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dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale în domeniul bancar. 

3. Referitor licenţă de transport auto Isuzu tipul Q-BUS: Am notificat Ministerul Transporturilor - Autoritatea Rutieră 

Română, prin adresa nr. 1756/11.08.2015, privind revocarea licenţei de transport pentru bunul mobil Autobuz Isuzu, tip 

Q-BUS 31/Turquoise, culoare alb, nr. de identificare NNAMOZALE02001530, înmatriculat sub nr. BZ-70-TYB, 

obţinută pe numele SC Pret A Partir SRL în baza contractului de închiriere nr. 111/01.04.2015. 

4. Referitor contract pază: În această perioadă a fost încheiat contractul de prestări servicii pază nr. 1691/30.07.2015, cu 

SC Lex Protect Buzău SRL. 

5. Referitor tabel suplimentar: Având în vedere precizarea creditorului CEC Bank SA Sucursala Buzău, adresa nr. 

8979/18.06.2015, prin care ne-a comunicat creanţa datorată de debitoare la data intrării în procedura de faliment, am 

întocmit tabelul suplimentar al creanţelor, tabel ce a fost afişat la uşa instanţei de judecată, înregistrat la grefa 

Tribunalului Buzău şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 14444/28.08.2015. 

6. Referitor plângere penală: Având în vedere faptul că societatea Pret A Partir SRL nu a dat curs solicitărilor noastre, 

am întocmit plângere penală împotriva acesteia cât şi a reprezentantului societăţii, numitul Celea Valentin. 

Solicităm instanţei de judecată să ia act de măsurile şi operaţiunile efectuate până la această dată de către lichidatorul 

judiciar. 

Solicităm acordarea unui termen de continuare a procedurii, lichidatorul judiciar urmând să depună un raport privind 

descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor, în temeiul art. 24, Legea 85/2006, prezidarea Adunării creditorilor din 

data de 14.09.2015 şi întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanţelor. 

Cheltuielile cu procedura insolvenţei, neachitate până la momentul actual sunt în sumă totală de 10.975,51 lei, după 

cum urmează: 

Cheltuieli poştale: 

factura nr. 35174/15.11.2013: 20,45 lei; 

factura nr. 37779/05.12.2013: 9,80 lei; 

factura nr. 39434/18.12.2013: 4,90 lei; 

factura nr. 3687/05.02.2014: 4,90 lei; 

factura nr. 14823/18.05.2015: 21,30 lei; 

factura nr. 16717/04.06.2015: 5,75 lei; 

factura nr. 16716/04.06.2015: 11,50 lei; 

factura nr. 17352/10.06.2015: 5,75 lei; 

factura nr. 23841/13.08.2015: 5,75 lei; 

factura nr. 23688/11.08.2015: 11,50 lei; 

factura nr. 24745/24.08.2015: 5,75 lei; 

factura nr. 25246/27.08.2015: 13,65 lei; 

Cheltuieli ORC: factura nr. A1015395/18.11.2013: 24,00 lei; 

Cheltuieli publicitate: factura nr. 21274/15.11.2013: 46,75 lei; 

Cheltuieli deplasare: 

bon nr. 535/05.07.2015: 150,00 lei; 

bon nr. 247/31.07.2015: 300,02 lei; 

bon nr. 166/10.08.2015: 299,99 lei; 

Cheltuieli conservare: bon nr. 88/31.07.2015: 23,16 lei; 

Cheltuieli transport încărcat auto: factura nr. 388/10.08.2015: 250,00 lei; 

Retribuţie administrator judiciar: 2.500,00 lei inclusiv TVA; 

Retribuţie administrator judiciar, perioadă reorganizare: 2.500,00 lei inclusiv TVA; 

Onorariu de succes administrator judiciar, perioadă reorganizare: 55.353 x 3%= 1.660,59 lei inclusiv TVA; 

Retribuţie lichidator judiciar: 3.100,00 lei inclusiv TVA. 

SP Expert Cont Insolvency IPURL. 

 

Județul Constanţa 
Sectiunea I - Profesionisti 

1. Societatea CONPRESS GROUP SRL, cod unic de înregistrare: 4129866 

Tabelul preliminar al creanţelor SC Conpress Group SRL  

Nr. 415/4.09.2015 

1. Date privind dosarul: 4077/118/2015 Tribunal Constanţa, Secţia a II-a Civilă 

2.Arhiva str. Traian nr. 31, Constanţa, tel. nr. 0241/551345. Programul Luni-Vineri 8,30-12,30 

3.Debitor: SC CONPRESS GROUP SRL sediu str. Ion Roată nr. 3 Constanța, J13/2954/1993, CUI 4129866 

4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Dovîncescu Cristina, Constanţa, str. Unirii, nr. 114, bl. U4, 

sc. D, ap. 61, jud. Constanţa, nr. de înscriere în Registrul Societăţilor Profesionale 1B2246 C.I.F.: 26950713, tel. 0744 

371137, e-mail cristinaotava@yahoo.com 

5. Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvență Dovîncescu Cristina, în calitate de administrator judiciar al debitorului 

SC CONPRESS GROUP SRL, în temeiul art. 110 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 

de insolvenţă, publică  
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Tabelul preliminar al obligaţiilor debitoarei SC Conpress Group S.R.L depus la Tribunalul Constanţa  

 

Nr. 

