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Județul Prahova 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea INTEGRAL BETON PREST SRL, cod unic de înregistrare: 25659490 
Romania Tribunalul Prahova 
Secția A II-A Civilă, De Contencios Administrativ Si Fiscal 
Dosar nr. 8486/105/2017 

Comunicare încheiere din 12.12.2017 
emisă la: ziua 04 luna 01 anul 2018 

Conform listei anexe 
Se comunică, alăturat, copia încheierii din 12.12.2017 pronunţată la data de 06.12.2017 în dosarul nr. 8486/105/2017 de 
Tribunalul Prahova privind pe debitoarea SC Integral Beton Prest SRL cu sediul în comuna Poiana Câmpina, sat Poiana 
Câmpina, nr. 912 B, judeţul Prahova având CUI 25659490 și J29/995/2009.  
Parafa preşedintelui instanţei,                             Grefier, 

Lista cu destinatarii comunicării încheierii din 12.12.2017 
privind pe debitoarea SC Integral Beton Prest SRL 

1. SC Integral Beton Prest SRL cu sediul în comuna Poiana Câmpina, sat Poiana Câmpina, nr. 912 B, judeţul Prahova 
având CUI 25659490 și J29/995/2009.  
2. Extrem Insolv IPURL, cu sediul în Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr. 21, bl. 35 A2, parter, ap.1, judeţul Prahova. 
3. ORC Prahova, cu sediul în Ploieşti, str. Vornicei, nr. 4, jud. Prahova 

* 
România Tribunalul Prahova 
Sectia A II-A Civilă, De Contencios Administrativ Si Fiscal 
Dosar nr. 8486/105/2017 

Încheiere 
Şedinţa publică de la 12 Decembrie 2017 

Completul compus din: 
Preºedinte Irina Hermina Botnaru 

Grefier Mariana Lazar 
Pe rol fiind soluţionarea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC INTEGRAL BETON PREST 
SRL cu sediul în comuna Poiana Câmpina, sat Poiana Câmpina, nr. 912 B, judeţul Prahova având CUI 25659490 și 
J29/995/2009. Fără citare. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că au fost depuse la 
dosar relaţiile de la ORC Prahova cu privire la societatea debitoare. Judecătorul sindic analizând actele şi lucrările 
dosarului, dispune conexarea dosarului 7138/105/2017 la dosarul 8486/105/2017, fiind vorba de aceeași debitoare, 
constată cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare asupra cererii. 

Judecătorul-sindic 
Asupra cererii de faţă, Constatând că la data de 21.11.2017 debitorul a solicitat a fi supus procedurii generale de 
insolvenţă, manifestându-şi intenţia de a-şi reorganiza activitatea arătând că se află în imposibilitatea de a achita la 
termenele scadente obligaţiile pe care le are către creditorii în suma de 3.142.636 lei, conform balanţei de verificare 
depusă la dosar. Constatând că sunt îndeplinite condiţiile art. 66-67 din Legea privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, se va admite cererea debitorului şi, în temeiul art. 71 alin.1 din Legea privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, se va deschide procedura generală de insolvenţă împotriva sa. În consecinţă, 
se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de lege.  
Dintre ofertele de servicii depuse de practicieni la dosarul cauzei ţinând seama de pregătirea profesională şi experienţa 
în soluţionarea cazurilor în care au fost desemnaţi, disponibilitatea de timp şi resursele umane deţinute, în temeiul art. 
73 din Legea 85/2014, precum şi de opţiunea debitoarei si a creditorului ce invoca o creanta superioara celorlalti 
creditori ale caror cereri au fost calificate ca si declaratii de creanta, în condiţiile art. 45 alin. 1 lit. d din lege, 
judecătorul sindic va desemna provizoriu, până la prima adunare a creditorilor, administrator judiciar pe EXTREM 
INSOLV IPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 57 din lege. În temeiul art. 99 din Legea privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă va dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, tuturor 
creditorilor indicaţi de acesta şi Oficiului Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunii şi prin publicare în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi într-un ziar de largă circulaţie. In temeiul disp.art.71 alin.2 va dispune ca 
administratorul judiciar sa efectueze notificările prevăzute de disp. art. 100, urmând a fixa următoarele termene:  

