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Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea AFFICHAGE ROMANIA SRL, cod unic de înregistrare: 16714669 
România Tribunalul Bucuresti Secţia a VII-a Civilă 
Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 319 L, clădirea B, sector 6  
Dosar 47545/3/2017 

Comunicare încheiere civilă 
emisă la: ziua 22 luna 01 anul 2018 

Către,  
SC Affichage Romania SRL sector 1, Bucureşti, Sos.Bucuresti-Ploiesti, nr. 24-28, bl. 13/1, sc. A, et. 1, ap. 2,cam.2  
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile  din data de 09.01.2018 pronunţată în dosarul nr. 47545/3/2017 de 
Tribunalul Bucuresti Secţia a VII-a Civilă privind debitorul SC Affichage Romania SRL cu sediul în sector 1, 
Bucureşti, SOS.BUCURESTI-PLOIESTI, nr. 24-28, bl. 13/1, sc. A, et. 1, ap. 2,cam.2, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J40/13901/2004, CUI 16714669 
Parafa preşedintelui instanţei,                 Grefier, 

* 
Romania Tribunalul Bucureşti –Secţia A VII A –Civilă 
Dosar nr. 47545/3/2017 

Încheiere 
Şedinţa din Camera de Consiliu de la 09.01.2018 

Tribunalul constituit din : 
Preşedinte-Judecător Sindic: Stela Florentina Ivan 

Grefier: Georgiana Iuliana Cristea 
Pe rol se află soluţionarea cauzei civile având ca obiect cerere întemeiată pe dispoziţiile Legii 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă formulată de debitoarea SC AFFICHAGE ROMANIA SRL cu 
sediul în sector 1, Bucureşti, SOS.BUCURESTI-PLOIESTI, nr. 24-28, bl. 13/1, sc. A, et. 1, ap. 2,cam.2, înregistrată la 

Administrator
Highlight



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2013/30.01.2018 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

3 

Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/13901/2004, CUI 16714669.  
La apelul nominal facut în camera de consiliu a răspuns reprezentantul convenţional al debitoarei, avocat conform 
împuternicirii avocaţiale nr. 3991160/2017. Cauza se judecă fără citarea părţilor. 
S-a facut referatul cauzei de către grefierul de sedinta, după care Nemaifiind alte cereri de soluţionat sau excepţii de 
invocat, instanţa acordă cuvântul pe probe.  Reprezentantul convenţional al debitoarei solicită încuviinţarea probei cu 
înscrisuri. Având în vedere că s-a solicitat de către debitoare încuviinţarea probei cu înscrisuri în dovedirea solicitărilor 
formulate, instanţa, faţă de incidenţa prevederilor art. 255 coroborat cu art. 258 Cod Procedură Civilă, fiind o probă 
utilă, pertinentă, concludentă, o încuviinţează şi acordă cuvântul pe fond. 
 Reprezentantul debitoarei pune concluzii de admitere a acţiunii în sensul deschiderii procedurii insolvenţei, forma 
generală, debitoarea prezentând obiectivele planului de reorganizare în acţiune. 
Arată că sunt îndeplinite criteriile şi exigenţele legale pentru a se dispune deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei 
şi solicită desemnarea Rava SPRL în calitate de administrator judiciar conform dispoziţiilor art. 45 lit. d din Lege. 
 Instanţa reţine cauza spre pronunţare cu privire la cererea de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei. 

Tribunalul 
Deliberând asupra acţiunii de faţă constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a 
VII-a comercială sub nr. 47545/3/2017 debitorul SC AFFICHAGE ROMANIA SRL a solicitat în baza Legii nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschiderea procedurii generale a insolvenţei. 
În motivarea cererii debitoarea a arătat că are datorii în suma de 34.144.628 lei, ce nu pot fi achitate. 
În susţinerea cererii a depus înscrisurile prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă şi certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului. 
Analizand actele si lucrarile dosarului se reţin următoarele: 
Potrivit art. 66 alin. (1) în referire la art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014 debitorul aflat în stare de insolvenţă, sau în 
cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este iminentă, este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus 
dispoziţiilor prezentei legi. Potrivit art. 5 pct. 29 din Legea 85/2006: insolvenţa este acea stare a patrimoniului 
debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi 
exigibile, astfel: 
a) insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de 
creditor; prezumţia este relativă; 
b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile 
angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei; 
Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic reţine că debitorul este în stare de insolvenţă iminentă, cererea 
este însoţită de actele prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014, iar într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii 
introductive, debitorul nu a mai fost supus procedurii insolvenţei, astfel încât va admite cererea. 
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 va deschide procedura generală împotriva debitorului  
Judecătorul sindic va stabili termenele limită prevăzute de art. 100 şi în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă va dispune ca administratorul judiciar să trimită o 
notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor 
creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului 
registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care 
debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul 
declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor 
art. 75 din Legea nr. 85/2014.  
Avand în vedere solicitarea debitoarei, va desemna administrator judiciar pe Casa de Insolventa Rava SPRL Filiala 
Bucuresti. Va pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei 
hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la 
desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, 
raportul prevăzut la art. 97 din aceiaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 va dispune deschiderea de către 
debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la 
notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul 
judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. 
Se va pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune 
îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi, precum şi să 
depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 