Crt. 

Nume/denumire creditor 

sediul/domiciliu creditor 

Creanta depusa-

cuantum, temei si 

ordine de 

prioritate - Ron 

Creanta admisa in 

urma verificarii-

cuantum temei si 

ordine de prioritate- 

Ron 

Creante 

partial/integral 

inlaturate din 

tabelul 

creantelor 

Pondere 

creante 

% 

  I. Creante izvorâte din raporturi de munca       

1 Arnautu Daniela str. Mihai Viteazul nr. 1 

bl. F1 sc. A ap. 18 loc. Constanta jud. 

Constanta 

1112 lei creanta 

reprezinta c/val 

salariu aferent 

lunii mai 2015; 

creanta izvorata 

din raporturi de 

munca conform 

art. 161 pct. 3 din 

legea 85/2014  

1112 lei creanta 

reprezinta c/val salariu 

aferent lunii mai 2015; 

creanta izvorata din 

raporturi de munca 

conform art. 161 pct. 3 

din legea 85/2014 

0 0,0030 

2 Badara Tita str. Mircea cel Batran nr. 139 

bl. TLA sc. B ap. 30 loc. Constanta jud. 

Constanta 

1112 lei creanta 

reprezinta c/val 

salariu aferent 

lunii mai 2015; 

creanta izvorata 

din raporturi de 

munca conform 

art. 161 pct. 3 din 

legea 85/2014 

1112 lei creanta 

reprezinta c/val salariu 

aferent lunii mai 2015; 

creanta izvorata din 

raporturi de munca 

conform art. 161 pct. 3 

din legea 85/2014 

0 0,0030 

3 Blendea Steluta str. N. Grindeanu nr. 55 bl. 

E4 sc. A loc. Constanta jud. Constanta 

740 lei creanta 

reprezinta c/val 

salariu aferent 

lunii mai 2015; 

creanta izvorata 

din raporturi de 

munca conform 

art. 161 pct. 3 din 

legea 85/2014 

740 lei creanta 

reprezinta c/val salariu 

aferent lunii mai 2015; 

creanta izvorata din 

raporturi de munca 

conform art. 161 pct. 3 

din legea 85/2014 

0 0,0020 

4 Ghita Silvia-Adela str. Lirei nr. 8B bl. FD4 

sc. A ap. 5 loc. Constanta jud. Constanta 

968 lei creanta 

reprezinta c/val 

salariu aferent 

lunii mai 2015; 

creanta izvorata 

din raporturi de 

munca conform 

art. 161 pct. 3 din 

legea 85/2014 

968 lei creanta 

reprezinta c/val salariu 

aferent lunii mai 2015; 

creanta izvorata din 

raporturi de munca 

conform art. 161 pct. 3 

din legea 85/2014 

0 0,0026 

5 Hasan Vildan str. N. Grindeanu nr. 49 bl. 

E1 sc. B ap. 32 loc. Constanta jud. 

Constanta 

748 lei creanta 

reprezinta c/val 

salariu aferent 

lunii mai 2015; 

creanta izvorata 

din raporturi de 

munca conform 

art. 161 pct. 3 din 

legea 85/2014 

748 lei creanta 

reprezinta c/val salariu 

aferent lunii mai 2015; 

creanta izvorata din 

raporturi de munca 

conform art. 161 pct. 3 

din legea 85/2014 

0 0,0020 

6 Necula Camelia str. Baba Novac nr. 167 

sc. A ap. 3 loc. Constanta jud. Constanta 

738 lei creanta 

reprezinta c/val 

salariu aferent 

lunii mai 2015; 

creanta izvorata 

din raporturi de 

munca conform 

art. 161 pct. 3 din 

legea 85/2014 

738 lei creanta 

reprezinta c/val salariu 

aferent lunii mai 2015; 

creanta izvorata din 

raporturi de munca 

conform art. 161 pct. 3 

din legea 85/2014  

0 0,0020 
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Constanta salariu aferent 

lunii mai 2015; 

creanta izvorata 

din raporturi de 

munca conform 

art. 161 pct. 3 din 

legea 85/2014 

aferent lunii mai 2015; 

creanta izvorata din 

raporturi de munca 

conform art. 161 pct. 3 

din legea 85/2014 

56 Vladulescu Tudora str. Mihail Eminescu 

nr. 172A loc. Valu lui Traian jud. 

