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Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Nicolae Iorga, nr. 1, Jud. Mehedinti, număr de ordine în Registrul comerţului 
J25/282/1998. 
3.2. Administrator special: Viorel Marian, cetatean roman, domiciliat în Bucureşti str. Ionita Cegan, nr. 4, bl. P12, sc. 2, 
et. 3, ap. 48, sector 5, identificat prin CI seria RT nr 821037, eliberat de SPCEP Sect 5 la 20.1.2012, conform Ordinului 
319/16.04.2014 emis de ministrul delegat pentru energie. 
4.Creditori: conform lista anexa. 
5.Administrator judiciar: Tudor & Asociaţii SPRL, înmatriculată la UNPIR sub nr. RFO II - 0402/2009 cu sediul social 
în Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3, camera 301, sector 4, București, tel.:0314378417; fax:0314378418, 
office@tudorsiasociatii.eu, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Tudor Ion. 
6.Subscrisa Tudor & Asociaţii SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Regia Autonoma pentru 
Activitati Nucleare., prin incheierea civila din 18.09.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinti, în dosar nr. 
9089/101/2013, în temeiul art. 13,14 şi 17 din Legea 85 cu modificarile şi completarile ulterioare, privind procedura 
insolvenţei, convoacă Comitetul Creditorilor debitorului Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare. 
7. Comitetul creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3, 
camera 313, sector 4, în data de 23.09.2015, la orele 10.00 având ca ordine de zi: 
• Aprobarea raportului trimestrial asupra situatiei financiare a averii debitorului Regia Autonoma pentru Activitati 
Nucleare – în reorganizare, în judicial reorganisation, en redressement, intocmit de administratorul special al 
debitorului, în conformitate cu prevederile art. 106 alin 1 din Legea 85/2006 cu modificarile şi completarile ulterioare şi 
aprobarea situatiei cheltuielilor efectuate, intocmita de administratorul judiciar, conform art. 106 alin 2 din Legea 
85/2006. 
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul comitetului 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 sediul administratorului judiciar până în ziua fixată pentru exprimarea votului. 
Anexa nr.1 – Creditori: 

Nr. 
crt. 

Denumire Creditor Adresa 

1 A.N.R.S.P.S. UT 515 BUCURESTI Bucureşti, str. General Berthelot, Nr.31, sector 1 

2 ANAF BUCURESTI Bucureşti, str. Apolodor, nr.17, sector 5 

3 COMPLEXUL EN.OLTENIA  Targu Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, judeţul Gorj 

4 GARANTI BANK SA Şos. Fabrica de Glucoză nr. 5, Business Center, Novo Park 3, 
Cladirea F, et. 5 şi 6, sector 2, Bucureşti 

5 BANCA DE IMPORT-EXPORT A 
ROMANIEI EXIM BANK SA  

Str. Barbu Delavrancea, nr. 6A, sector 1, Bucureşti 

Administrator judiciar Tudor & Asociaţii S.P.R.L., prin Tudor Ion 
 

Județul Neamţ 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea 3T CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 22009205 

Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr.: 1563 Data emiterii: 16.09.2015 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 3593/103/2014, Tribunalul Neamţ Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal – Judecător-sindic: Maria Atudosiei. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa B-dul Republicii nr. 16, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, număr de telefon 
0233/212294, programul arhivei/registraturii instanţei: luni-joi orele 9-13. 
3.1. Debitor: S.C. 3T Construct S.R.L. - od de identificare fiscală: 22009205, sediul social: Piatra Neamţ, str. Petru 
Movilă, nr. 18 bis, et. 1, judeţul Neamţ, număr de ordine în registrul comerţului: J27/866/2007. 
3.2. Administrator special: Pop Ana, cu domiciliul în sat Căciuleşti, str. Preot Boca, nr. 207, comuna Girov, judeţul 
Neamţ. 
4. Administrator judiciar: RDV Insolvenţă SPRL - cod de identificare fiscală: RO20652920, număr înregistrare 
Registrul formelor de organizare: RFO II-0032, sediul social: Bulevardul Traian, nr. 80, bl. H3, sc. A, ap. 27, Piatra 
Neamţ, judeţul Neamţ, sediul procesual ales: Piatra Neamţ, str. Cuza Vodă nr. 1A, bloc tronson A, etaj 1, judeţul 
Neamţ, tel./fax: 0233/233722, e-mail: rdvinsolventa@gmail.com. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar 
persoană juridică: Stroe Daniela. 
5. Subscrisa RDV Insolvenţă SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. 3T Construct S.R.L. 
reprezentat legal prin Stroe Daniela în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă comunică: Raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi 
justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 159 alin. (1) şi art. 161 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
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prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă pentru debitorul S.C. 3T Construct S.R.L. astfel întocmit, în anexă, în număr de 
2 file. 

Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 159 alin. (1) şi art. 161 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă, pentru debitorul S.C. 3T Construct S.R.L. 
Număr dosar: 3593/103/2014, Tribunalul Neamţ Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Judecător-sindic: Maria Atudosiei. 
Temei juridic: art. 159 alin. (1) şi art. 161 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă 
Administrator judiciar: RDV Insolvenţă SPRL 
Debitor: S.C. 3T Construct S.R.L. 
1. Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Prin Încheierea de şedinţă din data de 22.10.2014 s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva 
debitorului S.C. 3T Construct S.R.L. fiind desemnat în calitate de administrator judiciar Asist Cont IPURL. 
Prin Sentinţa civilă nr. 63/F/11.02.2015 s-a dispus înlocuirea administratorului judiciar Asist Cont IPURL CU RDV 
Insolvenţă SPRL. 
Având în vedere adresa nr. nr. 0768R/24.04.2015, adresa nr. 773R/24.04.2015, adresa nr. 774R/24.04.2015 şi adresa nr. 
814/29.04.2015 emise de S.C. 3T Construct S.R.L., prin administratorul special Pop Ana, prin care a solicitat 
administratorului judiciar aprobarea unor acte şi operaţiuni care depăşesc condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii 
curente, în temeiul art. 87 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
administratorul judiciar a convocat comitetul creditorilor debitorului S.C. 3T Construct S.R.L. pentru data de 
06.05.2015, ora 14.30 în vederea supunerii spre aprobare a cererilor administratorului special. 
În raport cu ordinea de zi a şedinţei comitetului creditorilor din data de 06.05.2015, ora 14.30 au votat Banca 
Transilvania şi S.C. Cridus Construct S.R.L. care a trimis votul în data de 07.05.2015, motiv pentru care am reconvocat 
comitetul creditorilor pentru data de 11.05.2015. 
Comitetul creditorilor întrunit la data de 11.05.2015 a adoptat următoarele decizii: 1. Aprobă plata sumelor care vor fi 
datorate subcontractorului S.C. Cazan Impex 93 S.R.L. în calitate de proiectant coordonator într-un cont Escrow care va 
fi deschis la Banca Transilvania S.A., urmând ca din acest cont S.C. Cazan Impex 93 S.R.L. să plătească ceilalţi 
subcontractori proiectanţi, cu respectarea prevederilor anexelor 1, 2 şi 3 la adresa nr. 0768R/24.04.2015 emisă de S.C. 3 
T Construct S.R.L. prin administratorul special Pop Ana; 2. Aprobă încheierea contractului de furnizare de produse cu 
S.C. Envirotronic S.R.L. în forma solicitată de către reprezentanţii acestei societăţi (anexa nr. 1 la adresa nr. 
773R/24.04.2015); 3. Aprobă denunţarea contractului de prestări servicii nr. 0392/23.05.2011 şi pe cale de consecinţă a 
contractului de cesiune nr. 528/09.07.2014; 4. Aprobă plata sumei de 248.059,44 lei Asocierii Stulz-Planaqua GmbH & 
S.C. Stulz-Planaqua S.R.L. & S.C. Pro Toby S.R.L., respectiv reprezentantului financiar al acesteia S.C. Stulz-Planaqua 
S.R.L. ca şi creanţă curentă, la data la care S.C. 3T Construct S.R.L. va încasa de la S.C. Apa Serv S.A. suma de 
1.418.066,46 lei; 5. Aprobă încheierea contractului de subantrepriză între S.C. 3 T Construct S.R.L. şi S.C. Motris 
Company S.R.L. pentru finalizarea unor lucrări rămase de executat din contractul de lucrări nr. 6460/17.05.2013 SM-
CL05-Lucrări de construcţii staţii de epurare a apelor uzate din oraşele Tăşnad şi Ardud; 6. Aprobă plata sumelor care 
vor fi datorate subcontractorului S.C. Motris Company S.R.L. în contul Escrow deschis la Banca Transilvania S.A.; 7. 
Aprobă plata sumelor ce vor fi încasate în cadrul derulării contractului de lucrări nr. 6460/17.05.2013 SM-CL05-Lucrări 
de construcţii staţii de epurare a apelor uzate din oraşele Tăşnad şi Ardud conform situaţiei propuse în anexa nr. 3. 
Procesul-verbal încheiat în şedinţa comitetului creditorilor din data de 11.05.2015 a fost depus la dosarul cauzei la data 
de 12.05.2015 şi a fost publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 8667/13.05.2015. 
În temeiul art. 47 şi următoarele din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
administratorul judiciar a convocat adunarea creditorilor debitorului S.C. 3T Construct S.R.L. pentru data de 
18.05.2015, ora 11.00 având ca ordine de zi stabilirea unui alt onorariu pentru administratorul judiciar. 
