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constatând, cauza în stare de judecată, o reţine spre soluţionarea cererii formulate de D.G.R.F.B. 
Tribunalul,  

Deliberând asupra cererii formulate de creditoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, 
tribunalul reţine următoarele: 
Potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic dispune confirmarea, prin încheiere, a 
administratorului judiciar sau a lichidatorului desemnat de adunarea creditorilor sau de creditorul care deţine mai mult 
de 50% din valoarea creanţelor, precum şi a onorariului negociat. Dacă nu exista contestaţii împotriva hotărârii adunării 
creditorilor sau a deciziei creditorului care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor, confirmarea se face în 
camera de consiliu, fără citarea părţilor, în termen de 3 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a 
hotărârii adunării creditorilor sau, după caz, a deciziei creditorului majoritar.  
Totodată, potrivit art. 19 alin. 2¹ din acelaşi act normativ, creditorul care deţine cel puţin 50% din valoarea totală a 
creanţelor poate să decidă, fără consultarea adunării creditorilor, desemnarea unui administrator judiciar sau lichidator 
în locul administratorului judiciar sau lichidatorului provizoriu ori să confirme administratorul judiciar provizoriu ori, 
după caz, lichidatorul provizoriu şi să îi stabilească remuneraţia. 
În cauză, judecătorul sindic reţine că, potrivit tabelului definitiv actualizat al creanţelor întocmit în cauză (f. 118 Vol. 
II), creditoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti are calitatea de creditor majoritar, deţinând o 
creanţă ce depăşeşte 50% din totalul masei credale – 604.276 lei, reprezentând 79,72% din totalul masei credale. 
Totodată, prin Decizia publicată în B.P.I. nr. 16503/01.10.2015 (f. 111, 112 Vol. II), creditoarea a decis desemnarea în 
calitate de lichidator judiciar a practicianului în insolvenţă Omega Insolvency I.P.U.R.L., cu un onorariu lunar de 800 
lei exclusiv T.V.A., şi onorariu de succes de 1,5% din valorificarea bunurilor  
În considerarea acestor aspecte, judecătorul sindic va confirma în calitate de lichidator judiciar pe Omega Insolvency 
I.P.U.R.L., cu un onorariu lunar de 800 lei exclusiv T.V.A., şi onorariu de succes de 1,5% din valorificarea bunurilor, ca 
urmare a Deciziei creditoarei Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bucureşti publicată în B.P.I. nr. 16503/01.10.2015 
Totodată, instanţa va lua act de încetarea mandatului lichidatorului judiciar C.I.I. Vonica Lucian. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Ia act de desemnarea în calitate de lichidator judiciar a Omega Insolvency I.P.U.R.L., cu un onorariu lunar de 800 lei 
exclusiv T.V.A., şi onorariu de succes de 1,5% din valorificarea bunurilor, ca urmare a Deciziei creditoarei D.G.R.F.B. 
publicată în B.P.I. nr. 16503/01.10.2015. 
Ia act de încetarea mandatului lichidatorului judiciar C.I.I. Vonica Lucian. 
Definitivă. 
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10.11.2015.  
Preşedinte,                   Grefier,  
CITATIV 
TERMEN: 08.03.2016, C3, ORA 9,00 
CREDITOR 
SC ARTPRINT SRL LA SEDIUL ALES LA URBAN & ASOCIATII - sector 6, Bucureşti, B-DUL PRECIZIEI-
PRECIZIEI BUSINESS CENTER, nr. 1, et. 4 
Leader Tout SRL cu sediul ales - Bucureşti, sector 6, bd. preciziei, nr. 1, et. 4  
DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 3 - Bucureşti, sector 3, str. Sf.Vineri, nr. 32  
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA 
ADMINISTRATIEI SECTOR 3 A FINANTELOR PUBLICE - Bucureşti, sector 2, STR.SPERANTEI, nr. 40  
CS VISION SRL - BRASOV, str. Iuliu Maniu, nr. 43, Judeţ BRAŞOV  
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BUCURESTI - Bucureşti, sector 4, STR.RADU VODA, nr. 26-26A  
SC SIMACO ADVERTISING SRL - Bucureşti, sector 5, PUISOR, nr. 40  
MEDIAFAX GROUP SA - în insolventa, prin administrator judiciar KPMG RESTRUCTURING SPRL - Bucureşti, 
sector 1, Sos. Bucureşti-Ploiesti, nr. 69-71, et. parter, ap. camera 25 
DEBITOR 
S.C. Lion House Consult SRL, cu sediul în Bucureşti, STR.MURGENI NR.5, CAMERA 1, BL.L28, sc.A, et.1, ap.12, 
sector 3, J40/7776/2001, CUI 14171736. 
Lichidator judiciar Omega Insolvency S.P.R.L. 
Administrator special CRISTEA ANDREI DANIEL cu domiciliul în Bucureşti, Drumul pădurea Neagră nr.60A, 
BL.05, SC.A, ET.1, AP.4, SECTOR 1 
 
