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Executorie. 
Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicare. 
Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. 
Pronunţată în şedinţă publică, azi 19.02.2018. 
Preşedinte,                                                                                                                                                                  Grefier,  
Măcsinoiu Alexandru                                                                                                                                 Coman Valentina 
 
4. Societatea CHAOS & KESLLER COMMUNICATION GRUP SRL, cod unic de înregistrare: 13509988 
 Februarie 20, 2018, nr.122078 

Convocare adunarea creditorilor 
Nr. 122078 din 20.02.2018 

 1. Date privind dosarul: Număr dosar 2946/3/2017, Tribunalul BUCUREŞTI, Secţia a VII-a  Civilă, 
 2. Creditori: Tabel creditori nefinalizat 
 3.Debitor: CHAOS & KESLLER COMMUNICATION GRUP SRL, Cod de identificare  fiscală 13509988, cu sediul 
în STR. ZAMBILELOR, NR.62-64, SECTOR 2, BUCURESTI, nr.  de înregistrare în Registrul Comerţului 
J40/10230/2000. 
 4. Lichidatorul judiciar: POP SI ASOCIATII IPURL, cu sediul în Bucureşti, sector 2, str Popa Nan nr. 6, CUI: 
26439264, numar de inscriere în Tabloul Practicienilor în Insolventa: 0428;  Telefon 021 252 0356, Fax 021 252 0365, 
e-mail: insolventa@popsiasociatii.ro, reprezentant lichidator judiciar: Pop Maria. 
 5. Subscrisa POP SI ASOCIATII IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului  CHAOS & KESLLER 
COMMUNICATION GRUP SRL, conform încheierii din data de  24.10.2017 pronunţată de Tribunalul BUCUREŞTI, 
Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr.  2946/3/2017, în temeiul art. 100, art. 146 alin (1) şi art. 147 alin (1) şi (2) din Legea  
 nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, convoacă adunarea creditorilor 
DEBITORULUI CHAOS & KESLLER COMMUNICATION GRUP SRL 
 Adunarea creditorilor va avea loc la sediul din Bucureşti al lichidatorului judiciar POP SI ASOCIATII IPURL, str Popa 
Nan, nr 6, sector 2, în data de 06.03.2018, ora 12:00. 
 Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul 
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. 
 Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor,semnătura fiind 
legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, 
ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice 
mijloace şi  înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru 
exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile 
înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a  vota. 
Ordinea de zi: 
1. Suportarea de către creditori a cheltuielilor cu procedura;  
 2. In cazul unui vot negativ la punctul 1, discutarea aprobarii inchiderii procedurii falimentului; 
 Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresați lichidatorului judiciar. 

Lichidator judiciar, Pop si Asociatii IPURL,  prin Maria Pop 
 

5. Societatea EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL, cod unic de înregistrare: 10742031 
România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă 
Splaiul Independenţei nr. 319L, Clădirea B, 
Sector 6, Bucureşti 
Dosar nr. 4040/3/2018 

Comunicare încheiere civilă  
emisă la: ziua 15, luna 02, anul 2018 

Către, 
EURO CONSTRUCT TRADING '98 SRL, cu sediul în sector 6, Bucureşti, Razoare, nr. 32, et. 4, ap. lot 12,13, 
J40/6277/1998, CUI RO 10742031 
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile / sentinţei civile / deciziei civile nr. …… data de 13.02.2018 pronunţată în 
dosarul nr. 4040/3/2018 de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă privind debitoarea EURO CONSTRUCT 
TRADING '98 SRL, cu sediul în sector 6, Bucureşti, Razoare, nr. 32, et. 4, ap. lot 12,13, J40/6277/1998, CUI RO 
10742031 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  
 
 
 
 
 
 
 

Administrator
Highlight
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* 
România, Tribunalul Bucureşti - Secţia A VII-A Civila 
Dosar nr. 4040/3/2018 