În şedinţa adunării creditorilor debitorului din data de 18.05.2015 creditorii au aprobat pentru administratorul un 
onorariu fix de 3.000 lei lunar, exclusiv TVA. Procesul-verbal încheiat în şedinţa adunării creditorilor a fost depus la 
dosarul cauzei şi a fost publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 9274/21.05.2015. 
Având în vedere adresa nr. 922R/21.05.2015 şi adresa nr. 923R/21.05.2015 emise de S.C. 3T Construct S.R.L. prin 
administratorul special Pop Ana prin care a solicitat administratorului judiciar aprobarea unor acte şi operaţiuni care 
depăşesc condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii curente, în temeiul art. 87 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă administratorul judiciar a convocat comitetul creditorilor 
debitorului S.C. 3T Construct S.R.L. pentru data de 28.05.2015, ora 15.30, în vederea supunerii spre aprobare a 
cererilor administratorului special. 
În raport cu ordinea de zi a şedinţei comitetului creditorilor din data de 28.05.2015, ora 15.30, Banca Transilvania S.A. 
şi S.C. Cridus Construct S.R.L. au solicitat prorogarea şedinţei comitetului creditorilor pentru data de 05.06.2015, iar 
S.C. Grundfos Pompe România S.R.L. a votat împotrivă pentru toate punctele de pe ordinea de zi, motiv pentru care am 
reconvocat comitetul creditorilor pentru data de 05.06.2015. 
În raport cu ordinea de zi a şedinţei comitetului creditorilor din data de 05.06.2015, ora 15.30, Banca Transilvania S.A. 
a aprobat ordinea de zi propusă, S.C. Grundfos Pompe România S.R.L. a votat împotrivă pentru toate punctele de pe 
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ordinea de zi, iar S.C. Cridus Construct S.R.L. nu şi-a exprimat votul, motiv pentru care nu a fost posibil să fie luată 
vreo decizie, drept pentru care am reconvocat comitetul creditorilor pentru data de 10.06.2015. 
Comitetul creditorilor întrunit la data de 10.06.2015 a adoptat următoarele decizii: 1. Nu aprobă încheierea contractului 
de prestări servicii între S.C. 3T Construct S.R.L. şi S.C. Tel Drum S.A. (anexa nr. 4 la adresa nr. 923R/21.05.2015); 2. 
Nu aprobă încheierea contractului de închiriere între S.C. 3T Construct S.R.L. şi S.C. Tel Drum S.A. (anexa nr. 5 la 
adresa nr. 923R/21.05.2015); 4. Nu aprobă încheierea contractului de vânzare-cumpărare între S.C. 3T Construct S.R.L. 
şi S.C. Tel Drum S.A. (anexa nr. 6 la adresa nr. 923R/21.05.2015); Nu aprobă compensarea valorii serviciilor care vor fi 
prestate de S.C. Tel Drum S.A. cu valoarea mobilierului proprietatea S.C. 3T Construct S.R.L.; 5. Nu aprobă preluarea 
de către S.C. Saminox John S.R.L. a contractului de leasing încheiat între S.C. 3T Construct S.R.L. şi Ideea Leasing 
IFN S.A. (fosta VB Leasing IFN S.A.). 
Procesul-verbal încheiat în şedinţa comitetului creditorilor din data de 10.06.2015 a fost depus la dosarul cauzei la data 
de 11.06.2015 şi a fost publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 10784/12.06.2015. 
Având în vedere adresa nr. 1054/18.06.2015 emisă de S.C. 3T Construct S.R.L. prin administratorul special Pop Ana 
prin care a solicitat administratorului judiciar aprobarea unor acte şi operaţiuni care depăşesc condiţiile obişnuite de 
exercitare a activităţii curente, în temeiul art. 87 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă administratorul judiciar a convocat comitetul creditorilor debitorului S.C. 3T Construct 
S.R.L. pentru data de 23.06.2015, ora 10.00, în vederea supunerii spre aprobare a cererilor administratorului special. 
Comitetul creditorilor întrunit la data de 23.06.2015 a adoptat următoarea decizie: 1. Aprobă preluarea de către S.C. 
Saminox John S.R.L. a contractului de leasing încheiat între S.C. 3T Construct S.R.L. şi Ideea Leasing IFN S.A. (fosta 
VB Leasing IFN S.A.). 
Procesul-verbal încheiat în şedinţa comitetului creditorilor din data de 23.06.2015 a fost depus la dosarul cauzei la data 
de 24.06.2015 şi a fost publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 11.540/24.06.2015. 
Vă solicitam să luaţi act de deciziile adoptate de comitetul creditorilor întrunit la data de 16.04.2015, 11.05.2015, 
10.06.2015 şi 23.06.2015. 
Vă solicităm să luaţi act de decizia adoptată de adunarea creditorilor debitorului din data de 18.05.2015 privind 
onorariul administratorului judiciar. 
Solicităm termen pentru continuarea procedurii. 

