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245.844, fax 0261.770.086, e-mail: office@insolventasm.ro, reprezentată legal prin domnul Ion Dohotar - practician în 
insolvență coordonator. 
Subscrisa Insolvența SM SPRL, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei, SC Salubrizare Someș Sud 
SRL, conform Încheierii civile nr. 346/F/CC din 08.09.2017, pronunțată de Tribunalul Satu Mare, Secția a II-a civilă, de 
contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 3567/83/2017, în temeiul art. 47 pct. 1 şi 2 și art. 48 din Legea privind 
procedura insolvenței, convoacă: 
Ședința Adunării Creditorilor, care va avea loc la sediul Insolvența SM SPRL, situat în loc. Satu Mare, str. Crișan, nr. 5, 
ap. 2, jud Satu Mare, în data de 14.11.2017, ora 10.00. 
Creditorii vor fi reprezentați prin împuterniciți cu procură specială și legalizată sau în cazul creditorilor bugetari și a 
celorlalte persoane juridice, cu delegație semnatã de conducătorul unității. Creditorii pot vota și prin corespondență. 
Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor- semnătura fiind legalizată la notarul public ori certificată și 
atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a atașat/asociat semnătura electronică extinsă, bazată 
pe un certificat calificat valabil- poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la lichidatorul judiciar până la 
data și ora de desfășurare a ședinței. 
Ordinea de zi: 
prezentarea situației debitorului; 
desemnarea Comitetului creditorilor; 
confirmarea administratorului judiciar și stabilirea onorariului acestuia; 
aprobarea raportului prev. de art. 58 lit. b) rap. la art. 97 alin. 1 din L.85/2014; 
aprobarea desemnării de către practicianul în insolvență a unui evaluator. 

Insolvența SM SPRL, 
prin practician coordonator - Ion Dohotar 

 
Județul Timiş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea KASDUM-GF  SRL, cod unic de înregistrare: 30953262 

Notificare privind deschiderea procedurii generale 
Nr.: 1 data emiterii: 07.11.2017 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 6802/30/2017, aflat pe rolul Tribunalului Timiş, Secţia a II-a Civilă.  
Judecător sindic: Cristina Craciun.  
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timişoara, Palatul Dicasterial, P-ţa. Ţepeş Vodă, nr. 2, Jud. Timiş. 
Programul Arhivei: Luni – Vineri: 900-1100;  
Programul registraturii instanţei: Luni – Vineri: 900-1100. 
3.Debitor: SC KASDUM-GF SRL cu sediul social în Loc. Timişoara, str. Intr.Lugojului, Nr.15 A, camera 1, partea din 
spate a imobilului, etaj 1, jud. Timiş, J35/2124/2015, având C.U.I. RO 30953262; 
4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Domide Nicoleta cu sediul în Timişoara, str. Perlei, nr. 15, 
Bl. 103, et. 1, ap. 6, Jud. Timiş, înregistrată în registrul societăţilor profesionale al UNPIR sub nr. RFO I-4229, având 
CIF RO 34018894 tel: (0748) 887 700, e-mail: nicoleta.domideinsolvency@gmail.com, reprezentată prin Domide 
Nicoleta; 
5. Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Domide Nicoleta în calitate de administrator judiciar al debitorului SC 
KASDUM-GF SRL, desemnat prin SENTINŢĂ CIVILĂ NR.1133 din data de 26.10.2017, pronunţată de Tribunalul 
Timiş, Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 6802/30/2017: Notifică: 
6. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC KASDUM-GF SRL, prin SENTINŢĂ 
CIVILĂ NR.1133 din data de 26.10.2017, pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 
6802/30/2017; 
6.1. Debitorul SC KASDUM-GF 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. 
6.2. Creditorii debitorului SC KASDUM-GF SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
6.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este data de 
11.12.2017. C:\Documents and 
 Settings\pitzy\Sintact\cache\Legislatie\temp\00094586.HTM - #În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind 
procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din 
dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedură.  
Alte termene stabilite: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor este data de 03.01.2018. Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii la tabelul 
preliminar este de 7 zile de la data publicării acestui tabel în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Termenul pentru 
afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 19.01.2018. În termen de 10 zile de la primirea prezentei notificări, 
pentru motive întemeiate, creditorii pot face opoziţii la deschiderea procedurii. Se notifică faptul că prima adunare a 
creditorilor va avea loc la data de 04.01.2018, ora 12 la sediul debitorului, având ca ordine de zi: 1.Prezentarea situaţiei 
debitorului; 2.Alegerea Comitetului creditorilor; 3.Confirmarea administratorului judiciar şi aprobarea onorariului, 
4.Diverse. 
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7. Deschiderea procedurii generale împotriva societăţii debitoare SC KASDUM-GF SRL se notifică Oficiului 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş. 
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 procedura insolvenţei. 
� Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi ale 
actelor de constituire de cauze de preferinţă, cel mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a 
creanţei.. 
� 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, cu menţiunea că exemplarul 
pentru administratorul judiciar poate fi transmis în mod direct acestuia prin poştă la adresa din Timişoara, str. Perlei, nr. 
15, Bl. 103, et. 1, ap. 6, Jud. Timiş. 
� Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 
Restricţii pentru creditori: „De la data deschiderii procedurii – 26.10.2017- 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. Conform art. 75 alin (1) din Legea privind procedura 
insolvenţei. 

