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SC COMPACT IMPEX SRL, cu domiciliul în IASI, STR. SERMISEGETUZA, nr. 7, bl. I-1, sc. C, et. 3, ap. 2, judeţul 
IAŞI,  
SC ROXY NEW TACTIS SRL, cu domiciliul în PANTELIMON, STR. CERNICA PARCELA 762/10, nr. 75-4, ap. 
CAMERA 1, judeţul ILFOV 
 
Județul Neamţ 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea IACOB FOREST SRL, cod unic de înregistrare: 6840406 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului S.C. Iacob Forest S.R.L. 
Nr. înreg. 4122/13.11.2017 

1.Subscrisa Alfa Insolv I.P.U.R.L., cu sediul în loc. Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr.37, bl.E2, sc.D, ap.8, jud. Suceava, 
nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale:0468, mobil:0729/021.922, e-mail alfainsolvipurl@gmail.com, 
în calitate de administrator judiciar al S.C. Iacob Forest S.R.L., cu sediul social în mun. Piatra Neamț, str. Mihai 
Viteazul, bl.C1, et.4, ap7.9, jud. Neamț, Cod unic de înregistrare 6840406, nr. de ordine în registrul comerţului 
J27/2509/1994, desemnat prin Încheierea civilă nr.499/08.11.2017, pronunţată de Tribunalul Neamț, secţia a II-a civilă, 
de contencios administrativ si fiscal, în dosarul nr.3461/103/2017, în temeiul art.72 alin.6 din Legea nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvență, notifică: 
2.Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului S.C. Iacob Forest S.R.L., prin Încheierea civilă 
din 08.11.2017, pronunţată de Tribunalul Neamț, secţia a II-a civilă, în dosarul nr.3461/103/2017, cu drept de opoziție 
pentru creditorii debitorului în termen de 10 zile de la notificarea acestora de către administratorul judiciar. 
2.1.Creditorii debitorului S.C. Iacob Forest S.R.L. trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
2.1.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 08.12.2017. 
În temeiul art.114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind 
creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 
În temeiul art.80 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvență, nici o 
dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor 
născute anterior datei deschiderii procedurii. 
2.1.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 08.01.2018. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 21.02.2018. 
Termen pentru continuarea procedurii 21.02.2018, ora 9:00. 
Cu drept de opoziție pentru creditorii debitorului în termen de 10 zile de la notificarea acestora de către administratorul 
judiciar. 

Alfa Insolv I.P.U.R.L., 
în calitate de administrator judiciar al S.C. Iacob Forest S.R.L. 

 
Județul Sibiu 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea INTERFORST SRL, cod unic de înregistrare: 18762255 

Convocare adunare creditori 
Nr.: 2507, data emiterii: 14.11.2017 

1. Date privind dosarul:Număr dosar 3633/85/2016 Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal. Judecător sindic: Andreia Laura Stănese. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.30, jud.Sibiu. Număr de telefon 0269-217104 
Programul arhivei/registraturii instanţei luni – vineri 8:30 – 12:30 
3.Debitor: Interforst SRL., cod de identificare fiscală 18762255, sediul social în Sibiu, str. Matei Millo, nr.22, jud. 
Sibiu, număr de ordine în registrul comerţului J32/864/2006. 
4. Lichidator judiciar: Relco Active SPRL, cod de identificare fiscală RO20800504, sediul social Sibiu, str. Revoluţiei 
nr.1, ap.17, jud. Sibiu, număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO II-0054, tel./fax 0269 225076, e-
mail office@relcoactive.ro. Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar provizoriu persoană juridică Ţichil Marcel 
Vasile. 
5. Subscrisa Relco Active SPRL, în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitorului Interforst SRL, conform 
Încheierea nr.739/CC din data de 08.12.2016, în dosarul 3633/85/2016, în temeiul art.47 din Legea nr.85/2014 
convoacă adunarea creditorilor debitor Interforst SRL 
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar 
Adresa: Sibiu, str. Revoluţiei nr.1, ap.17, jud. Sibiu. 
Data: 22/11/2017.  
Ora: 12:00.  
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul 
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi 
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