Constanta 

1119 lei creanta 

reprezinta c/val 

salariu aferent 

lunii mai 2015; 

creanta izvorata 

din raporturi de 

munca conform 

art. 161 pct. 3 din 

legea 85/2014 

1119 lei creanta 

reprezinta c/val salariu 

aferent lunii mai 2015; 

creanta izvorata din 

raporturi de munca 

conform art. 161 pct. 3 

din legea 85/2014 

0 0,0030 

57 Strutinsky Sorin Gabriel str. Onesti nr. 36 

Constanta 

701 lei creanta 

reprezinta c/val 

salariu aferent 

lunii mai 2015; 

creanta izvorata 

din raporturi de 

munca conform 

art. 161 pct. 3 din 

legea 85/2014 

701 lei creanta 

reprezinta c/val salariu 

aferent lunii mai 2015; 

creanta izvorata din 

raporturi de munca 

conform art. 161 pct. 3 

din legea 85/2014 

0 0,0019 

58 Voicu Liliana str. Avram Iancu nr. 45-53 

bl. L102 sc. A ap. 10 Constanta 

431 lei creanta 

reprezinta c/val 

salariu aferent 

lunii mai 2015; 

creanta izvorata 

din raporturi de 

munca conform 

art. 161 pct. 3 din 

legea 85/2014 

431 lei creanta 

reprezinta c/val salariu 

aferent lunii mai 2015; 

creanta izvorata din 

raporturi de munca 

conform art. 161 pct. 3 

din legea 85/2014 

0 0,0012 

  Total creante rezultate din raporturi de 

munca admise 

  51402 LEI   0,1396 

  II. Creante garantate        

59 AJFP CONSTANTA str. I.G. Duca nr. 18 

Constanta 

1754246 lei debite 

bugetul de stat 

adresa 

81786/9.07.2015 

creanta garantata 

art. 159 alin. 1 pct. 

3 din legea 

85/2014 

1754246 lei debite 

bugetul de stat adresa 

81786/9.07.2015 

creanta garantata art. 

159 alin. 1 pct. 3 din 

legea 85/2014 

 0 4,7650 

60 BANCA TRANSILVANIA SA PRIN 

SUC. CONSTANTA Bd. Mamaia nr. 134 

loc. Constanta jud. Constanta 

4.372.029,49 lei 

credit curent şi 

restant, dobanzi 

curente şi restante, 

penalitati şi 

comisioane 

restante la data de 

19.06.2015, 

contractul de credit 

nr. 42/6.02.2012, 

cu modificarile 

ulterioare şi 

contractul de credit 

nr. 274/22.06.2012 

creanta garantata 

art. 159 alin. 1 pct. 

3 din legea 

4.372.029,49 lei credit 

curent şi restant, 

dobanzi curente şi 

restante, penalitati şi 

comisioane restante la 

data de 19.06.2015, 

contractul de credit nr. 

42/6.02.2012, cu 

modificarile ulterioare 

şi contractul de credit 

nr. 274/22.06.2012 

creanta garantata art. 

159 alin. 1 pct. 3 din 

legea 85/2014; art. 108 

din legea 85/2014 

 0 11,8756 
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85/2014 

  Total creante garantate admise 6.126.275,49 lei   16,6406 

  III. Creante bugetare       

61 AJFP CONSTANTA str. I.G. Duca nr. 18 

Constanta 

176142 lei debite 

bugetul de stat 

adresa 

81786/9.07.2015 

creanta bugetara 

art. 161 pct. 6 din 

legea 85/2014 

176142 lei debite 

bugetul de stat adresa 

81786/9.07.2015 

creanta bugetara art. 

161 pct. 6 din legea 

85/2014 

 0 0,4784 

62 COLEGIUL TEHNIC TOMIS 

CONSTANTA Bd. Tomis nr. 153 

Constanta 

2821,64 lei facturi 

fiscale neachitate 

creanta bugetara 

art. 161 pct. 6 din 

legea 85/2014 

2001,14 lei facturi 

fiscale neachitate 

creanta bugetara art. 

161 pct. 6 din legea 

85/2014 

820,5 lei creanta 

nascuta dupa 

deschiderea 

procedurii 

insolvenţei 

19.06.2015 şi se 

incadreaza în 

prevederile art. 

102 alin. 6 din 

legea 85/2014 

0,0054 

63 MUNICIPIUL CONSTANTA Bd. Tomis 

nr. 51 loc. Constanta jud. Constanta prin 

reprezentant conventional Av. TUDORUS 

CRISTINA, str. Poporului nr. 27A loc. 

Constanta jud. Constanta 

455484,29 lei 

debite restante, 

onorariu avocat 

creanta bugetara 

art. 161 pct. 6 din 

legea 85/2014 

97859,62 lei debite 

restante, onorariu 

avocat creanta 

bugetara art. 161 pct. 6 

din legea 85/2014 

357624,67 lei 

debit nedatorat 

conform 

extrasului de 

cont comunicat 

de catre 

debitoare 

0,2658 

64 PRIMARIA ORASULUI MURFATLAR 

PRIN PRIMAR VALENTIN SAGHIU SI 

SERVICIUL BUGET CONTABILITATE 

str. Calea Dobrogei nr. 1 loc Murfatlar jud. 

Constanta 

2834 lei adresa 

26482/24.07.2015 

impozite şi taxe 

buget local creanta 

bugetara art. 161 

pct. 6 din legea 

85/2014 

2256,22 adresa 

26482/24.07.2015 

impozite şi taxe buget 

local creanta bugetara 

art. 161 pct. 6 din 

legea 85/2014 

577,78 lei debit 

nedatorat 

conform 

extrasului de 

cont comunicat 

de catre 

debitoare 

0,0061 

65 RAEDPP Bd. Tomis nr. 101 loc. Constanta 

jud. Constanta 

12398,43 lei 

adresa 

8318/30.07.2015 

creanta bugetara 

art. 161 pct. 6 din 

legea 85/2014 

10788,03 lei adresa 

8318/30.07.2015 

creanta bugetara art. 