6. Societatea M.B.&O. PRODUCTION SRL, cod unic de înregistrare: 14486262 
România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă 
Str. Bd Unirii nr 37 sector 3 
Dosar 35283/3/2015 

Comunicare încheiere  
Nr emisă la: ziua 23 luna 11 anul 2015 

Către, 
debitoarea SC M.B.&O. PRODUCTION SRL cu sediul în Bucureşti, str. Gura Ialomiţei nr. 4, bl. H-29, sc. A, ap. 10, 
sectorul 3, înregistrată în registrul comerţului sub nr. J40/1550/2002, având CUI 14486262, prin lichidator POP ŞI 

Administrator
Highlight
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ASOCIAŢII I.P.U.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Popa Nan nr. 6, sectorul 2 
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile / sentinţei civile / deciziei civile nr. data de 13.11.2015 pronunţată în 
dosarul nr. 35283/3/2015 de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă privind debitoarea SC M.B.&O. PRODUCTION 
SRL cu sediul în Bucureşti, str. Gura Ialomiţei nr. 4, bl. H-29, sc. A, ap. 10, sectorul 3, înregistrată în registrul 
comerţului sub nr. J40/1550/2002, având CUI 14486262, prin lichidator POP ŞI ASOCIAŢII I.P.U.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, str. Popa Nan nr. 6, sectorul 2 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                         Grefier,  

* 
România, Tribunalul Bucureşti, Secţia A VII-A Civilă 
Dosar nr. 35283/3/2015 

Încheiere 
Şedinţa publică din data de 13.11.2015 

Tribunalul constituit din: 
Preşedinte judecător-sindic Larion Iuliana-Mădălina 

Grefier Paraschiv Mădălina Andreea  
Pe rol se află soluţionarea cauzei civile având ca obiect cererea întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, formulată de către debitoarea SC M.B.&O. PRODUCTION 
SRL, prin lichidator POP ŞI ASOCIAŢII I.P.U.R.L. 
La apelul nominal făcut în şedinţă publică, a răspuns debitoarea, prin lichidatorul POP ŞI ASOCIAŢII I.P.U.R.L., prin 
avocat Malis-Popa Iulia, care depune delegaţie la dosar. 
Procedura de citare este legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: 
Debitoarea, prin lichidator, depune la dosar un set de înscrisuri, inclusiv dovada achitării taxei de timbru în cuantum de 
200 lei, instanţa procedând la anularea acesteia. 
În temeiul art. 131 alin. 1 din Codul de procedură civilă, instanţa pune în discuţie competenţa Tribunalului Bucureşti, 
secţia a VII-a civilă, de a soluţiona cauza. 
Debitoarea, prin lichidator, apreciază că s-a introdus cererea la instanţa competentă general, material şi teritorial. 
Tribunalul constată că este competent general să soluţioneze prezenta cauză, în temeiul art. 126 alin. 1 din Constituţia 
României şi al art. 2 şi art. 3 din Legea nr. 304/2004, precum şi material şi teritorial, conform art. 41 alin. 1 din Legea 
nr. 85/2014. 
Potrivit art. 238 alin. 1 din Codul de procedură civilă, instanţa estimează durata necesară pentru soluţionarea cererii la 
un termen de judecată. 
La interpelarea instanţei, debitoarea, prin lichidator, arată că solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri. 
În baza art. 237 alin. 2 pct. 7 raportat la art. 255 alin. 1 şi la art. 258 alin. 1 din Codul de procedură civilă, tribunalul 
încuviinţează pentru debitoare proba cu înscrisuri, apreciind că este pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei. 
La interpelarea instanţei, lichidatorul arată că s-a comunicat că debitoarea ar fi avut în patrimoniu un autoturism, dar vor 
solicita mai multe informaţii pentru a se stabili dacă a fost înstrăinat sau nu. 
Constatând cauza în stare de judecată, instanţa acordă cuvântul în dezbateri pe fond. 
Debitoarea, prin lichidator, solicită admiterea cererii formulate şi deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei. 
Tribunalul reţine cererea de deschidere a procedurii insolvenţei spre soluţionare. 

Tribunalul,  
Deliberând, constată următoarele: 
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 01.10.2015, debitoarea SC M.B.&O. PRODUCTION SRL, 
prin lichidator Pop şi Asociaţii I.P.U.R.L., a solicitat deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei. 
În motivare, s-a arătat, în esenţă, că lichidatorul a fost numit în baza Legii nr. 31/1990, în urma dizolvării societăţii 
debitoare. În exercitarea atribuţiilor sale, lichidatorul a constatat că debitoarea figurează în evidenţele AFP sector 3 cu 
un debit în sumă de 71.497 lei, reprezentând obligaţii fiscale neachitate. 
În drept, debitoarea a invocat art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
În probaţiune, s-a ataşat rezoluţia persoanei desemnate la ONRCTB prin care a fost desemnat lichidatorul (fila 5). 
 Cererea a fost timbrată cu taxă de timbru în sumă de 200 lei, conform art. 14 alin. 1 din O.U.G. nr. 80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru (extras de cont, fila 9). 
În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri. 
Analizând materialul probator administrat în cauză, tribunalul reţine: 
În fapt, debitoarea, prin lichidator judiciar, a depus la dosar documente privind existenţa unei creanţei bugetare în sumă 
totală de 71.497 lei (filele 12-40), rezoluţia persoanei desemnate la ONRC prin care s-a desemnat lichidatorul (fila 5), 
informaţii de la ORCTB din cuprinsul cărora rezultă că societatea debitoare se află în lichidare (filele 10-11), dovada 
demersurilor efectuate pentru a lua legătura cu administratorul societăţii, fără rezultat (filele 45-46) şi răspunsul primit 
de la DITL sector 3 din care rezultă că debitoarea figurează în evidenţele fiscale cu un debit în sumă de 2.047,81 lei şi 
cu un autoturism (filele 41-43). 
În drept, art. 2701 teza I din Legea societăţilor nr. 31/1990 stipulează că, în cazul în care societatea aflată în lichidare 
este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei, iar, conform art. 2702 
din acelaşi act normativ, constatând îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legea insolvenţei, judecătorul-sindic va 
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dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei.  
Art. 66 alin. 1 teza I din Legea nr. 85/2014 obligă debitorul aflat în stare de insolvenţă să adreseze tribunalului o cerere 
pentru a fi supus dispoziţiilor legii menţionate, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă. 
Potrivit art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor prevăzute la art. 66, 
judecătorul-sindic va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii generale, iar dacă prin declaraţia făcută potrivit 
prevederilor art. 67 alin. 1 lit. g) debitorul îşi arată intenţia de a intra în procedura simplificată ori se încadrează în una 
dintre categoriile prevăzute la art. 38 alin. 2, judecătorul va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii simplificate, 
minuta urmând a fi comunicată, de îndată, administratorului judiciar provizoriu/lichidatorului judiciar provizoriu numit. 
De asemenea, alin. 2 teza I al aceluiaşi articol prevede că, prin încheierea de deschidere a procedurii, judecătorul-sindic 
va dispune administratorului judiciar/lichidatorului judiciar să efectueze notificările prevăzute la art. 100. 
În speţă, în cursul îndeplinirii atribuţiilor sale, lichidatorul a constatat că societatea debitoare figurează cu o creanţă 
bugetară în sumă totală de 71.497 lei, ce nu poate fi achitată din cauza lipsei fondurilor băneşti, societatea fiind în 
insolvenţă, în sensul art. 5 pct. 29 lit. a) raportat la pct. 72 din Legea nr. 85/2014, precum şi în situaţia prevăzută de art. 
38 alin. 2 lit. d) din aceeaşi lege, ceea ce justifică deschiderea procedurii simplificate. 
Totodată, din informaţiile furnizate de ORCTB rezultă că societatea debitoare nu a mai fost supusă procedurii 
insolvenţei într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive (filele 10-11). 
În consecinţă, tribunalul va admite cererea debitoarei, prin lichidator. 
În temeiul art. 2702 din Legea societăţilor nr. 31/1990 raportat la art. 71 alin. 1 şi la art. 145 alin. 1 pct. A lit. a) din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, va dispune intrarea debitoarei în 
faliment prin procedura simplificată. 
În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 va constata dizolvată societatea debitoare anterior formulării cererii 
introductive şi va ridica dreptul de administrare al acesteia. 
Potrivit art. 86 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, tribunalul va da dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil 
în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului-sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de 
înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. 
Conform art. 74 din Legea nr. 85/2014, va pune în vedere debitoarei că este obligată să depună la dosarul cauzei, în 10 
zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul 
în care debitoarea nu va depune actele şi informaţiile arătate, devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 
lit. d) teza a II-a din Legea nr. 85/2014.  
Având în vedere prevederile art. 100 din Legea nr. 85/2014, tribunalul va fixa următoarele termene limită: 
a) termenul-limită pentru depunerea, de către creditori, a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii - 10 zile de 
la notificare; 
b) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei – 28.12.2015; 
c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 07.01.2016; 
d) termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor – 01.02.2016; 
e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 12.01.2016. 
În baza art. 45 lit. d) din Legea nr. 85/2014, instanţa va desemna lichidatorul judiciar provizoriu propus de către 
debitoare, care a ataşat oferta acestuia la dosar, dovada că este atestat drept practician în insolvenţă şi că deţine o poliţă 
de asigurare profesională valabilă (filele 47-50), lichidatorul urmând a îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din 
Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 1.000 lei din averea debitoarei. În lipsa averii debitoarei, onorariul va fi achitat 
din fondul de lichidare constituit în temeiul art. 39 alin. 4 din Legea nr. 85/2014. 
Potrivit art. 147 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, va dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o 
notificare, în condiţiile art. 100 din Legea nr. 85/2014, privind intrarea debitoarei în procedura falimentului prin 
procedura simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acesteia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista 
depusă de către debitoare în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1 lit. c), debitoarei şi oficiului registrului 
comerţului, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor 
unde debitoarea are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014.  
Tribunalul va pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze, în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri, 
inventarierea şi sigilarea bunurilor debitoarei, dacă vor fi identificate bunuri, să întocmească şi să depună la dosar, în 
termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, precum şi să depună 
lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, va dispune deschiderea de către debitoare 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 lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi 
păstrate într-un cont special de depozit bancar. 
De asemenea, instanţa va pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată, 
va dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor săi permanenţi şi va 
fixa termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la data de 19.02.2016. 
În lumina acestor considerente, 

