bucureşti, sector 
3, str. Harsova, nr. 37, Adresa de corespondenta: Bucureşti, sector 2, str. Viitorului nr.110, etaj 1, ap.3; Număr de 
înscriere în Registrul Formelor de Organizare: RFO II- 0418 din 18.12.2009; Tel: 0723.168.567 / 0723.665.645, Fax: 
021.240.22.24, E-mail: office@societateinsolventa.ro. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană 
juridică: Dumitrache Mihnea Alexandru 
6.Subscrisa: Acsis Solv IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Bleidinger SRL, conform 
Sentintei Civile nr. 5357 din data de 04.10.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII a Civila, în dosarul 
38332/3/2016, în temeiul art. 72 alin. 6 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţa, notifică: 
deschiderea procedurii generale de insolvenţa împotriva debitorului SC Bleidinger SRL, prin Sentinţă civilă nr. 5357 
din data de 04.10.2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII a Civila, în dosarul 38332/3/2016. 
7. Debitorul SC Bleidinger SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul 
cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, toate documentele contabile 
ale societatii şi contractele în care aceasta a fost parte, lista cu bunurile mobile şi imobile prevazuta de art.67 alin 1 lit. b 
care va contine şi aratarea locului unde se afla acestea în fapt. In cazul în care debitorul nu va depune actele şi 
informatiile aratate devin aplicabile dispozitiile art. 82, alin 1 şi 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea 85/2014. De 
asemenea, în cazul în care debitorul nu depune, în 10 zile de la pronunţare prezentei hotărâri, la dosar, o declaraţie prin 
care să-şi manifeste intenţia de reorganizare, în temeiul art. 85 alin. 1 raportat la art. 74 şi art. 67 alin. 1 lit. g din Legea 
nr. 85/2014, urmează a opera ridicarea de drept a dreptului de administrare – constând în dreptul de a-şi conduce 
activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, situaţie în care conducerea integrală a 
activităţii debitorului revine administratorului judiciar. 
7.1. Creditorii debitorului SC Bleidinger SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7.1.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 20.11.2017. În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţa, 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 publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolventa a tabelului preliminar al creanţelor este 
08.12.2017. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 7 zile de la 
publicarea tabelului preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolventa. Termenul pentru soluţionarea eventualelor 
contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 04.01.2018. Termenul pentru întocmirea şi 
afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 04.01.2018. 
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la data de 13.12.2017, ora 14:00 
la sediul ales al administratorului judiciar la adresa din str. Viitorului nr.110, etaj 1, ap.3, sector 2, Bucureşti, cu 
urmatoarea ordine de zi: 
1. Confirmarea administratorului judiciar Acsis Solv IPURL, cu o remuneratie de 2.500,00 lei lunar exclusiv TVA, 
platiti din averea debitorului şi 4% exclusiv TVA din creantele recuperate şi bunurile valorificate, de la data 
dedschiderii procedurii de insolventa. 
2. Desemnarea Comitetului Creditorilor şi alegerea Presedintelui Comitetului Creditorilor; 
3. Aprobarea concluziilor Rapoartelor intocmite de Administratorul judiciar în conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. 
1 şi art. 97 din Legea nr. 85/2014, depuse la registratura Tribunalul Bucureşti Sectia a VII- a Civila şi publicate în 
Buletinul Procedurilor de Insolventa. 
9. Comitetul creditorilor: Componenţa Comitetului creditorilor urmeaza a se stabili în cadrul primei sedinte a Adunarii 
creditorilor. 
10. Deschiderea procedurii de insolventa se notifică Oficiului registrului comerţului Bucureşti 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 privind 
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procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţa. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită 
de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de cauze de preferinta, în copii certificate. 
Declaratia de creanta se va intocmi în doua exemplare astfel: un exemplar insotit de inscrisurile doveditoare ale creantei 
şi exemplarul original al dovezii achitarii taxei judiciare de timbru (in valoare de 200 lei) la Tribunalul Bucureşti Sectia 
a VII-a Civila, în dosarul nr. 38332/3/2016, cel de-al doilea exemplar insotit de toate inscrisurile doveditoare ale 
creantei şi copia dovezii achitarii taxei judiciare de timbru, urmand a fi comunicat administratorului judiciar la adresa: 
Bucureşti-Sector 2, str. Viitorului nr.110, et.1, ap.3. Este obligatoriu ca al doilea exemplar al declaratiei de creanta 
impreuna cu anexele la aceasta sa fie remis şi administratorului judiciar. � Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi 
consultate la arhiva Tribunalului Bucureşti, Sectia a VII a Civila. 
Informatii cu privire la achitarea taxei de timbru se pot gasi pe portalul instantei sectiunea „Informatii de interes 
public”. 
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare 
sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestora 
se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor. Repunerea pe rol 
a acestora este posibilă doar în cazul desfiinţării hotărârii de deschidere a procedurii, a revocării încheierii de deschidere 
a procedurii sau în cazul închiderii procedurii în condiţiile art. 178. În cazul în care hotărârea de deschidere a procedurii 
este desfiinţată sau, după caz, revocată, acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra averii 
debitorului pot fi repuse pe rol, iar măsurile de executare silită pot fi reluate. La data rămânerii definitive a hotărârii de 
deschidere a procedurii, atât acţiunea judiciară sau extrajudiciară, cât şi executările silite suspendate încetează. (art.75 
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţa). 