161 pct. 6 din legea 

85/2014 

1610,4 lei debit 

nedatorat 

conform 

extrasului de 

cont comunicat 

de catre 

debitoare 

0,0293 

66 MUNICIPIUL CONSTANTA PRIN 

PRIMAR INTERIMAR SI SPITVBL str. 

Sulmona nr. 22 loc. Constanta jud. 

Constanta 

88487 lei adresa 

62196/28.07.2015 

impozit mijloace 

de transport peste 

12 tone, impozit pe 

teren, impozit 

mijloace de 

transport sub 12 

tone, impozit pe 

cladiri, taxa pentru 

cresterea gradului 

de liniste şi 

siguranta şi 

cheltuieli de 

executare creanta 

bugetara art. 161 

pct. 6 din legea 

85/2014 

88487 lei adresa 

62196/28.07.2015 

impozit mijloace de 

transport peste 12 tone, 

impozit pe teren, 

impozit mijloace de 

transport sub 12 tone, 

impozit pe cladiri, taxa 

pentru cresterea 

gradului de liniste şi 

siguranta şi cheltuieli 

de executare creanta 

bugetara art. 161 pct. 6 

din legea 85/2014 

 0 0,2404 

67 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE 

URGENTA SFANTUL APOSTOL 

ANDREI" Bd. Tomis nr. 145 loc. 

17134,88 lei 

adresa 

30112/3.08.2015 

2066,47 lei adresa 

30112/3.08.2015 

facturi fiscale 

15068,41 lei 

creanta prescrisa 

0,0056 
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Constanta jud. Constanta facturi fiscale 

neachitate şi taxa 

judiciara de timbru 

creanta bugetara 

art. 161 pct. 6 din 

legea 85/2014 

neachitate şi taxa 

judiciara de timbru 

creanta bugetara art. 

161 pct. 6 din legea 

85/2014 

68 SERVICIUL PUBLIC FINANTE 

LOCALE PLOIESTI Bd. Independentei 

nr. 16 loc. Ploiesti jud. Prahova 

871 lei adresa 

68574/6.07.2015 

impozit cladiri 

creanta bugetara 

art. 161 pct. 6 din 

legea 85/2014 

871 lei adresa 

68574/6.07.2015 

impozit cladiri creanta 

bugetara art. 161 pct. 6 

din legea 85/2014 

 0 0,0024 

69 PRIMARIA ORASULUI NAVODARI str. 

Dobrogei nr. 1 loc. Navodari jud. 

Constanta 

9537,78 lei adresa 

16910/26.06.2015 

impozite, chirii 

creanta bugetara 

art. 161 pct. 6 din 

legea 85/2014 

0 9537,78 lei debit 

nedatorat 

conform 

extrasului de 

cont comunicat 

de catre 

debitoare 

0,0000 

70 UNITATEA ADMINISTRATIV 

TERITORIALA COBADIN SI 

CONSILIUL LOCAL COBADIN PRIN 

PRIMAR TELEHOI CRISTIAN str. 

Primaverii nr. 2 loc. Cobadin jud. 

Constanta 

1345 lei adresa 

2475/23.07.2015 

impozit cladiri şi 

chirie teren cu 

majorari aferente 

creanta bugetara 

art. 161 pct. 6 din 

legea 85/2014 

897 lei adresa 

2475/23.07.2015 

impozit cladiri şi chirie 

teren cu majorari 

aferente creanta 

bugetara art. 161 pct. 6 

din legea 85/2014 

448 lei debit 

nedatorat 

conform 

extrasului de 

cont comunicat 

de catre 

debitoare 

0,0024 

  Total creante bugetare admise 381.368,48 lei   1,0359 

  IV. Creante chirografare       

71 SC ASOCIATII SRL str. Bujorului nr. 8 

bir. 3 loc. Agigea jud. Constanta, cu sediul 

ales la CABINET DE AVOCAT ALINA 

DANIELA CRISTIAN, str. Traian nr. 40, 

bl. D loc. Constanta jud. Constanta 

7165,50 lei facturi 

fiscale neachitate 

creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

5513,99 lei facturi 

fiscale neachitate 

creanta chirografara 

art. 161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

1651,51 lei 

facturile fiscale 

12951/30.06.201

5, 

12952/30.06.201

5, 

13052/31.07.201

5, 

13053/31.07.201

5 creanta nascuta 

dupa deschiderea 

procedurii 

insolvenţei 

19.06.2015 şi se 

incadreaza în 

prevederile art. 

102 alin. 6 din 

legea 85/2014 

0,0150 

72 BANCA TRANSILVANIA SA SUC. 

CONSTANTA Bd. Mamaia nr. 134 loc. 

Constanta jud. Constanta 

200 lei taxa 

judiciara de timbru 

adresa 

7726/24.07.2015 

creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

200 lei taxa judiciara 

de timbru adresa 

7726/24.07.2015 

creanta chirografara 

art. 161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

 0 0,0005 

73 S.C. BURDA ROMANIA SRL Bd. 

Decebal nr. 25-29 et. 3 sector 3 Bucureşti 

83337,69 lei 

facturi fiscale 

neachitate, 

penalitati creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

58404,38 lei facturi 

fiscale neachitate 

creanta chirografara 

art. 161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

24933,31 lei 

reprezentand 

penalitati de 

intarziere pentru 

care nu a fost 

emisa factura 

comunicata şi 

0,1586 
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acceptata la plata 

74 COMPANIA NATIONALA DE CAI 

FERATE CFR SA Bd. Dinicu Golescu nr. 