Încheiere 
Şedinţa camerei de consiliu de la 13.02.2018 

Tribunalul constituit din: 
Preşedinte - Judecator sindic – Cosma Carmen 

Grefier – Cenuşă Nicoleta  
Pe rol soluţionarea cauzei civile de faţă formulată de debitoarea EURO CONSTRUCT TRADING '98 SRL, cu sediul în 
sector 6, Bucureşti, Razoare, nr. 32, et. 4, ap. lot 12,13, J40/6277/1998, CUI RO 10742031, având ca obiect cererea 
întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolventei şi de insolvenţă. 
 La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns debitoarea prin avocat Vlad Mihai Lungulescu, cu împuternicire 
avocaţială aflată la fila 4, Vol. I, din dosar, precum şi SC PROCEMA Institut de Cercetare, Proiectare şi Productie 
Experimentala în Domeniul Constructiilor şi al Materialelor de Constructii SA, prin avocat Bogoie Ioana, care depune 
împuternicire avocaţială la dosar. 
 Procedura de citare legal îndeplinită.  
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: 
Reprezentantul convenţional al creditoarei SC PROCEMA Institut de Cercetare, Proiectare şi Productie Experimentala 
în Domeniul Constructiilor şi al Materialelor de Constructii SA, învederează instanţei că a depus la dosar prin serviciul 
registratură cerere de deschidere a procedurii, însă aceasta nu a ajuns la dosar, motiv pentru care depune la acest termen 
cerere de deschidere a procedurii însoţită de dovada achitării taxei judiciare de timbru. Reprezentantul convenţional al 
debitoarei depune la dosar înscrisuri, reprezentând un bilanţ şi o balanţă provizorie, urmând a se completa aceste acte în 
momentul când vor fi închise la Ministerul Finanţelor. Solicită să se constate că debitoarea este în stare de insolvenţă, să 
se admită cererea aşa cum a fost formulată şi să se numească în calitate de administrator judiciar practicianul în 
insolvenţă DINU, URSE ŞI ASOCIAŢII SPRL. Reprezentantul convenţional al creditoarei SC PROCEMA Institut de 
Cercetare, Proiectare şi Productie Experimentala în Domeniul Constructiilor şi al Materialelor de Constructii SA solicită 
desemnarea practicianului solicitat de către creditoare. Instanţa pune în vedere creditoarei că prezenta cerere este 
formulată de către debitor şi se soluţionează în procedură necontencioasă, astfel că nu poate pune concluzii la acest 
termen. Reprezentantul convenţional al debitoarei învederează că cererile formulate de către creditori pot fi calificate ca 
fiind declaraţii de creanţă. Instanţa reţine cauza în vederea soluţionării. 
După terminarea şedinţei şi reţinerea cauzei spre soluţionare, prin serviciul registratură a fost depusă de către 
creditoarea SC PROCEMA Institut de Cercetare, Proiectare şi Productie Experimentala în Domeniul Constructiilor şi al 
Materialelor de Constructii SA cererea de deschidere a procedurii şi cerere de renunţare la judecată cu privire la cererea 
de deschidere a procedurii formulată împotriva debitoarei. 

