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2. Societatea VACUM PLAST SRL, cod unic de înregistrare: 23124164 
România, Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-A Civilă 
Str. Constantin Brâncuşi nr. 5A 
Dosar nr. 3803/63/2017/a1 
Termen: 14 decembrie 2017, ora 10,00 – C2A 

Citaţie  
emisă la: ziua 17 luna 11 anul 2017 

Creditor Elena Somosan Import Export Handel prin Av Dan Idita - Craiova, str. Ion Maiorescu,nr.4, Clădirea Proiect 
SA, birou Arc Solutions, Judeţ Dolj, Convenient Management Insolv SPRL - Administrator Judiciar al Debitoarei SC 
Vacum Plast SRL - Bucureşti, cu adresa aleasă de corespondenţă în str. Anton Pann, nr. 17, corp A, ap.5, sector 3 AJFP 
Dolj - Craiova, str. M. Firmilian, nr. 2, Judeţ Dolj sunt chemaţi la această instanţă, camera comercială, completul C2A, 
în ziua de 14 luna decembrie anul 2017, ora 10,00, în calitate de intimaţi, în proces cu apelanta debitoare SC Vacum 
Plast SRL - Craiova, Mihai Viteazul, nr. 15, Judeţ Dolj, respectiv - Cârcea, Plaiului, nr. 9, Judeţ Dolj pentru procedura 
insolvenţei-deschidere procedură. 
Până la termen, apelanta debitoare SC Vacum Plast SRL este obligată a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de 100 
lei, sub sancţiunea anulării cererii. 
Parafa preşedintelui instanţei,                Grefier, 
 
Județul Galaţi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea SIMETEX SRL, cod unic de înregistrare: 10440343 

Notificare privind deschiderea procedurii de insolvență 
Nr. înregistrare: 1422/21.11.2017 

1.Număr dosar: 4315/121/2017- Tribunal Galaţi, Secţia a II-a civilă, Judecător sindic: Diana Mihaela Oancea 
2.Arhiva/registratura instanţei:Galaţi, str. Brăilei nr.153, tel.460331 Programul arhivei/registraturii instanţei :9,00 – 
12,00 
3.1.Debitor: Simetex SRL Galaţi, Cod de identificare fiscală: RO10440343, sediul social: str. Armata Poporului nr.81, 
camera 2, Galați, Număr de ordine în registrul comerţului: J17/3514/1998 
3.2.Administrator special: nu e ales 
4.Creditori:  
5.Administrator judiciar: Salina 2000 SPRL Galaţi, Cod de identificare fiscală: 13190586, sediul social: Galaţi, str. 
Regimentul 11 Siret nr.50 bloc G1 ap.45, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă: 2090, Tel: 0236/326052, 
Fax: 0236/467243, www.salina-consulting.ro, E-mail: office@salina-consulting.ro Reprezentant administrator judiciar: 
consilier juridic Mihaela Boboc 
6.Subscrisa Salina 2000 SPRL, în calitate de administrator judiciar a debitoarei Simetex SRL, conform Încheierii nr. 
351 din data de 13.11.2017 pronunţată de Tribunalul Galaţi, Secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 4315/121/2017, în 
temeiul art. 99 alin. (1) și art. 100 alin. (1) şi urm. din Legea nr. 85/2014, coroborate cu art. 71 alin. (2) din acelaşi act 
normativ: notifică 
7.Deschiderea procedurii de insolvență împotriva debitoarei Simetex SRL prin Încheierea nr. 351 din data de 
13.11.2017 pronunţată de Tribunalul Galaţi, Secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 4315/121/2017. 
7.1.Creditorii debitoarei Simetex SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acesteia prin depunerea 
cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7.2.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 27.12.2017. 
În temeiul art. 114 din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage 
decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.  
7.3.Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea tabelului preliminar al creanţelor în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă este 15.01.2018. 
Contestaţiile la tabelul preliminar se depun la tribunal în termen de 7 zile de la data publicării acestuia în Buletinul 
procedurilor de insolvenţă. 
Termenul pentru definitivarea tabelului de creanţe este 08.02.2018. 
Termenul administrativ de control pentru verificarea stadiului procedurii de insolvență este la data de 19.02.2018. 
8.Adunarea creditorilor: se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor, convocată de judecătorul sindic, va avea loc 
la sediul administratorului judiciar la data de 19.01.2018, ora 14,00. 
9.Deschiderea procedurii de insolvență se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi pentru 
efectuarea menţiunii. 
10.Creditorii care se opun deschiderii procedurii de insolvență pot depune, în termen de 10 zile de la primirea prezentei 
notificări, opoziție împotriva Încheierii nr. 351 din data de 13.11.2017 pronunţată de Tribunalul Galaţi, Secţia a II-a 
civilă, în dosarul nr. 4315/121/2017. 
Informaţii suplimentare: 
1.În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal Cererea de înscriere a 
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creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea nr. 85/2014. 
2.Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care 
atestă constituirea de cauze de preferinţă, în copii certificate. 
3.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 administrator judiciarului şi unul pentru a rămâne la dosar, cu 
menţiunea că exemplarul pentru administrator judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 
4.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 200,00 lei. Taxa de timbru se poate achita în 
contul Primăriei Galaţi, cod IBAN RO22TREZ30621070203XXXXX, deschis la Trezoreria Galaţi. 
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 (art. 75 din Legea nr. 85/2014). 
Administrator judiciar: Salina 2000 SPRL Galaţi, reprezentată prin practician în insolvenţă coordonator Mihaela Boboc 
 