38 sector 1 Bucureşti 

1429,53 lei debit 

neachitat şi 

cheltuieli de 

judecata creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

883,10 lei factura 

fiscala 

8110048893/17.06.201

5 şi cheltuieli de 

judecata creanta 

chirografara art. 161 

pct. 8 din legea 

85/2014 

546,43 lei 

creanta nascuta 

dupa deschiderea 

procedurii 

insolvenţei 

19.06.2015 şi se 

incadreaza în 

prevederile art. 

102 alin. 6 din 

legea 85/2014 

0,0024 

75 C.N. POSTA ROMANA SA Bd. Dacia nr. 

140 sector 2 Bucureşti 

931,42 lei facturi 

fiscale neachitate 

şi penalitati 

creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

823,9 lei facturi fiscale 

neachitate creanta 

chirografara art. 161 

pct. 8 din legea 

85/2014 

107,52 lei din 

care 101,75 lei 

factura 

1802/1.07.2015 

creanta nascuta 

dupa deschiderea 

procedurii 

insolvenţei 

19.06.2015 şi se 

incadreaza în 

prevederile art. 

102 alin. 6 din 

legea 85/2014; 

5,77 lei penalitati 

de intarziere 

pentru care nu a 

fost emisa 

factura 

comunicata şi 

acceptata la plata 

0,0022 

76 CNI CORESI SA IN INSOLVENTA Piata 

Presei Libere nr. 1 sector 1 Bucureşti 

77910,57 lei chirie 

aferenta 

septembrie 2014-

iunie 2015; 

cheltuieli utilitati 

perioada 

septembrie 2014-

mai 2015, 

penalitati, dobanda 

legala creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

65930,78 lei facturi 

fiscale neachitate 

creanta chirografara 

art. 161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

11979,79 lei din 

care 7196,66 lei 

creanta nascuta 

dupa deschiderea 

procedurii 

insolvenţei 

19.06.2015 şi se 

incadreaza în 

prevederile art. 

102 alin. 6 din 

legea 85/2014; 

4783,13 lei 

penalitati 

facturate dupa 

deschiderea 

procedurii 

insolventei 

0,1791 

77 S.C. D&D COMPANY SRL str. Al. 

Magatti nr. 23 sector 3 Bucureşti 

100063,70 lei 

facturi fiscale 

neachitate şi taxa 

judiciara de timbru 

creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

53301,77 lei facturi 

fiscale neachitate şi 

taxa judiciara de 

timbru creanta 

chirografara art. 161 

pct. 8 din legea 

85/2014 

46761,93 lei 

debit nedatorat 

conform 

extrasului de 

cont comunicat 

de catre 

debitoare 

0,1448 

78 SC DUO SRL str. Industriala nr. 9 loc. 

Constanta jud. Constanta 

2118,43 lei factura 

fiscala neachitata 

creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

2078,77 lei factura 

fiscala neachitata 

creanta chirografara 

art. 161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

39,66 lei debit 

nedatorat 

conform 

extrasului de 

cont comunicat 

de catre 

0,0056 
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debitoare 

79 SC EXCELSIOR SRL str. Cpt. Papadopol 

nr. 14 loc. Constanta jud. Constanta 

25788,97 lei 

facturi fiscale 

neachitate şi 

cheltuieli de 

judecata creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

25788,97 lei facturi 

fiscale neachitate şi 

cheltuieli de judecata 

creanta chirografara 

art. 161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

 0 0,0700 

80 SC EUREX ALIMENTARE SRL Sos. de 

Centura nr. 99 loc. Popesti-Leordeni jud. 

Ilfov 

5608,68 lei factura 

fiscala neachitata 

şi penalitati de 

intarziere, 

cheltuieli de 

judecata creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

2777,61 lei factura 

fiscala neachitata 

partial şi cheltuieli de 

judecata creanta 

chirografara art. 161 

pct. 8 din legea 

85/2014 

2831,07 lei din 

care 2690 

penalitati de 

intarziere pentru 

care nu a fost 

emisa factura 

comunicata şi 

acceptata la 

plata;141,07 lei 

parte din factura 

storno 

115000004/7.01.

2015 

0,0075 

81 SC EFIMERIS SERVICES SRL str. Ion 

Roata nr. 3 et. 2 loc. Constanta jud. 