Pentru aceste motive, in numele legii, dispune: 
Admite cererea debitoarei SC Integral Beton Prest SRL cu sediul în comuna Poiana Câmpina, sat Poiana Câmpina, nr. 
912 B, judeţul Prahova având CUI 25659490 și J29/995/2009. Admite cererile conexate și le califica drept declarații de 
creanțe. În temeiul art. 71 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune 
deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoare SC INTEGRAL BETON PREST SRL cu sediul în 
comuna Poiana Câmpina, sat Poiana Câmpina, nr. 912 B, judeţul Prahova având CUI 25659490 și J29/995/2009.  
În temeiul art. 73 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Desemnează administrator 
judiciar provizoriu pe EXTREM INSOLV IPURL, cu sediul în Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr. 21, bl. 35 A2, parter, 
ap.1, judeţul Prahova care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 57 din lege, cu o remuneraţie provizorie de 2000 lei. 
În temeiul art. 99 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă Dispune notificarea 
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deschiderii procedurii debitorului, tuturor creditorilor indicaţi de aceasta şi Oficiului Registrului Comerţului în 
efectuării menţiunii şi prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi într-un ziar de largă circulaţie.  
În temeiul disp. art. 71 alin. 2 dispune ca administratorul judiciar să efectueze notificările prevăzute de disp. art. 100.  
Fixează următoarele termene: 
1) 10.01.2018 termen pentru depunerea de către administratorul judiciar a primului raport, cel privind intrarea în 
procedura simplificată sau continuarea perioadei de observaţie prevăzut de art. 92 din Lg. 85/2014  
2) 19.01.2018 pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului privind cauzele şi împrejurările care au 
dus la apariția insolvenței cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, conform art. 97 alin.1 din Lg. 85/2014, 
3) 10 zile de la primirea notificării termen limită de depunere de către creditori a opozițiilor la 10 zile de la primirea 
notificării şi termenul de soluționare a opozițiilor 10 zile după formularea acestora, conform art. 100 alin. 1 lit. a din 
Legea 85/2014 
4) 23.01.2018 termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei, conform art. 
100 alin. 1 lit. b Legea 85/2014 
5) 12.02.2018 termen limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor, conform art. 100 alin. 1 lit. c 85/2014, 
6) 09.03.2018 pentru definitivarea tabelului creanţelor, conform art. 100 alin. 1 lit. d 85/2014 
7) 16.02.2018 data şedinţei adunării creditorilor, ora şi locul urmând a fi stabilite de administratorul judiciar; adunarea 
va fi convocată şi prezidată de administratorul judiciar.  
Administratorul judiciar va dispune efectuarea notificărilor prev. de art. 99 din Lege către toţi creditorii indicaţi de 
debitor în lista depusă conform art. 67 alin. 1 lit. c din lege. Dispune deschiderea de către administratorul judiciar a unui 
cont bancar la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, conform art. 39 alin. 3 din lege. 
Pune în vedere administratorului judiciar să comunice prezenta sentinţă tuturor instanţelor în a căror circumscripţie îşi 
are sediul debitorul, precum şi băncilor la care acesta are deschise conturi bancare, în vederea suspendării tuturor 
acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor împotriva debitorului sau a bunurilor acestuia. 
Fixează termen la 22.03.2018 şi pune în vedere administratorului judiciar să întocmească raport lunar cuprinzând 
descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile conform art. 59 din lege. Cu apel în 7 de zile de la comunicare care 
se va depune la Tribunalul Prahova. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12.12.2018. 
Judecător sindic,                   Grefier, 
Irina Hermina Botnaru                   Mariana Lazăr 
 
Județul Sălaj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea BOVICARN SRL, cod unic de înregistrare: 708610 
Cabinet individual de insolvenţă Lazăr Ioan, Zalău, str.Aleea Liliacului, nr.4, jud. Sălaj, mobil: 0741 988030, tel-fax 
0260 661022 
Debitor: SC Bovicarn SRL - în faliment, în bankruptcy,en faillite”; sediul social sat Zăuan,nr.277/A, comuna Ip, judeţul 
Sălaj, cod identificare fiscală 708610, număr de ordine în registrul comerţului: J31/310/1991; 
Dosar nr. 258/84/2013  

Raport de activitate 
Nr.105/03.01.2018 

În conformitate cu hotărârea adunării creditorilor, au fost efectuate licitații publice cu strigare, cu o diminuare de 25% 
față de prețul de evaluare a imobilului aflat în proprietatea societății. 
La toate aceste licitații anunțate în BPI și cotidianul Sălăjeanul, activul aflat în proprietatea SC Bovicarn SRL, respectiv 
o clădire în localitatea Zăuan, nu a fost valorificat. Din discuțiile avute cu potențialii cumpărători, aceștia au arătat că 
prețul acestuia este foarte mare. În aceste condiții, lichidatorul judiciar a convocat o nouă adunare a creditorilor la data 
de 07.12.2018, cu utmătoarea ordine de zi: 
„1.Diminuarea prețului de vânzare a spaţiului comercial deţinut de societate, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, 
cu un procent de 35% față de ultimul preț aprobat . 
2.În caz de nevalorificare a bunului, aprobarea diminuării cu un procent de 45%. față de ultimul preț aprobat.  
3.În caz de nevalorificare a bunurilor din patrimoniul societății, se va convoca o nouă adunare a creditorilor, în vederea 
stabilirii strategiei de valorificare. 
4.Se vor organiza un număr de 8 licitatii publice cu strigare, cate 1 pe săptămână. 
Mentionăm că au fost efectuate licitații cu diminuarea prețului de 25% conform aprobării creditorilor.” 
La data stabilită pentru adunarea creditorilor, respectiv 07.12.2017, cu adresa nr. 52.7.A/908/05,12,2017, unicul creditor 
al societății, respectiv BancPost SA, a solicitat prorogarea adunării creditorilor pentru SC Bovicarn SRL pentru o dată 
ulterioară.” În aceste condiții, a fost convocată o nouă adunare a creditorilor pentru data de 22.01.2018, ora 10, cu 
aceeași ordine de zi. Lichidatorul judiciar a întocmit și transmis rapoartele lunare privind activitatea desfășurată în 
această perioadă. Toate activitățile efectuate au fost publicate în BPI. Pentru realizarea acestor activități, solicităm 
acordarea unui termen pentru continuarea procedurii de faliment. 

Cabinet individual de insolvență lazar Ioan 
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