Județul Gorj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea SEGVRN COM SRL, cod unic de înregistrare: 3846277 
Raportul lichidatorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în condițiile art. 59 alin. 

(1), pentru debitorul Segvrn Com SRL 
Nr. 337/17.11.2017 

Număr dosar: 827/95/2017; Tribunal: Gorj, Secția a II-a Civilă, Judecător-sindic: Eftenoiu Gheorghiţa, Temei juridic: 
art. 59 din Legea 85/2014, Lichidator judiciar: Feaconsult I.P.U.R.L. 
CIF: RO17142239; RFO-II-0161; sediu: Tg Jiu, Strada Victoriei, nr.106; Tel.: 0253/224303; Fax: 0253/224303; E-mail: 
feafeaconsult@yahoo.ro 
Nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: prin practician în insolvenţă Rădulea Grigore 
Debitor: Segvrn Com SRL, CIF: RO 3846277; nr. de ordine în registrul comerţului: J18/429/1993; sediu: Bumbeşti Jiu, 
str. Parângului, nr. 99, Jud. Gorj. 
I. Mențiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuțiile sale 
Lichidatorul judiciar a organizat licitați pentru bunul mobil al debitoarei autotractor marca Volvo şi semiremorca 
Feldbinder conform hotărâri adunării generale a creditorilor din data de 11.08.2017 astfel la licitația din 21.09.2017 nu 
s-a prezentat nici un cumpărător fiind încheiat un proces verbal de licitaţie pe care îl anexam. 
La licitația din data de 28.09.2017 s-a prezentat un singur cumpărător persoana juridica Oltenia Transport SRL care a 
îndeplinit condițiile prevăzute de regulamentul de vânzare şi a adjudecat bunurile mobile ale debitoarei, fiind încheiat în 
acest sens procesul verbal de licitație nr. 278/28.09.2017 pe care îl anexam. 
Ulterior, adjudecatarul a achitat integral prețul bunurilor mobile în suma de 43.850 lei fără TVA, fiind întocmita factura 
fiscala nr. 834/11.10.2017. 
II. Mențiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile art. 159 alin. (1) şi art. 161 din Legea 85/2014 
 1. Onorariu lichidator judiciar 4.000 lei.  
 2. Cheltuieli publicitare 500 lei. 
3. Onorariu evaluator 700 lei.  
4. TVA din vânzarea bunurilor 8.331,5 lei – către bugetul de stat 
5. Wektra Impex SRL – 35.000 lei – creditor  

Lichidator judiciar: Feaconsult I.P.U.R.L, prin practician în insolvenţă Rădulea Grigore 
 
Județul Maramureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea DARCAR-CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 34297721 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 844/100/2017 Tribunalul Maramureș, Judecator sindic Borcutean Nela, Grefier: 
Stanca Maria.  
2.Arhiva/registratura instanței: Baia Mare, Bd. Republicii, nr.2A, jud. Maramureș, nr. de telefon: 0262/218235. 
3.Debitor: SC DARCAR - CONSTRUCT SRL, cu sediul în Baia Mare, str. Narciselor, nr. 2/3, camera nr. 1, JUD. 
Maramures, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub J24/301/2015, CUI 34297721. 
4. Asociați: CHERECHES CARLA GEORGIANA 
5.Administrator statutar: FULGEANU CATALIN - BOGDAN, cetatean roman, nascut la data de 30.07.1983, în 
Municipiul Ploiesti, jud. Prahova, domiciliat în Municipiul Alba Iulia, str. Gheorghe Pop de Basesti, nr. 20, bloc G1AB, 
ap. 48, judeţul Alba Iulia. 
6. Lichidator judiciar: CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA FELEZEU ION TUDOR cu sediul în Cluj 
Napoca, str. Dorobanților nr. 7 ap.15, jud. Cluj, Atestat nr. 1B2481/2011, U.N.P.I.R., C.I.F. 28915518 tel. 0744261868, 
fax 0364143285, e-mail felezeutudor@yahoo.com. 
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