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2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Toamnei, nr. 15, telefon 0240/512359, programul registraturii instanţei 9,00-
13,00 
3.Debitor: SC Panidas Company SRL, cod de identificare fiscală 18661137, sediul social: Loc. Măcin, str. Maior Sontu, 
nr. 9, jud. Tulcea, număr de ordine în registrul comerţului J36/227/2006.  
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Drăgușin Mihaela, Cod de identificare fiscală 23988888, sediu: 
Constanța, str. Cișmelei, nr. 15, bl. 1B, sc.D, ap. 180, jud. Constanţa, cod 900482, jud. Constanţa, număr de înscriere în 
Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B3666, Tel. 0744400544; fax: 0341/425496, E-mail 
dragusinmihaela@yahoo.com. Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană fizică autorizată Drăgușin 
Mihaela 
5. Subscrisa/Subsemnatul(a): Drăgușin Mihaela în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Panidas Company 
S.R.L, conform Încheierii civile nr. 2010 din data de 09.11.2015 pronunţată de Tribunalul Tulcea, secţia civilă de 
contencios administrativ și fiscal în dosarul 1728/88/2014, în temeiul art. 48 alin. 6 din Legea privind procedura 
insolvenţei, depunem: 

Procesul-verbal al adunării creditorilor: 
Încheiat azi, 14.03.2018 ora 11,00 cu ocazia Adunării creditorilor debitoarei SC Panidas Company SRL, având pe 
ordinea de zi: 
1. Aprobarea reducerii prețului de pornire la licitație cu 25 % față de valoarea inițială. 
La ședința Adunării creditorilor nu s-a prezentat niciun creditor, însă s-au primit puncte de vedere în scris din partea 
A.J.F.P. Tulcea, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Tulcea, Cec Bank SA  
Lichidatorul judiciar constată că Adunarea creditorilor este statutară. 
S-au consemnat voturile transmise în scris de către creditori. 
Prin adresa nr. 2475/06.03.2018, creditoarea Administrația Județeană a Finanțelor Publice Tulcea ne-a comunicat că 
este de acord cu ordinea de zi, respectiv aprobă reducerea prețului de pornire la licitație cu 25 % față de raportul de 
evaluare cu mențiunea ca valorificarea să se efectueze prin licitație publică cu strigare, săptămânal timp de 3 luni de zile 
iar în caz de neadjudecare a acestora se va convoca o nouă adunare a creditorilor. 
Prin adresa nr. 4230/12.03.2018, creditoarea Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Tulcea, ne-a 
comunicat faptul că nu aprobă propunerea lichidatorului judiciar Cabinet Individual de Insolvență Drăgușin Mihaela, de 
reducere a prețului de pornire la licitație cu 25% față de valoarea inițială.  
Prin adresa nr. TL/B 2872/13.03.2018, creditoarea Cec Bank SA, ne-a comunicat faptul că aprobă reducerea prețului de 
pornire la licitație cu 20% față de valoarea inițială.  
Având în vedere voturile exprimate de creditori, lichidatorul judiciar constată că a fost aprobată ordinea de zi, în sensul 
că s-a aprobat reducerea prețului de pornire la licitație cu 25 % față de valoarea rezultată din raportul de evaluare, sens 
în care vor fi organizate în continuare licitații publice cu strigare, săptămânal timp de 3 luni de zile iar în caz de 
neadjudecare a acestora se va convoca o nouă adunare a creditorilor. 
Ocazie cu care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale, azi 14.03.2018. 

CII Drăgușin Mihaela, av. Drăgușin Mihaela 
 

2. Societatea CONPREF SA, cod unic de înregistrare: 2369404 
România, Tribunalul Tulcea, Secţia civilă, de contencios administrativ şi fiscal 
Str. Toamnei, nr. 15 
Dosar nr. 1197/88/2014 JS-DNG, Termen: 20 aprilie 2018 

Citaţie 
emisă la: ziua 20, luna martie, anul 2018 

- D.G.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Tulcea – cu sediul în Tulcea, str. Babadag, nr. 163Bis, jud. Tulcea 
- Municipiul Tulcea – Serviciul Impozite şi Taxe – cu sediul în Tulcea, str. Păcii, nr. 20, jud. Tulcea 
- Autoritatea de Supraveghere Financiară – cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 15, sector 5 
- Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului – A.A.A.S. (fostă A.V.A.S.), cu sediul în Bucureşti, str. Cpt. Av. 
Alex. Șerbănescu, nr. 50, sector 1 
Sunt chemaţi la această instanţă, sala 1, completul JS-DNG, în ziua de 20, luna aprilie, anul 2018, ora 10,00, în calitate 
de creditori în proces SC Conpref SA, persoană juridică, cu sediul în Tulcea, str. Combustibilului, nr. 6, judeţul Tulcea, 
număr de ordine în registrul comerţului J36/4/1991, cod de identificare fiscală 2369404, prin lichidator Cabinet 
Individual de Insolvenţă Crişan Daniela, cu sediul în Constanţa, B-dul Ferdinand, nr. 98, bl. R24, sc. B, parter, ap. 22, 
jud. Constanţa, număr de ordine în Registrul Societăţilor Profesionale de Insolvenţă 1B 2076, pentru analiză activitate. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 
 
Județul Vaslui 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea AGROCOMPLEX BIRLAD SA, cod unic de înregistrare: 2808054 

Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă 
1. Date privind dosarul: Dosar nr. 925/89/2016, Tribunalul Vaslui, SECŢIA CIVILĂ. 
2.Arhiva instanţei: Conform portalului instanțelor de judecată: Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 54 cod 730171, Telefon/ 
Fax: 0235 311582, e-mail: mirela.pavel@just.ro, tr-vaslui@just.ro  
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3.1. Debitor: SC AGROCOMPLEX BÎRLAD SA., cu sediul în Bârlad str. Tecuciului nr 7, judeţul Vaslui, cu număr de 
ordine în Registrul Comerţului: J37/231/1991, şi cod unic de înregistrare: 2808054. 
3.2. Administrator Special: nu a fost desemnat. 
4. Administrator judiciar: FIVE ADMINISTRATION S.P.R.L., sediul social: Bucureşti, str. Constantin Dissescu, nr. 
33A, sector 1, Număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale al UNPIR: RFO II 0865, Tel. 031.438.16.77, 
Fax. 031.438.16.88, Reprezentant administrator judiciar: Marius Zidaru, e-mail: marius.zidaru@five-advisory.ro  
5. Subscrisa FIVE ADMINISTRATION S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC 
AGROCOMPLEX BÎRLAD SA, în temeiul art. 99 alin. 1 coroborat cu alin. 3 din Legea nr. 85/2014 privind procedura 
insolvenţei, notifică: 
6. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC AGROCOMPLEX BÎRLAD SA, prin Sentinţa Civilă 
nr. 19/F/2018 din data de 25 ianuarie 2018, pronunţată de Tribunalul Vaslui, în Dosarul cu numărul 925/89/2016. 
6.1. Creditorii debitorului SC AGROCOMPLEX BÎRLAD SA ale căror creanţe s-au născut anterior datei deschiderii 
procedurii de insolvenţă, respectiv 25 ianuarie 2018, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală prin depunerea 
cererii de admitere a creanţei. 
6.2. Termenele stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: 
Termenul limită de depunere, de către creditori, a opozițiilor la Încheierea de deschidere a procedurii – 10 zile de la primirea 
prezentei notificări, iar termenul de soluționare a opozițiilor nu va depăși 10 zile de la data formulării opozițiilor.  
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii 
insolvenţei asupra averii debitorului este 12.04.2018. 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii insolvenţei, întocmirea şi 
publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar al creanţelor este 12.05.2018. Împotriva 
tabelului preliminar al creanțelor se poate face contestație în termen de 7 zile de la data publicării acestuia în Buletinul 
Procedurilor de insolvență, conform art. 111 alin. 2 din Legea 85/2014. 
Data primei şedinţe a adunării creditorilor: 16.05.2018, ora 11.30, la sediul debitoarei din Bîrlad, str. Tecuciului nr. 7, 
Jud. Vaslui, cu următoarea ordine de zi: 
1) Confirmarea sau desemnarea administratorului judiciar 
2) Stabilirea onorariului administratorului judiciar, conform ofertei ce va fi pusă la dispoziția creditorilor, conform 
solicitării acestora 
3) Desemnarea membrilor Comitetului Creditorilor și a Președintelui acestuia 
4) Prezentarea situației debitorului 
Prim Termen administrativ de control: 10.04.2018. 
7.1. În vederea înscrierii la masa credală a creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii insolvenţei este 
necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul 
preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 102 şi urm. din Legea nr. 85/2014. Cu excepţia salariaţilor, ale căror creanţe 
vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidenţelor contabile, toţi ceilalţi creditori, ale căror creanţe sunt 
anterioare datei de deschidere a procedurii insolvenţei, vor depune cererea de admitere a creanţelor în termenul fixat în 
încheierea de deschidere a procedurii insolvenței. Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, 
domiciliul/sediul, suma datorată, modalitatea de calcul a penalităților/accesoriilor, dacă este cazul, temeiul creanţei, și 
menţiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinţă sau garanţii, dacă este cazul.  
7.2. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele 
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.  
7.3. Cererea de înscriere a creanţei născute anterior datei deschiderii procedurii insolvenţei şi documentele care o 
însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei. Este obligatoriu ca un exemplar al cererii, 
împreună cu documentele justificative și cu o copie de pe taxa de timbru să fie comunicat administratorului judiciar, 
prin poştă, e-mail sau fax. 
7.4. În temeiul art. 114 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei născute anterior datei 
deschiderii procedurii insolvenţei, inclusiv a documentelor justificative, până la termenul menţionat atrage decăderea 
din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului născute anterior datei deschiderii 
procedurii insolvenţei.  
7.5 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar depusă la Tribunal va fi însoţită de dovada în original a plăţii taxei 
judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 
Restricții pentru creditori: conform art. 75 din Legea 85/2014, de la data deschiderii procedurii, se suspendă de drept 
toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra debitoarei sau 
bunurilor sale, cu excepțiile expres prevăzute de lege.  
În conformitate cu prevederile art. 239 alin. lit. b Cod Penal, reprezintă infracțiune de bancrută frauduloasă fapta 
persoanei care, în frauda creditorilor, înfățișează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului, în alt act sau în 
situația financiară, sume nedatorate.  

Five Administration S.P.R.L., Prin Partener Ciprian Milu 
* 

*   * 
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