RDV Insolvenţă SPRL 
Stroe Daniela 

 
Județul Satu Mare 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea EMTH EM SRL, cod unic de înregistrare: 16598688 
România  
Tribunalul Satu Mare Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Str. Mihai Viteazu nr. 8   
Dosar nr. 1574/83/2015 

Comunicare încheiere de îndreptare a erorii materiale din 09.09.2015 
strecurată în dispozitivul sentinţei civile nr. 575/2015/f/26.08.2015 

 emisă la 10.09.2015 
Creditor: 
1. SC Black Sea Suppliers SRL, cu sediul în Constanţa, B-dul Aurel Vlaicu, nr.191, jud. Constanţa   
Debitor 
2. EMTH EM SRL, cu sediul în Odoreu, com. Odoreu, str. Republicii, nr. 90, jud. Satu Mare, având CUI 16598688. 
Administrator judiciar 
3. Redresare Lichidare SPRL - Filiala Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, str. Horea, nr. 8/7, jud. Satu Mare. 
Se comunică alăturat, un exemplar din Încheierea de îndreptare a erorii materiale strecurată în dispozitivul Sentinţei 
civile  nr. 575/2015/F/26 August 2015, pronunţată de Tribunalul Satu Mare, Secţia a II-a civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1574/83/2015, prin care s-a dispus deschiderea procedurii  generale de insolvenţă 
privind pe debitorul  EMTH EM SRL, cu sediul în Odoreu, com. Odoreu, str. Republicii, nr. 90, jud. Satu Mare, având 
CUI 16598688. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                               Grefier, 
                                                                                                                                                                         Turda Valeria 
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