Dispune: 
Admite cererea debitoarei SC M.B.&O. PRODUCTION SRL cu sediul în Bucureşti, str. Gura Ialomiţei nr. 4, bl. H-29, 
sc. A, ap. 10, sectorul 3, înregistrată în registrul comerţului sub nr. J40/1550/2002, având CUI 14486262, prin lichidator 
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POP ŞI ASOCIAŢII I.P.U.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Popa Nan nr. 6, sectorul 2. 
În temeiul art. 2702 din Legea societăţilor nr. 31/1990 raportat la art. 71 alin. 1 şi la art. 145 alin. 1 pct. A lit. a) din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune intrarea debitoarei în faliment 
prin procedura simplificată. 
În baza art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 constată dizolvată societatea debitoare anterior formulării cererii 
introductive şi ridică dreptul de administrare al debitoarei. 
Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al 
judecătorului-sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. 
Conform art. 74 din Legea nr. 85/2014, pune în vedere debitoarei că este obligată să depună la dosarul cauzei, în 10 zile 
de la pronunţarea acestei hotărâri, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în 
care debitoarea nu va depune actele şi informaţiile arătate, devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 
lit. d) teza a II-a din Legea nr. 85/2014.  
Fixează următoarele termene limită: 
a) termenul-limită pentru depunerea, de către creditori, a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii - 10 zile de 
la notificare; 
b) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei – 28.12.2015; 
c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 07.01.2016; 
d) termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor – 01.02.2016; 
e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 12.01.2016. 
Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe POP ŞI ASOCIAŢII I.P.U.R.L., care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 
64 din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 1.000 lei din averea debitoarei. În lipsa averii debitoarei, remuneraţia va 
fi achitată din fondul de lichidare constituit în baza art. 39 alin. 4 din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 147 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o 
notificare, în condiţiile art. 100 din Legea nr. 85/2014, privind intrarea debitoarei în procedura falimentului prin 
procedura simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acesteia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista 
depusă de către debitoare în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1 lit. c), debitoarei şi oficiului registrului 
comerţului, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor 
unde debitoarea are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014.  
Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze, în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri, inventarierea şi 
sigilarea bunurilor debitoarei, dacă vor fi identificate bunuri, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 40 de 
zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea de către debitoare, prin lichidatorul judiciar, 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. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. 
Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea 
formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor săi permanenţi. 
Fixează termen pentru verificarea stadiului continuării procedurii la data de 19.02.2016. 
Executorie. 
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
Cererea de apel va fi depusă la Tribunalul Bucureşti, secţia a VII-a civilă. 
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 13 noiembrie 2015, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei 
instanţei. 
Preşedinte,                               Grefier,  
 
