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C.U.I. 17780369; 
4.Lichidator judiciar: Consultanţă Reorganizare Lichidare SPRL, cod de identificare fiscală: 16993962, sediu social: str. 
A. Panu nr.27, bl.Moldova 3, et.2, ap.6, nr.de ordine în Tabelul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0020, tel. 0232-
261272, fax: 0232-232000, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Moisescu Ioana Irina; 
5. Nr.de exemplare depuse: 2, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în BPI 

Convocare comitet creditori 
Subscrisa Consultanta Reorganizare Lichidare SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Agricola A.C.C. 
SRL, cu sediul în Iași, str. Lascar Catargi nr.43, et.1, am. 9, avand J22/1850/2005, C.U.I. 17780369, desemnat prin 
încheierea nr.încheierea nr.317 din data de 15.12.2016, pronunţată de Tribunalul Iași-Secţia II Civilă- Faliment, în 
dosarul nr.7715/99/2016 (553/2016), convoacă adunarea creditorilor debitoarei SC Agricola A.C.C. SRL.  
Şedinţa Comitetului creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din str. Anastasie Panu nr.27 
bl.Moldova III et.2 ap.6 Iași, în data de 20.11.2017 ora 1500.  
Creditorii pot fi reprezentanţi în cadrul adunării prin împuterniciți, pentru fiecare adunare, cu procura specială şi 
autentica sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducatorul 
unitaţii.  
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă, fax 0232-232000 sau la adresa de e-mail consultanta_reorganizare@ 
yahoo.com. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnatura poate fi legalizată de notarul public, 
ori certificată și atestată de către un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a incorporat, ataşat sau asociat 
semnatura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la 
sediul administratorului judiciar. 
Ordinea de zi:  
1.  Numirea evaluatorului şi stabilirea remuneraţiei acestuia, pentru realizarea evaluărilor prevăzute de art.103 din Legea 
85/2014; 

Lichidator judiciar, Consultanţă Reorganizare Lichidare SPRL, Prin Av. Ioana Moisescu 
 

2. Societatea D & D DISTRIBUTION SRL, cod unic de înregistrare: 15228318 
Hotărârea adunării creditorilor debitoarei SC D & D Distribution SRL din data de 03.11.2017 

Număr:: 1072/03.11.2017 
1. Date privind dosarul: număr dosar 415/99/2015 (format vechi 26/2015), Tribunal Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment, 
Judecător sindic – Dan Artenie 
2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. Elena Doamna, nr.1A, jud. Iaşi, tel.fax. 0232/215160, programul instanţei/ 
registraturii luni–vineri între orele 09– 13.00. 
3.Debitor: SC D & D DISTRIBUTION SRL, CUI 15228318, O.R.C.: J22/269/2003, cu sediul procedural ales în Mun. 
Iasi, str. Otilia Cazimir, nr.15, et.9, ap.49, la cabinet avocar Darie Carmen, jud.Iași. 
4. Lichidator judiciar: Societatea profesionala ARGO IPURL, cod de identificare fiscală 31205707, cu sediul social în 
Iaşi, şos. Nicolina, nr.5, bl.928B, sc.D, et. 2, ap. 6, jud. Iaşi, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare sub nr. 
RFO II-0654, tel.0744 / 787274, fax. 0232 / 218 917, e-mail: argoipurl@yahoo.com, prin asociat coordonator Nechifor 
Oana Maria. 
5. Subscrisa, ARGO IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC D & D DISTRIBUTION SRL, în temeiul 
art.72 alin (3) din Legea 85/2006, comunică: Hotararea adunarii creditorilor debitoarei SC D & D DISTRIBUTION 
SRL privind ordinea de zi din sedinta din data de 03.11.2017.  
Creditorii prezenţi sunt: Administratia Judeteana a Finantelor Publice Iasi. Creantele acesteia însumeaza 97,68 % din 
totalul creanţelor înscrise în tabelul definitiv al creanţelor. Hotararile adoptate în adunarea creditorilor sunt : 
1. In urma exprimarii votului, creditorii reprezentand 100 % din valoarea totala a creantelor care au votat, au hotarat 
casarea/ valorificarea la centrele de fier vechi a bunurilor nevalorificate în valoare de 13.147 lei. 
2. In urma exprimarii votului, creditorii reprezentand 100 % din valoarea totala a creantelor care au votat, au aprobat 
inchiderea a procedurii de faliment. 

Lichidator judiciar, ARGO IPURL 
Asociat unic Nechifor Oana Maria 

 
3. Societatea MOBILA GRANDE SRL, cod unic de înregistrare: 18030462 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei 
Nr.: 1571, data emiterii: 13.11.2017 

1.Dosar nr. nr.8801/99/2017 (530/2017), cu termen la 08.02.2018, Tribunalul Iaşi, Judecător-sindic Constantin 
Cășuneanu. 
2.Arhiva/registratura instanţei: adresa str. Elena Doamna nr.1A, Iaşi, jud. Iaşi. 
3.Debitor: SC Mobila Grande SRL, CIF 18030462, J22/2524/2005, sediul în Iași, str. Mircea cel Bătrân nr.22, bl.N1, 
sc.A, et.6, ap.28, jud. Iaşi. 
4. Administrator special: nu a fost desemnat. 
5. Creditori: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi, Iași, str. A. Panu nr.26, jud. Iași. 
6. Lichidatorul judiciar Omega S.P.R.L. cu sediul în str. Vasile Lupu nr.93, bl.V 1, sc.B, et.3, ap.2, Iaşi, C.I.F. RO 
30186577, RFO II - 0602, atestat nr.2A0602 eliberat de U.N.P.I.R., tel. mob. 0722682268, fax 0372870633, e-mail 