Acsis Solv IPURL, administrator judiciar al SC Bleidinger SRL 
prin practician în insolventa Dumitrache Mihnea Alexandru 

 
3. Societatea GEVAL COM IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 2327069 
România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a Civilă 
Splaiul Independenţei, nr. 319L, Clădirea B, sector 6 
Operator de date cu caracter personal nr. 2891 
Dosar nr. 4285/3/2004 

Comunicare încheiere civilă 
emisă la: ziua 26 luna 10 anul 2017 

Către, 
AVAS – Bucureşti, sector 1, str. Promoroaca, nr. 9-11  
SC Geval Comimpex SRL – Bucureşti, sector 5, M.Sebastian, nr. 104, bl. V89, sc. 1, ap. 66  
SC Ax Perpetuum Impex SRL – Cluj Napoca, Parang, nr. 8/9, judeţ Cluj  
Primaria Craiova – Craiova, A.I.Cuza, nr. 7, judeţ Dolj  
SC Stimet SA – Sighisoara, M. Viteazul, nr. 96, judeţ Mureş  
SC Celrom SA – DR.Turnu Severin, Bd.Nicolae Iorga, nr. 2, judeţ Mehedinţi  
7. AFP Sector 5 – Bucureşti, sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 226, bl. V 54  
8. Primăria Municipiului Craiova – Craiova, str A.I Cuza, nr. 7, judeţ Dolj  
9. Directia Generala Regionala A Finantelor Publice Bucuresti, in reprezentarea Administratiei Sector 5 a Finantelor 
Publice – Bucureşti, sector 2, str. Sperantei, nr. 40  
10. Valrom Consult IPURL – Bucureşti, sector 5, str. Dr. Joseph Lister, nr. 58, ap. 3  
Se comunică, alăturat, copia încheierii din data de 05.10.2017 pronunţată în dosarul nr 4285/3/2004 de Tribunalul 
Bucureşti Secţia a VII-a Civilă, privind debitorul geval comimpex SRL cu sediul în Bucureşti, sector 5, str. M. 
Sebastian, nr. 104, bl. V89, sc. 1, ap. 66, CUI 2327069, nr ONRC J40/11813/2002 
Parafa preşedintelui instanţei,                Grefier, 

* 
România, Tribunalul Bucuresti-Sectia VII Civilă 
Dosar nr. 4285/3/2004 

Incheiere 
Şedinţa Publică de la 21.09.2017 

Tribunalul constituit din: 
Preşedinte – judecator sindic — Bumbuluţ Anca 

Grefier —Ivan Maria Denisa 
Pe rol soluţionarea cauzei civile de fata privind debitoarea SC Geval Comimpex SRL cu sediul în Bucureşti, sector 5, 
str. M. Sebastian, nr. 104, bl. V89, sc. 1, ap. 66, intemeiata pe dispoziţiile Legii nr.85/2006 privind procedura 
insolventei. La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns debitoarea prin lichidatorul judiciar Valrom Consult 
IPURL, lipsa fiind celelalte părti. Procedura de citare este legal îndeplinita. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul 
de şedinţa, care învederează instanţei că prin Serviciul Registratură s-a depus la data de 11 iulie 2017 cerere de ridicare 
a suspendării prevăzută de art. 36 din lege formulată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti în 
reprezentarea Administraţia Finanţelor Publice sector 5, după care: 
Lichidatorul judiciar depune raport de activitate şi întâmpinare cu privire la cererea formulată de ANAF. În ceea ce 
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