Constanta 

1952089 lei facturi 

fiscale neachitate 

creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

1952089 lei facturi 

fiscale neachitate 

creanta chirografara 

art. 161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

 0 5,3024 

82 SC ENEL ENERGIE SA Calea Floreasca 

nr. 39 et. 3 sector 1 Bucureşti 

68771,64 lei 

facturi fiscale 

neachitate creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

68771,64 lei facturi 

fiscale neachitate 

creanta chirografara 

art. 161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

 0  0,1868 

83 SC EVEREST INVESTII SI 

CONSULTANTA SA str. Barbu 

Vacarescu nr. 301-311 et. 3 biroul nr. 8 

sector 2 Bucureşti 

22054,15 lei 

facturi fiscale 

neachitate creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

22054,15 lei facturi 

fiscale neachitate 

creanta chirografara 

art. 161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

 0 0,0599 

84 S.C. INTERSAT SRL cu sediul procesual 

ales la SCA POPESCU, MIRAUTA, 

BUCUR" cu sediul în str. Dimitrie 

Bolintineanu nr. 27B loc. Constanta jud. 

Constanta 

32224,14 lei 

adresa din 

4.08.2015 facturi 

fiscale neachitate 

creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

30832,41 lei facturi 

fiscale neachitate 

creanta chirografara 

art. 161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

1391,73 lei din 

care 19,28 lei 

calcul eronat 

facturi; 1372,45 

lei factura 

94273/1.07.2015 

creanta nascuta 

dupa deschiderea 

procedurii 

insolvenţei 

19.06.2015 şi se 

incadreaza în 

prevederile art. 

102 alin. 6 din 

legea 85/2014 

0,0837 

85 S.C. INTERSNACK ROMANIA SRL 

Calea Vitan nr. 23C et. 6 sector 3 

Bucureşti, cu sediul ales la SCA ENACHE 

&ASOCIATII, str. Agricultori nr. 4 sector 

2 Bucureşti 

3245,01 lei adresa 

din 3.08.2015 

facturi fiscale 

neachitate creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

2870,25 lei facturi 

fiscale neachitate 

creanta chirografara 

art. 161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

374,76 lei 

creanta nascuta 

dupa deschiderea 

procedurii 

insolvenţei 

19.06.2015 şi se 

incadreaza în 

0,0078 
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prevederile art. 

102 alin. 6 din 

legea 85/2014 

86 S.C. LARO DISTRIBUTION SRL str. 

Intrarea Poiana nr. 11 sector 1 Bucureşti 

6139,55 lei adresa 

din data de 

4.08.2015, facturi 

fiscale neachitate 

creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

6139,55 lei adresa din 

data de 4.08.2015, 

facturi fiscale 

neachitate creanta 

chirografara art. 161 

pct. 8 din legea 

85/2014 

 0 0,0167 

87 SC LIMAR 96 SRL str. Nationala nr. 49 

loc. Ovidiu jud. Constanta 

11628,19 lei 

adresa 

001/30.07.2015 

facturi fiscale 

neachitate creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

11628,19 lei adresa 

001/30.07.2015 facturi 

fiscale neachitate 

creanta chirografara 

art. 161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

 0 0,0316 

88 SC MEDIA CONSULTA 

INTERNATIONAL SRL str. Emanoil 

Porumbaru nr. 89 sector 1 Bucureşti 

525276,17 lei 

adresa 

469/30.07.2015 

contract privind 

cesiunea unui 

drept de creanta nr. 

64/15.05.2014 

creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

525276,17 lei adresa 

469/30.07.2015 

contract privind 

cesiunea unui drept de 

creanta nr. 

64/15.05.2014 creanta 

chirografara art. 161 

pct. 8 din legea 

85/2014 

 0 1,4268 

89 SC MEDIA PROD ROMANIA CO SRL 

str. I.C. Bratianu nr. 28 loc. Constanta jud. 

Constanta 

1096,25 lei facturi 

fiscale neachitate 

şi taxa judiciara de 

timbru creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

1096,25 lei facturi 

fiscale neachitate şi 

taxa judiciara de 

timbru creanta 

chirografara art. 161 

pct. 8 din legea 

85/2014 

 0 0,0030 

90 S.C. MONSSON TRADING SRL Bd. 

Mamaia nr. 241A loc. Constanta jud. 

Constanta cu sediul ales în Bd. Mamaia nr. 

158 et 7 loc. Constanta jud. Constanta 

10880,19 lei 

adresa 

6447/27.07.2015 

factura fiscala 

neachitata nr. 

4546/12.06.2015 şi 

cheltuieli de 

judecata creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

9380,19 lei adresa 

6447/27.07.2015 

factura fiscala partial 

neachitata nr. 

4546/12.06.2015 şi 

cheltuieli de judecata 

creanta chirografara 

art. 161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

1500 de lei debit 

nedatorat 

conform 

extrasului de 

cont furnizat de 

catre debitoare 

0,0255 

91 SC MOBITOM SA str. Ion Roata nr. 3 loc. 

Constanta jud. Constanta 

7429 lei adresa din 

4.08.2015, facturi 

fiscale neachitate 

creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

6166,29 lei facturi 

fiscale neachitate 

creanta chirografara 

art. 161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

1262,71 lei din 

care facturile 

17126/17.04.201

4, 

17320/21.05.201

4, 

17061/16.04.201

4, 

17232/20.05.201

4 au fost achitate 

de catre 

debitoare şi nu 

apar în extrasul 

de cont; facturile 

0,0167 
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1832/23.06.2015, 

1987/20.07.2015, 

1895/30.06.2015 

2042/23.07.2015 

reprezinta 

creante nascute 

dupa deschiderea 

procedurii 

insolvenţei 

19.06.2015 şi se 

incadreaza în 

prevederile art. 