Tribunalul, 
Asupra cererii : 
1. Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, debitoarea SC EURO CONSTRUCT TRADING '98 SRL a solicitat 
deschiderea procedurii insolvenţei prevăzute de Legea nr.85/2014. 
În motivarea cererii, debitoarea a arătat că în patrimoniul său există o lipsă de lichidităţi, a acumulat datorii certe şi 
exigibile pentru plata cărora societatea nu dispune de fonduri băneşti suficiente, motiv pentru care solicita deschiderea 
procedurii de faliment în forma generală.  
În probaţiune, debitoarea a depus înscrisuri. 
Prin cererea înregistrată sub nr.48698/3/2017 pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, creditorul SC 
FRATII VLAIC PROD SRL a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC EURO 
CONSTRUCT TRADING '98 SRL, care se află în stare de insolvenţă şi faţă de care deţine o creanţă certă, lichidă şi 
exigibilă în sumă totală de 433.945,51 lei, constatată prin facturile însuşite de debitoare. În drept, s-au invocat 
dispoziţiile din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Prin cererea 
înregistrată în cadrul dosarului nr.48698/3/2017 pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, creditorul SC 
SMART CONSTRUCT SRL a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC EURO 
CONSTRUCT TRADING '98 SRL, care se află în stare de insolvenţă şi faţă de care deţine o creanţă certă, lichidă şi 
exigibilă în sumă de 73.609,50 lei, debit neachitat, şi suma de 27.603,56 lei, penalităţi de întârziere, constatată prin 
facturile însuşite de debitoare. În drept, s-au invocat dispoziţiile din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire 
a insolvenţei şi de insolvenţă. Prin cererea înregistrată în cadrul dosarului nr.48698/3/2017 pe rolul Tribunalului 
Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, creditorul SC UTI GRUP SA a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenţei 
împotriva debitoarei SC EURO CONSTRUCT TRADING '98 SRL, care se află în stare de insolvenţă şi faţă de care 
deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă totală de 493.024,64 lei, constatată prin facturile însuşite de debitoare. 
În drept, s-au invocat dispoziţiile din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
Prin cererea depusă la dosar, creditoarea SC PROCEMA Institut de Cercetare, Proiectare şi Productie Experimentala în 
Domeniul Constructiilor şi al Materialelor de Constructii SA a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenţei 
împotriva debitoarei SC EURO CONSTRUCT TRADING '98 SRL, care se află în stare de insolvenţă şi faţă de care 
deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă totală de 578.318,80 lei, constatată prin facturile însuşite de debitoare. 
În drept, s-au invocat dispoziţiile din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
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La aceeaşi dată, creditoarea SC PROCEMA Institut de Cercetare, Proiectare şi Productie Experimentala în Domeniul 
Constructiilor şi al Materialelor de Constructii SA a formulat cerere de renunţare la judecata cererii de deschidere a 
procedurii insolvenţei împotriva debitoarei. Potrivit art. 406 alin.1 Noul C.pr.civ., reclamantul poate să renunţe oricând 
la judecată, fie verbal în şedinţă, fie prin cerere scrisă. Instanţa, văzând că sunt îndeplinite exigenţele textului de lege 
menţionat, va lua act de cererea creditoarei de renunţare la judecată. 2. Analizând dispoziţiile legale incidente în cauză, 
instanţa are în vedere art.3 si art.5 pct 26 si 46 din Legea nr.85/2014, potrivit cărora procedura insolvenţei se aplică 
debitorilor, având calitatea de profesionisti, astfel cum sunt definiti la art.3 alin.2 Cod civil, aflaţi în stare de insolvenţă, 
iar conform art. 5 pct.29 din lege, insolvenţa reprezintă acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin 
insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile. Procedura va începe pe baza 
unei cereri introduse la tribunal de către debitor, de către unul sau mai multi creditori, ori de catre persoanele sau 
instituţiile prevăzute expres de lege (art.65 alin.1 din lege).  
Mai prezintă interes: 
- art.66 alin.1 din aceeaşi lege, care prevede că debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat sa adreseze tribunalului 
o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de 
insolvenţă,  
- art.67 alin.1, conform căruia cererea trebuie sa fie însoţită de o serie de acte financiar-contabile şi de declaraţiile 
enumerate de la lit.a) la lit.k) ale art.67 alin.1 lit.g), i-j) din lege, inclusiv declaraţia debitorului privind intenţia de 
intrare în procedura simplificată ori în procedura de reorganizare. Rezultă, din interpretarea sistematică a acestor 
dispoziţii legale, că aplicarea procedurii reglementate de Legea nr.85/2014 este supusă îndeplinirii a două condiţii de 
fond: a) debitorul să aibă calitatea de profesionist şi b) debitorul să se afle în stare de insolvenţă (actuală ori iminentă). 
În cazul deschiderii procedurii de insolvenţă la cererea debitorului, proba stării de insolvenţă actuală rezultă chiar din 
mărturisirea judiciară a debitorului, care, prin faptul de a se adresa tribunalului cu o cerere de aplicare a dispoziţiilor 
Legii nr.85/2014, recunoaşte că nu dispune de lichidităţi suficiente pentru a acoperi integral datoriile sale certe, lichide 
şi exigibile. 
3. Analizând probatoriul administrat în cauză, instanţa constată că debitoarea are calitatea de societate comercială, în 
funcţiune, potrivit relaţiilor furnizate de Oficiul Registrului Comerţului. 
Din lista creditorilor depusă, rezultă că asupra averii debitoarei sunt înregistrate mai multe creanţe exigibile care nu pot 
fi acoperite, debitoarea neavând lichidităţi.  
În consecinţă, în temeiul art.71 alin.1 teza I din Legea nr.85/2014, instanţa va admite cererea şi va dispune intrarea în 
insolvenţă prin procedura generală a debitoarei. 
Debitoarea îşi va păstra dreptul de administrare - constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra 
bunurile din avere şi de a dispune de acestea, pe care şi-l va exercita sub supravegherea administratorului judiciar. 
Având în vedere dispoziţiile art.66 alin.6 din Legea nr.95/2014, va dispune conexarea dosarului nr.48698/3/2017 şi va 
califica cererile formulate de creditorii FRATII VLAIC PROD SRL, SMART CONSTRUCT SR şi UTI GRUP SA ca 
fiind declaraţii de creanţă. 
4. Întrucât va admite cererea, instanţa va dispune următoarele măsuri legale subsecvente deschiderii procedurii generale 
a insolvenţei : 
In temeiul art.71 alin 2 din legea 85/2014, privind procedura insolventei, va dispune ca administratorul judiciar sa 
trimita o notificare, în conditiile art.100 din lege, privind intrarea debitorului în procedura insolvenţei prin procedura 
generală tuturor creditorilor mentionati în lista depusa de debitor în conformitate cu art.74 rap la art.67alin 1 lit c), 
debitorului si ORC sau dupa caz, registrului societatilor agricole ori registrului asociatiilor si fundatiilor în care 
debitorul este inmatriculat, pentru efectuarea mentiunii, instantelor judecatoresti în a caror jurisdictie se afla sediul 
declarat la registrul comertului, si tutror bancilor unde debitorul are conturi deschise, în vederea aplicarii prevederilor 
art.75 din lege.  
Instanţa urmează să numească provizoriu pe administratorul judiciar DINU, URSE ŞI ASOCIAŢII SPRL ,cu atribuţiile 
prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014 şi cu o remuneratie de 1.500 lei din averea debitoarei, având în vedere 
experienţa în materie, capacităţile umane şi posibilităţile tehnice şi organizatorice ale acestui practician în insolvenţă, 
având în vedere solicitarea debitoarei de desemnare a administratorului judiciar şi faptul că niciuna dintre creditoare nu 
a solicitat numirea unui practician în insolvenţă. Va pune în vedere administratorului judiciar sa intocmeasca un raport 
amanuntit în sensul art.97 alin 1 din lege si sa-l depuna la dosarul cauzei în termen de 40 zile de la desemnare . 
În baza art. 100 din lege va stabili termenele-limită de depunere de catre creditori a opozitiilor la sentinta de deschidere 
a procedurii – 15 zile de la notificare, precum si termenul de solutionare a opozitiilor care nu va depasi 10 zile de la data 
expirarii termenului de depunere a acestora; termenul limita de depunere a declaraţiilor de creanţă; termenul de 
verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor şi de definitivare a 
tabelului şi va fixa termen pentru convocarea primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 05.04.2018. 
Va pune în vedere administratorului judiciar sa intocmeasca un raport amanuntit în sensul art.59 alin 1 din lege si sa-l 
depuna la dosarul cauzei pana la urmatorul termen de judecata. 
Va fixa termen pentru continuarea procedurii la 05.06.2018. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea debitorului SC EURO CONSTRUCT TRADING `98 SRL, cu sediul în sector 6, Bucureşti, Razoare, nr. 
32, et. 4, ap. lot 12,13, J40/6277/1998, CUI RO 10742031. 
Dispune conexarea dosarului nr.48698/3/2017. 
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Califică cererile formulate de creditorii FRATII VLAIC PROD SRL, SMART CONSTRUCT SR şi UTI GRUP SA ca 
fiind declaraţii de creanţă. 
Ia act de cererea de renunţare a creditorului SC PROCEMA - Institut de Cercetare, Proiectare şi Producţie 
Experimentală în Domeniul Construcţiilor şi al Materialelor de Construcţii SA la judecata cererii privind deschiderea 
procedurii insolvenţei faţă de debitoarea SC EURO CONSTRUCT TRADING `98 SRL. 
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide 
procedura generală împotriva debitorului EURO CONSTRUCT TRADING `98 SRL, cu sediul în sector 6, Bucureşti, 
Razoare, nr. 32, et. 4, ap. lot 12,13, J40/6277/1998, CUI RO 10742031. 
 Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la Încheierea de 
deschidere a procedurii - 15 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 
zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor asupra averii debitorului –27.03.2018; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe –03.04.2018; d) termenul de definitivare a 
tabelului creanţelor –17.04.2018; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor –05.04.2018. 
Desemnează administrator judiciar provizoriu pe DINU, URSE ŞI ASOCIAŢII SPRL care va îndeplini atribuţiile 
prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 1.500 lei, exclusiv TVA, 
din averea debitorului. 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 pentru continuarea procedurii la 05.06.2018. 
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. 
Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.02.2018. 
Preşedinte,                                                                                                                                                                  Grefier,  
Carmen Cosma                                                                                                                                             Nicoleta Cenuşă 
 
