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Faţă de solicitarea reclamantei – creditoare, în raport de dreptul de dispoziţie al părţilor şi dând eficienţă principiului 

fundamental de drept al disponibilităţii, care este specific dreptului procesual civil, în baza dispoziţiilor art. 406 

c.p.civilă, se va lua act de renunţarea la judecata cererii de deschidere a procedurii insolvenţei faţă de pârâta-debitoare.  

 Pentru aceste motive, in numele legii, hotărăşte: 

Ia act că reclamanta-creditoare BRD-Groupe Societe Generale SA, cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr.1-7, 

sector 1, înregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J40/608/1991, CUI/CIF RO 361579, prin BRD-Groupe Societe 

Generale - Grup Craiova - prin Direcţia Managementul Creditelor Speciale, cu sediul în Bucureşti, str. Biharia nr. 66-

67, sector 1, a renunţat la judecata cererii de deschidere a procedurii insolvenţei faţă de pârâta-debitoare SC ALPEDIA 

ELECTROSWING SRL, cu sediul în Caracal, str. Aleea Bibian, nr.8, judeţul Olt, înregistrată la Registrul Comerţului 

sub nr. J28/520/2003, CUI 15647910. 

Cu drept de recurs în 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Olt.  

Pronunţată în şedinţa publică din 06.11.2017. 

Judecător sindic                                                                                                                                                           Grefier 

Marinela Georgescu                                                                                                                         Ileana Magdalena Ioan 

 

Județul Suceava 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea STEFI TEX SRL, cod unic de înregistrare: 15770563 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă 

Nr.: 400/21.11.2017 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 7133/86 Anul 2017 Tribunal Suceava Secţia a II a Civilă, Judecător sindic 

Onofreiciuc Dranca Gheorghe 

2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr. 62, Suceava, jud. Suceava, nr. tel.0230 - 214948 program: 9 - 13.  

3.Debitor: SC Stefi Tex SRL Cod de identificare fiscală 15770563 sediul social Calea Unirii, nr. 20F, Suceava, jud. 

Suceava, Număr de ordine în registrul comerţului J33/854/2003 

4. Administrator judiciar: CII Oprea Florina Cod de identificare fiscală 19467938 Sediul: str. Soarelui, nr. 3A, sc. A, ap. 

14, cod 500427, Braşov, jud. Braşov, Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B 0289 Tel 0746 - 

237503, e - mail: florinaopreaBraşov@gmail. com.  

5. Subscrisul CII Oprea Florina în calitate de administrator judiciar desemnat al debitorului SC Stefi Tex SRL conform 

Sentinţei civile nr. 603 din 14.11.2017 pronunţată de Tribunalul Suceava, secţia Civilă II în dosarul 7133/86/2017, în 

temeiul art. 99 din Legea privind procedura insolvenţei 85/2014, notifică: 

6. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă în temeiul art. 72 din Legea 85/2014, împotriva debitorului SC Stefi 

Tex SRL conform Sentinţei civile nr. 603 din 14.11.2017 pronunţată de Tribunalul Suceava, secţia Civilă II în dosarul 

7133/86/2017 

6.1. Debitorul SC Stefi Fix 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 Stefi Fix SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea 

cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:  

6.2.1 Termen limită pentru depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii este de 10 

zile de la primirea notificarii.  

6.2.2 Termen limită pentru depunerea cererilor de creanţe la data de: 05.12.2017. În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea 

privind procedura insolvenţei 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage 

decăderea din drepturi privind reanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.  

6.2.3 Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 

creanţelor este 19.12.2017.  

6.2.4. Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii la 09.01.2018 

6.2.5 Termenul pentru întocmirea, înregistrarea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor: 16.01.2018 

7. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc în Braşov la sediul ales al 

administratorului judiciar în Braşov, str. Iuliu Maniu, nr. 47, cam.212A (clădirea Cobco) în data 17.01.2018 ora 10 

având ca ordine de zi: desemnarea Comitetului creditorilor; - confirmarea administratorului judiciar; - aprobarea 

retribuţiei pentru administratorul judiciar în cuantum de 3000 lei +TVA pe lună -. Pentru cei ce nu se prezintă şi nu îşi 

exprimă votul prin nici o formă, se consideră că au achiesat la cele propuse.  

8. Termen de judecată pentru continuarea procedurii 09.01.2018 

9 Deschiderea procedurii generale de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Suceava 

Informaţii suplimentare: 

1. 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 85/2014.2. Cererea de înscrierea 

creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de 

garanţii, 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 administratorului judiciar şi unul 

Administrator
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însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.  