102 alin. 6 din 

legea 85/2014 

92 S.C. NEXUS ELECTRONICS SRL str. 

Alexandru Donici nr. 24 sector 2 Bucureşti 

16872,77 lei 

facturi fiscale 

neachitate, 

penalitati de 

intarziere şi taxa 

judiciara de timbru 

creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

15919,64 lei facturi 

fiscale neachitate şi 

taxa judiciara de 

timbru creanta 

chirografara art. 161 

pct. 8 din legea 

85/2014 

953,13 lei 

penalitati de 

intarziere pentru 

care nu a fost 

emisa factura 

comunicata şi 

acceptata la plata 

0,0432 

93 ORGANIZATIA INVESTIGATII 

JURNALISTICE str. Veniamin Costache 

nr. 77 loc. Constanta jud. Constanta cu 

sediul ales la SCA A.A. IORDAN, 

DUMITRICA SI ASOCIATII, str. Stefan 

cel Mare nr. 82 loc. Constanta jud. 

Constanta  

1844 lei facturi 

fiscale neachitate 

creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

0 1844 lei debit 

nedatorat 

conform 

extrasului de 

cont emis de 

catre debitoare 

0,0000 

94 SC PAPER TRADING SRL str. Belizarie 

nr. 17-19 bl. 6/4 sc. B ap. 17 sector 1 

Bucureşti 

243974,02 lei 

facturi fiscale 

neachitate rezultate 

din livrarea de 

hartie de ziar şi din 

cesiunea de 

creanta creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

234074,21 lei facturi 

fiscale neachitate 

creanta chirografara 

art. 161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

9899,81 lei debit 

nedatorat 

conform 

extrasului de 

cont emis de 

catre debitoare 

0,6358 

95 PHILIP MORRIS TRADING SRL str. 

Horia Closca şi Crisan nr. 83-105 cladirea 

A loc. Otopeni jud. Ilfov 

254173,70 lei 

adresa 

1387/3.08.2015 

facturi fiscale 

neachitate creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

254173,70 lei adresa 

1387/3.08.2015 facturi 

fiscale neachitate 

creanta chirografara 

art. 161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

 0 0,6904 

96 SC ROSA TRADE INTERNATIONAL 

SRL str. Unirii nr. 86A loc. Constanta jud. 

Constanta 

1000 lei adresa din 

4.08.2015 factura 

nr. 352/28.05.2015 

creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

1000 lei adresa din 

4.08.2015 factura nr. 

352/28.05.2015 

creanta chirografara 

art. 161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

 0 0,0027 

97 R.A.T.C. str. Industriala nr. 8 loc. 

Constanta jud. Constanta 

20.655,52 lei 

adresa 

5119/3.08.2015 

facturi fiscale 

neachitate şi 

penalitati, taxa de 

20264,68 lei adresa 

5119/3.08.2015 facturi 

fiscale neachitate şi 

penalitati, taxa de 

timbru creanta 

chirografara art. 161 

390,84 lei 

penalitati de 

intarziere 

calculate eronat 

de catre 

creditoarea 

0,0550 
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timbru creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

pct. 8 din legea 

85/2014 

RATC 

98 SC REL SYSPRO SRL str. Aleea Daliei 

nr. 22 bl. L119 loc. Constanta jud. 

Constanta 

9868,97 lei adresa 

418/3.08.2015 

facturi fiscale 

neachitate creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

9868,97 lei adresa 

418/3.08.2015 facturi 

fiscale neachitate 

creanta chirografara 

art. 161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

 0 0,0268 

99 SC RIO BUCOVINA SRL Sos. Chitilei nr. 

3 sector 1 Bucureşti  

10.731,18 lei 

adresa 

4232/24.07.2015 

facturi fiscale 

neachitate creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

10.731,18 lei adresa 

4232/24.07.2015 

facturi fiscale 

neachitate creanta 

chirografara art. 161 

pct. 8 din legea 

85/2014 

 0 0,0291 

100 SC ROEL SRL str. Bibescu Voda nr. 5 bl. 

P5a sector 4 Bucureşti prin reprezentant 

conventional IK ROKAS&PARTNERS-

CONSTANTINESCU, RADU & 

IONESCU SPARL, str Polona nr. 45 et. 3 

sector 1 Bucureşti 

7001,36 lei adresa 

din 29.07.2015 

facturi fiscale 

neachitate, 

penalitati, taxa de 

timbru creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

4649,2 lei adresa din 

29.07.2015 facturi 

fiscale neachitate, taxa 

de timbru creanta 

chirografara art. 161 

pct. 8 din legea 

85/2014 

2351,8 lei denit 

nedatorat şi 

penalitati de 

intarziere pentru 

care nu a fost 

emisa factura 

comunicata şi 

acceptata la plata 

0,0126 

101 SC ROMFAST SRL str. Dragoslavele nr. 

9 loc. Constanta jud. Constanta 

16686,18 lei 

adresa 

3540/28.07.2015 

facturi fiscale 

neachitate, taxa 

judiciara de timbru 

creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

16686,18 lei adresa 

3540/28.07.2015 

facturi fiscale 

neachitate, taxa 

judiciara de timbru 

creanta chirografara 

art. 161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

 0 0,0453 

102 S.C. SORLA SRL str. Interioara nr. 3 loc. 

Constanta jud. Constanta 

7034,58 lei adresa 

din 4.08.2015 

facturi fiscale 

neachitate şi 

penalitati de 

intarziere creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

5534,5 lei adresa din 

4.08.2015 facturi 

fiscale neachitate 

creanta chirografara 

art. 161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

1500,08 lei 

penalitati de 

intarziere pentru 

care nu a fost 

emisa factura 

comunicata şi 

acceptata la plata 

0,0150 

103 SC SIGMA TRADING SA str. Ion Roata 

nr. 3 loc. Constanta jud. Constanta 

80832,75 lei 

adresa din 

4.08.2015 facturi 

fiscale neachitate 

creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

65932,11 lei facturi 

fiscale neachitate 

creanta chirografara 

art. 161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

14900,64 lei 

creanta nascuta 

dupa deschiderea 

procedurii 

insolvenţei 

19.06.2015 şi se 

incadreaza în 

prevederile art. 

102 alin. 6 din 

legea 85/2014 

0,1791 

104 SC TUTUN SI ZIARE SRL IN 

INSOLVENTA PRIN 

ADMINISTRATOR SPECIAL SORIN 

GABRIEL STRUTINSKY str. Ion Roata 

nr. 3 loc. Constanta jud. Constanta SI 

26661608 LEI 

adresa 

828/30.07.2015, 

facturi fiscale 

neachitate rezultate 

26661608 LEI adresa 

828/30.07.2015, 

facturi fiscale 

neachitate rezultate din 

contractul de cont 

 0 72,4198 
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PRIN CII VIZITIU CATALINA  din contractul de 

cont curent 

842/29.12.2004 şi 

conventia de 

refacturare din 

data de 1.01.2006 

creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014  

curent 842/29.12.2004 

şi conventia de 

refacturare din data de 

1.01.2006 creanta 

chirografara art. 161 

pct. 8 din legea 

85/2014  

105 SC TUTUN SI ZIARE RETAIL SRL str. 

Ion Roata nr. 3 loc. Constanta jud. 

Constanta 

38210,71 lei 

adresa 

230/30.07.2015 

facturi fiscale 

neachitate rezultate 

din contractul de 

subinchiriere nr. 

379/31.01.2013, 

Contractul de 

achizitii furnizare 

de produse, Actul 

aditional nr. 

1/15.11.2013, 

Actul aditional nr. 

2 din 15.11.2014 

creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

38210,71 lei adresa 

230/30.07.2015 facturi 

fiscale neachitate 

rezultate din contractul 

de subinchiriere nr. 

379/31.01.2013, 

Contractul de achizitii 

furnizare de produse, 

Actul aditional nr. 

1/15.11.2013, Actul 

aditional nr. 2 din 

15.11.2014 creanta 

chirografara art. 161 

pct. 8 din legea 

85/2014 

 0 0,1038 

106 SC UNILEVER DISTRIBUTION SRL 

Bd. Republicii nr. 291 corp C6 cam. 15 

loc. Ploiesti jud. Prahova cu sediul ales la 

Cabinet Avocat Simona Coman cu sediul 

în str. George Baritiu nr. 30 loc. Campina 

jud. Prahova 

49728,87 lei 

adresa din 

4.08.2015 facturi 

fiscale neachitate 

creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

46409,26 lei adresa din 

4.08.2015 facturi 

fiscale neachitate 

creanta chirografara 

art. 161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

3319,61 lei 

creanta nascuta 

dupa deschiderea 

procedurii 

insolvenţei 

19.06.2015 şi se 

incadreaza în 

prevederile art. 

102 alin. 6 din 

legea 85/2014 

0,1261 

107 SC VINVICO SA str. Caraiman nr. 6 loc. 

Constanta jud. Constanta  

18607 lei adresa 

din 4.08.2015 

facturi fiscale 

neachitate şi 

penalitati creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

13672 lei adresa din 

4.08.2015 facturi 

fiscale neachitate 

creanta chirografara 

art. 161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

5035 lei 

penalitati de 

intarziere pentru 

care nu a fost 

emisa factura 

comunicata şi 

acceptata la plata 

0,0371 

108 S.C. WORK CONSULTING SRL str. 

Soveja nr. 21A-21B loc. Constanta jud. 

Constanta 

5813,95 lei adresa 

4795/30.07.2015 

facturi fiscale 

neachitate şi 

penalitati de 

intarziere creanta 

chirografara art. 

161 pct. 8 din 

legea 85/2014 

5547,38 lei adresa 

4795/30.07.2015 

facturi fiscale 

neachitate creanta 

chirografara art. 161 

pct. 8 din legea 

85/2014 

266,57 lei 

penalitati de 

intarziere pentru 

care nu a fost 

emisa factura 

comunicata şi 

acceptata la plata 

0,0151 

  Total creante chirografare admise 30.256.288,60 lei   82,1839 

            

  Total masa creditorilor admisa   36.815.334,57 lei   100,0000 

Administrator judiciar, Cabinet Individual De Insolvență Dovîncescu Cristina 

 

 