Administrator
Highlight
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omega_sprl@yahoo.ro, www.omega-sprl.ro, desemnat prin încheierea nr.236 / 02.11.2017 pronunţată de Tribunalul Iaşi 
– Judecător-sindic în dosarul nr.8801/99/2017 (530/2017), în temeiul art. 71 alin. 1, art. 145 alin. 2, art. 73, art. 64, art. 
99, art. 75 alin. 1 și art. 74 din Legea nr.85 / 2014, prin reprezentant legal Adrian Ababei, notifică: 
Deschiderea procedurii simplificată a insolvenţei împotriva debitorului SC Mobila Grande SRL. 
7. Debitorul SC Mobila Grande 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 nr.85/2014. 
8. Creditorii debitorului SC Mobila Grande SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
8.1. Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 19.12.2017. În 
temeiul art. 114 alin. 1 din Legea nr.85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat 
atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţin creditorii împotriva debitorului. Cererea va fi depusă la 
dosarul cauzei în dublu exemplar cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea nr.85/2014 şi va fi însoţită de dovada 
plăţii în original a taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. De la data deschiderii procedurii se suspendă toate 
acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, conform art. 75 
alin. 1 din Legea nr.85/2014. 
8.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, comunicarea și afișarea tabelului preliminar al creanţelor este 03.01.2018, contestaţiile la tabelul preliminar 
vor fi formulate în condiíile art. 111 din Legea 85/2014, termenul pentru definitivarea tabelului de creanţe și afișare 
31.01.2018. 
9. Se notifică faptul că prima şedinţă a adunării creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. 
Grigore Ureche nr.3, bl.Gh. Șonțu, parter, jud. Iași în data de 08.01.2018 orele 09,00 având ca ordine de zi alegerea 
comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, confirmarea sau înlocuirea lichidatorului judiciar desemnat 
provizoriu şi stabilirea remuneraţiei acestuia, precum şi a oricăror alte aspecte necesare derulării procedurii. 
10. Se notifică faptul că şedinţa adunării generale a acţionarilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar în data de 
08.01.2018 orele 09,30 având ca ordine de zi desemnarea administratorului special. 

Omega S.P.R.L., Adrian Ababei 
 

Județul Ilfov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ROXY NEW TACTIC SRL, cod unic de înregistrare: 30524244 

Notificare privind deschiderea procedurii de faliment 
Nr. 1535/02.11.2017 

1. Date privind dosarul: Dosar 2324/93/2017 Tribunalul Ilfov, Secţia Civila, Judecător sindic: Minca Diana Eliza 
2.Arhiva/registratura instanţei: Buftea, str. Stirbei Voda, nr. 24, programul arhivei/registraturii instanţei: 0900 – 1300 

3.Debitor: ROXY NEW TACTIC SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite.  
CUI 30524244, ORC J23/2265/2012, sediul social: Orasul Pantelimon, str. Cernica nr. 75 – 4, Camera nr. 1, Tarlaua 75, 
Parcela 762/10, Jud. Ilfov. 
4.Creditor: COMPACT IMPEX SRL – cu sediul în Iasi, str. Sermisegetuza nr. 7, bl. I – 1, sc. C, et. 3, ap. 2, Jud. Iasi 
5.Lichidator judiciar: MCO INSOLVENCY IPURL  
Nr. inreg. în Registrul societatilor profesionale UNPIR: RFO 0855; CIF 36054699, sediul social: Voluntari, str. Iancu 
de Hunedoara nr. 14A, Jud. Ilfov, tel. 0723 296 143, fax 031 816 26 90, E-mail: office@mcoffice.ro. Nume şi prenume 
reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Av. Oproiu Marius - Constantin.  
6.Subscrisa MCO INSOLVENCY IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului ROXY NEW TACTIC SRL, 
conform Incheierii de Sedinta din data 12.10.2017, pronunţată de Tribunalul Ilfov, Secţia Civila, în dosarul nr. 
2324/93/2017, în temeiul art. 42, art. 99, art. 100, art. 145, art. 147 coroborate cu art. 71 alin. (1), art. 67 alin. (1), art. 33 
alin. (4), alin. (6), art. 74 şi art. 67 alin. (2) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolventa, notifică: 
7. Intrarea debitorului ROXY NEW TACTIC SRL în procedura simplificata de faliment conform Incheierii din data de 
12.10.2017, pronuntata de Tribunalul Ilfov, Sectia Civila, în dosarul 2324/93/2017.  
8. Debitorul ROXY NEW TACTIC 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 procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolventa.  
In temeiul art. 145 din Legea 85/2014 debitoarea are obligatia de a preda lichidatorul judiciar gestiunea în termenul de 5 zile. 
9. Creditorii debitorului ROXY NEW TACTIC SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în urmatoarele conditii: 
9.1. Termen limita de inregistrare a cererilor de admitere a creantelor asupra averii debitoarei – 27.11.2017;  
9.2. Nedepunerea declaratiilor de creanta în termenul de mai sus atrage sanctiunea prevazuta de art. 114 din Legea 
85/2014. 
9.3.Termen limita de verificare a creantelor, de intocmire, de afisare şi comunicare a tabelului preliminar al creantelor – 
08.12.2017; 
9.4. Termen limita pentru intocmirea şi afisarea tabelului definitiv – 03.01.2018;  
10. Adunarea creditorilor va avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar situat în Bucureşti, str. G-ral Dragalina Ion, 
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