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2. Societatea VIKY CLASIC SRL, cod unic de înregistrare: 16005438 
Tribunalul București  
Secția a VII-a Civila 
Complet: C9 
Dosar nr. 26250/3/2017 
Termen 15.12.2017 
In atenția doamnei Judecător sindic 
Subsemnata Datcu Natalia Luiza, prin Cabinet Individual de Insolventa Datcu Natalia Luiza, membru UNPIR, 
desemnat lichidator judiciar prin Incheierea de sedinta din data de 8 Septembrie 2017, lichidator judiciar în dosarul nr. 
26250/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, privind SC VIKY CLASIC SRL cu sediul social în Municipiul 
Bucureşti, sector 3, str. Prevederii, nr.14-18/2, CASA nr.2, avand numar de ordine la Registrul Comertului 
J40/17340/2003, CUI 16005438, în conformitate cu atributiile prevazute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolventa am intocmit şi depun prezentul:  

Raport de activitate 
Nr. 1369/15.12.2017 

 Desi am efectuat mai multe demersuri, pana la aceasta data nu am intrat în posesia documentelor financiar contabile 
prevazute la art. 67 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, drept pentru 
care nu am putut face o analiza a situatiei economico financiare a debitoarei. 
 Dat fiind faptul ca au fost indeplinite conditiile prevazute de art. 169 alin 1 lit d şi e din Legea 85/2014, am formulat 
cerere de antrenare a raspunderii patrimoniale impotriva administratorului social al debitoarei. 
Am intocmit tabelul preliminar şi cel definitiv consolidat al creantelor societatii falite. 
Solicitam un termen în continuarea procedurii, data pana la care sa se fi solutionat solicitarea vizand antrenarea 
raspunderii patrimoniale formulate impotriva administratorului social al debitoarei. 
In continuare : 
- voi efectua în continuare demersuri pentru a intra în posesia tuturor documentelor financiar contabile ale falitei; 
- voi prezenta creditorilor situatia falitei. 
Craiova, 15 Decembrie 2017  

Cabinet individual de insolvenţă, prin practician în insolvență Datcu Natalia Luiza 
 

3. Societatea ICPET - GENERATOARE ABUR SA, cod unic de înregistrare: 16951886 
Anexa nr. 3.3.- notificare privind deschiderea procedurii insolventei 

Notificare privind deschiderea procedurii de insolventa 
Nr.720, data emiterii: 15.12.2017 

1.Date privind dosarul: Dosar nr. 45272/3/2017, Tribunalul Bucureşti, Secția a VII-a Civila 
Judecător sindic: Complet 11 
2.Debitor: ICPET – GENERATOARE ABUR SA  
Cod unic de inregistrare: 16951886 
Domiciliul/sediul social: Bucureşti, Sos. Berceni, nr. 104 
Nr. de inregistrare în registrul comerþului: J40/18840/2004 
3.Administrator judiciar: GEORGESCU, DANAILA SI ASOCIATII S.P.R.L.  
Cod de identificare fiscală: RO31383682  
Domiciliul/sediul social: str. Tudor Arghezi nr. 26, sc. A, ap.24, et. 2, sect.2, Bucureşti 
Tel: 021.313.57.91 /Fax: 021.313.57.91/ e-mail: office@gda-insolventa.ro, notifică 
4. Intrarea debitorului în procedura generala de insolventa prin incheierea de sedinta din data de 04.12.2017, pronuntata 
de Tribunalul Bucureşti, Secția a VII-a Civila, prin care s-au stabilit urmatoarele termene: 
Termen limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului: 19.01.2018 
Termen de verificare a creantelor, de intocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creante: 09.02.2018 
Termenul de definitivare a tabelului creantelor: 7.03.2018 
Data primei sedinte a adunarii creditorilor: 15.02.2018 
Termen pentru continuarea procedurii: 19.03.2018. 

Semnătură şi ştampilă 
 
Județul Caraş-Severin 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ICA - NICO SRL, cod unic de înregistrare: 30143681 
România, Tribunalul Caraş-Severin, Secţia Civilă 
Judecător-sindic Roiescu Claudia 
Dosar nr.4100/115/2017 

Comunicare sentinţă civilă nr.317/JS/07.12.2017 
emisă la ziua 07, luna 12, anul 2017 

Către, 
- Debitor: SC „Ica-Nico SRL Fîrliug cu sediul în Fîrliug, nr.392, judeţ Caraş-Severin,  

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight