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare 

pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 alin.1 din Legea 85/2014) 

 CII Florina Oprea 

 

2. Societatea ABATORUL BURDUJENI SA, cod unic de înregistrare: 717901 

Dosar nr. 12/86/2001**, Tribunalul Suceava 

Debitoare: SC ABATORUL BURDUJENI SA 

Raport lunar de activitate 

Nr. 2338/17.11.2017 

I. Stadiul vânzarii cotelor din parcela de drum 

A fost incasata contravaloarea a inca 1/100 din calea de acces proprietate a debitoarei, fiind emisa factura nr. 

31/15.11.2017 catre cumparatorul Andrian Liviu Florin. Urmeaza a se incheia contractul de vanzare în forma autentica. 

Din intreaga cale de acces, a ramas de valorificat cota de 27/100. Dintre proprietarii spatiilor adiacente caii de acces, au 

mai ramas 10 care trebuie sa achizitioneze cota indiviza. 

Urmare verificarii efectuate la OCPI, s-a identificat faptul ca, datorita unei erori topocadastrale, parte dintr-o constructie 

(o incapere) nu a fost cuprinsa în actul de vanzare, desi în fapt ea a fost predata cumparatorului cladirii. Urmeaza a ne 

adresa notarului care a incheiat contractul de vanzare pentru a indrepta aceasta eroare în contract. 

Anexam facturi valorificare active. 

 În vederea valorificării cotei rămase din parcela de drum, solicităm continuarea procedurii de faliment.  

Lichidator judiciar, Accerr IPURL 

 

Județul Timiş 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea ROMULUS INVEST SRL, cod unic de înregistrare: 17880082 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de faliment 

Nr.: 172/29/ITM/2015, data emiterii: 15.11.2017 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 2395/30/2015; Tribunal Timiş, Secţia a II-a Civilă; j.s. Cristina Crăciun; 

2.Arhiva/registratura instanţei: Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2A, Timişoara, jud. Timiş, programul arhivei/registraturii instanţei 

8.30-12.30 

3.1. Debitor: SC Romulus Invest SRL, CUI: RO 17880082, sediul: Jimbolia, str. Calea Timișorii, nr. 78, camera 1, jud. 

Timiș; ORC J35/2712/2005; 

3.2. Administrator special: Până la data prezentului raport, nu a fost desemnat.  

4. Lichidator judiciar: Alfa & Quantum Consulting S.P.R.L., Cod de identificare fiscală RO 21284487, cu sediul social 

în Timişoara, str. Albinelor, nr.70 A-B, jud. Timiş, Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0235, Tel: 

0256/430328, Fax: 0356/818451, E-mail: alfaquantum@gmail.com, Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar 

persoană juridică, Cârceie Marius Radu şi Alic Bogdan 

5. Subscrisa: Alfa & Quantum Consulting S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Romulus Invest 

SRL, reprezentat legal prin Cârceie Marius Radu şi Alic Bogdan 

În temeiul: 

 art. 59 alin. 1 din Legea nr.85/2014 

comunică: 

 Raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 

condiţiile art.159 alin. (1) şi art.161 

astfel întocmit(e), în anexă, în număr de 7 file. 

6. Număr de exemplare depuse: 

Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în Buletinul Procedurilor de 

Insolvenţă. 

Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 

condiţiile art. 159 alin. (1) şi art. 161 din legea privind procedura insolvenţei  

pentru debitoarea SC Romulus Invest SRL 

Număr dosar 2395/30/2015; Tribunal Timiş, Secţia a II-a Civilă; j.s. Cristina Crăciun; 

Temei juridic: art. 58 alin.1 lit. a) şi art. 92 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 

Lichidator judiciar: Alfa & Quantum Consulting S.P.R.L. 

Debitor: SC Romulus Invest SRL 

Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 

1. Raportul de activitatea nr. 149/29/ITM/2015 întocmit și depus de lichidatorul judiciar pentru termenul anterior din 

data de 22.06.2017 a fost publicat în BPI nr. 13392/07.07.2017. 

2. Asemenea cum a fost menționat în cuprinsul raportului anterior de activitate, prin convocatorul nr. 

147/29/ITM/2015 din data de 19.06.2017, publica în BPI nr. 12270/22.06.2017 s-a convocat Adunarea Creditorilor 

societății debitoare pentru data de 14.07.2017. La data și ora stabilite prin convocatul nr. 147/29/ITM/2015, respective 

în data de 14.07.2017 ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Albinelor nr. 70 A-B, jud. Timiș, a 

Administrator
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