6. Societatea INTERNATIONAL EXPEDITION TRANSPORT SRL, cod unic de înregistrare: 7535273 
Tribunalul București 
Secția A VII-A Civila  
Dosar nr. 17590/3/2017  
Debitoare: INTERNATIONAL EXPEDITION TRANSPORT SRL - în faliment  
Sediu: Bucureşti, Bd-ul Republicii, nr. 2, bl. Delta D, sc. 1, ap. 1, sector 3.  
Număr de ordine în registrul comertului J40/5134/1995, CUI 7535273.  
Tabel definitiv împotriva averii debitoarei International Expedition Transport SRL întocmit în conformitate cu 

prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Nr. 380/22.02.2018 

Nr. 
crt. 

Denumire creditor Sediu creditor 

Creanta 
solicitata 
conform 

declaratiei 

Creanta admisa 
în urma 

verificarii 

Temeiul 
dreptului de 

creanta 
Observații 

1 

Directia Generala Regionala a 
Finantelor Publice Bucureşti, în 
reprezentarea Administratiei 
sector 3 a Finantelor Publice  

Bucureşti, str. 
Sperantei, nr. 40, 
sector 2 

513.071,00 lei 513.071,00 lei
creanta 

bugetara 
_ 

 
TOTAL CREANTE BUGETARE 513.071,00 lei 513.071,00 lei

  
       
 

Total creante (RON) 513.071,00 lei 513.071,00 lei
  

Lichidator judiciar, Royal Insolv I.P.U.R.L., prin asociat coordonator Pălăcean Carmen 
 

Administrator
Highlight