Cabinet Individual de Insolvenţă Domide Nicoleta 
 

2. Societatea KETON ITALIA SRL, cod unic de înregistrare: 11069813 
Anunt cu privire la depunerea raportului de evaluare 

Nr.: 1653 Data emiterii: 08.11.2017 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 5652/30/2017; Tribunal Timiş Secţia a II-a Civilă. 
Judecător sindic Oana Sanda Avramescu 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: P-ţa Ţepeş Vodă nr.2A,Timişoara; programul arhivei: Luni – Joi orele 9 – 12. 
3.1. Debitor: SC KETON ITALIA SRL, cu sediul în Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, nr. 390, ap. BIROU 
NR.2, Judet Timiş, Registrul Comerţului nr. J35/1036/1998, cod unic de inregistrare: 11069813,  
3.2. Administrator special: Domide Nicoleta. 
4.Creditori: conform tabel preliminar publicat în BPI nr. 16061/ 04.09.2017 
5.Administrator judiciar: Centrum Lex SPRL, str. George Cosbuc nr.5, bl.Tronson B,sc.C, et.2, apt 3, Timişoara, jud. 
Timiş, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RSP 0350; tel/fax 0356/465650, mobil: 0722596600, 
e-mail: centrumlex@yahoo.com, prin practician în insolventa Trifa Liviu-Ionel; 
6.Subscrisa:: Centrum Lex SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului: debitorului SC KETON ITALIA 
SRL, conform încheierii civile nr.732 din data de 22.06.2017 pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia A II-A Civilă, în 
dosarul 5652/30/2017, în temeiul art. 155 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, din oficiu, comunică: 
În data de 08.11.2017 administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei următoarele: 

Raportul de evaluare 
Având ca obiect Bunuri mobile” aflate în proprietatea SC KETON ITALIA SRL, cu sediul în Sat Moşniţa Nouă, 
Comuna Moşniţa Nouă, nr. 390, ap. BIROU NR.2, Judet Timiş, Registrul Comerţului nr. J35/1036/1998, cod unic de 
inregistrare: 11069813, întocmit de Top Sky Valuation, prin Chelu Adrian Claudiu, membru ANEVAR, legitimatie nr. 
11300, predat catre administratorul judiciar în 03 noiembrie 2017.  
Informaţii suplimentare: 
Rapoartele de evaluare pot fi consultate de orice persoană interesată la dosarul cauzei, aflat pe rolul Tribunalului Timis, 
şi la sediul administratorului judiciar din Timisoara, str. George Coşbuc, nr. 5, bl. Tronson B, sc. C, et. 2, ap. 3, jud. 
Timiş, pe cheltuiala solicitantului. 
Conform art. 62 alin 2 din legea 85/2014, obiecţiunile împotriva rapoartelor de evaluare întocmite în cauză se 
formulează în termen de maximum 5 zile de la publicarea în BPI a unui anunţ cu privire la depunerea raportului de 
evaluare la dosarul cauzei. Judecătorul-sindic va soluţiona obiecţiunile în termen de maximum 15 zile de la înregistrarea 
lor, cu citarea celui care a formulat obiecţiunile, a administratorului judiciar şi a membrilor comitetului creditorilor. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa administratorului judiciar. 

Administrator judiciar SCP Centrum Lex SPRL, Practician în insolvenţă, Ec.Trifa Liviu-Ionel. 
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