Pentru aceste motive în numele legii hotărăşte 
Admite cererea întemeiată pe dispoziţiile Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
formulată de debitoarea SC AFFICHAGE ROMANIA SRL cu sediul în sector 1, Bucureşti, SOS.BUCURESTI-
PLOIESTI, nr. 24-28, bl. 13/1, sc. A, et. 1, ap. 2,cam.2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J40/13901/2004, CUI 16714669.  
În temeiul art. 71 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschide 
procedura generală a insolventei a debitorului SC AFFICHAGE ROMANIA SRL. 
În temeiul art. 45 alin. (1), lit. d din Legea nr. 85/2014, desemnează administrator judiciar provizoriu pe CASA DE 
INSOLVENTA RAVA SPRL FILIALA BUCURESTI care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 raportat la art. 
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87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 1500 lei din averea debitorului 
Fixează următoarele termene limită: 
• termen limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la Încheierea de deschidere a procedurii - 10 zile de la 
notificare 
• termen limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 19.02 2018; 
• termen de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului 
preliminar de creanţe – 8.03.2018;  
• termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 3.04. 2018;  
• data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor –13.03.2018. 
În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile 
art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în 
lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după 
caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru 
efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi 
tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014.  
Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea 
bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la 
art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceiaşi 
lege. 
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune 
deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în 
termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către 
administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. 
Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea 
formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. 
Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 
85/2014. Fixează termen continuare procedura la 15.05.2018. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la 
comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti 
Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică. 
Preşedinte                  Grefier 
Stela Florentina Ivan               Georgiana Iuliana Cristea 
 
2. Societatea ALEX ART CONSULTING SRL, cod unic de înregistrare: 17272786 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 41077/3/2017 Tribunal Bucuresti Secţia a VII-a, Complet C2 
2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa Splaiul Independenţei nr. 319L, Clădirea B – Sema Parc, Bucuresti Sect 6 
Număr de telefon 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior: 8631 /021.408.36.00; 021.408.37.00, interior: 8629 programul 
arhivei/registraturii instanţei zilnic intre orele 9:30-14:00. 
3.1. Debitor: Alex Art Consulting SRL Cod de identificare fiscală 17272786. sediul social Bucuresti, Str..Fagului nr. 
48, sector 1, număr de ordine în registrul comerţului J40/3505/2005. 
5.Lichidator judiciar: Victrix Capital SPRL, cod de identificare fiscala RO26031361, sediul social: bd. Ion Mihalache 
nr. 65, bl. Corp A, et. 2, apart. 5, sector 1, Bucuresti, numar de inscriere în Tabloul Practicienilor în Insolventa RFO II - 
0400, tel.: 021 222 1016, fax: 4021 260 0473, E-mail: office@victrix.ro, nume si prenume reprezentant lichidator 
judiciar persoana juridica: Marius Cristian Ghita. 
6.Subscrisa: Victrix Capital SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Alex Art Consulting SRL, conform 
incheierii de sedinta din data de 21/11/2017 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, secţia a VII-a Civila, în dosarul 
41077/3/2017, în temeiul art. 48 alin. (6) Legea nr. 85/2014 publica: 

Decizia asociatului unic societatii Alex Art Consulting SRL 
Nr. 12216; Data emiterii 29.01.2018 

Incheiata astazi, 18.12.2017, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, bd. Ion Mihalache, nr. 65, bl. 
Corp A, et. 2, apart. 5, sector 1, cu ocazia intrunirii Adunarii Generale a Asociatilor debitorului ALEX ART 
CONSULTING SRL, convocata în conformitate cu prevederile 53 din Legea privind privind procedurile de prevenire a 
insolventei si de insolventa. Ordine de zi: desemnarea administratorului special. 
In data de 18.12.2017, ora 14:00, în prezenta lichidatorului judiciar Victrix Capital SPRL, desemnat conform Incheierii 
de sedinta din data de 21.11.2017 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila în dosarul nr. 41077/3/2017, 
constatandu-se indeplinirea cerintelor stabilite prin actul constitutiv si reglementarile legale în materie în privinta 
cvorumului si a dreptului de vot, asociatul unic: CINCA ALEXANDRU, avand domiciliul în Sat Jilava (Comuna 
Jilava), str. Vasile Roaita nr. 2B, jud. Ilfov în calitate de asociat detinand o cota participare la beneficii si pierderi de 
100%. A decis urmatoarele: numirea în calitate de administrator special a dlui. CINCA ALEXANDRU, avand 
domiciliul în Sat Jilava (Comuna Jilava), str. Vasile Roaita nr. 2B, jud. Ilfov, identificat cu CI seria IF nr. 272485 
eliberata de SPCEP Jilava în data de 07.01.2011, CNP 1670101443023. 
Conform art. 54 din lege „Mandatul administratorilor statutari încetează de la data ridicării dreptului de administrare sau 
de la data desemnării administratorului special. Încetarea mandatului impune obligaţia predării gestiunii”. 
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