7. Societatea SCORSEZE SECURITY INTERNATIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 15715275 

Convocare adunare creditori 
Număr: 2859 Data emiterii: 24.11.2015 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 43448/3/2014, Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, Judecător sindic: C16 
2.Arhiva/registratura instanţei: Bulevardul Unirii nr.37, sectorul 3, Număr de telefon 021 - 408.36.00; 408.37.00; 
318.77.00, E-mail: tribunalul-bucuresti@just.ro; tr-bucuresti@just.ro Registratură -parter, camera 004. Program cu 
publicul: Zilnic, între orele 09:30 - 14:00. Arhivă - parter, camera 064. Program cu publicul: zilnic între orele 09:30 - 
14:003.  
Debitor: SCORSEZE SECURITY INTERNATIONAL SRL, Cod de identificare fiscală: RO 15715275, cu sediul social 
în București, Șoseaua Mihai Bravu, nr.67-73, bl.C18, sc.A, et.7, ap.37, sector 2, Număr de ordine în registrul comerţului 
J40/12003/2003.  
4.Creditori:listă anexă. 
5.Administrator judiciar: Consorțiul Expert Insolvenţă SPRL Filiala București, cu sediu în București, str. Turturelelor, 
nr. 11A, et. 5, sector 3, având Cod de Identificare Fiscală RO 29774166, înscrisă în Registrul Formelor de Organizare 
sub nr. RFO II 578/2011, Tel: 0314 380770, Fax: 0314380771, e-mail: bucuresti@expertinslventa.ro, nume şi prenume 
reprezentant persoană juridică: Emil GROS și PRIME INSOLV PRACTICE SPRL, cu sediul în Bucureşti, Bdul 
Aviatorilor, nr.52, parter, ap.1-2, sector 1, înscrisă în Registrul formelor de organizare al UNPIR cu nr. RFO 11-0488, și 
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