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10. Solicitări. 
� Acordarea unui nou termen, în vederea soluționării celor două contestatii la tabelul preliminar al creantelor, pentru a 
da posibilitatea debitoarei de a depune ulterior în termenul legal un plan de reorganizare a activitatii, precum și pentru 
îndeplinirea în continuare a atribuțiilor prevăzute de art. 58 din Legea 85/2014. 

Administrator judiciar, 
Săvoiu Iulian 

 
6. Societatea TRANS DACTARI GOLD SRL, cod unic de înregistrare: 31199079 

Notificare privind deschiderea  
procedurii generale a insolventei a debitoarei SC Trans Dactari Gold SRL  

INFORMATII GENERALE 
� DATE PRIVIND DOSARUL: Numar dosar 40129/3/2017, Tribunalul Bucureşti, Sectia a VII-a Civila. 
� DEBITOR: SC TRANS DACTARI GOLD SRL cu sediul social în Bucureşti, Sos. Viilor, nr.14, corp Cladire C16, 
birou 12, sector 5 şi sediu ales în Bd. Primaverii, nr.39, et.1, ap.2, numar de ordine în registrul comertului 
J40/1551/2013, CUI 31199079. Obiectul principal de activitate al societatii este prevazut de Cod CAEN 4941 – 
„Transporturi rutiere demărfuri”. 
� ADMINISTRATOR JUDICIAR: PHOENIX INSOLV IPURL 
� Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă R.S.P. 0430; CUI RO26485457; 
� Sediul social: Bucureşti, Burnitei, nr.24, ap birou 50, sector 3. 
� Sediu comunicare: Bd. Ficusului, nr.12, sector 1, Bucureşti 
� SENTINTA CIVILA din 25.10.2017 pronuntata de Tribunalul Bucureşti, Sectia a VII-a Civila, în dosarul nr. 
40129/3/2017, avand termen de judecata la 21.02.2018, Complet 9. 
Subscrisa PHOENIX INSOLV IPURL, reprezentata prin practician în insolventa Roxana Tudorache în calitate de 
administrator judiciar al debitorului SC TRANS DACTARI GOLD SRL, conform sentintei civile din 25.10.2017, 
pronuntata de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civila, în dosarul nr. 40129/3/2017, în temeiul art. 71 alin. 1 din 
Legea privind procedura insolventei notifica 
Intrarea debitorului SC TRANS DACTARI GOLD SRL în procedura generala a insolvenţei în baza art. 71 alin. 1, 
conform sentintei din 25.10.2017 pronuntata de Tribunalul Bucureşti, Sectia a VII-a Civila, în dosarul nr. 40129/3/2017. 
In conformitate cu prevederile art. 99 şi urm. din Legea 85/2014, va informam ca judecatorul sindic a stabilit 
următoarele termene limita: 

08.12.2017 Pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor. 

28.12.2017 Pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creantelor. 

22.01.2018 Pentru definitivarea tabelului definitiv al creantelor. 

02.01.2018 Data primei sedinte a adunarii creditorilor 

 

Restrictii pentru 
creditori 

In conformitate cu prevederile Lg. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creantei pana la 
termenul mentionat mai sus atrage decaderea din drepturi privind creanta/creantele pe care le 
detineti impotriva debitoarei. De la data deschiderii procedurii se suspenda toate actiunile 
judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale-art. 
75 din Legea privind procedura insolventei. 

Informaţii suplimentare 
o In vederea inscrierii la masa credala este necesar sa se completeze şi sa se transmita la Tribunal Cererea de inscriere 
a creantei cu respectarea dispozitiilor art. 104 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei. 
o Cererea de inscrierea a creantei în tabelul preliminar va fi insotita de documentele justificative ale creantei şi actele 
care atesta constituirea de garantii, în copii certificate pentru conformitate. 
o Cererea de inscriere a creantei şi documentele care o insotesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin posta pe 
adresa instantei, iar un exemplar va fi transmis administratorului judiciar PHOENIX INSOLV IPURL la adresa din 
Bucureşti, str. Zizin, nr. 10 A, et.4, ap.13, sector 3, prin fax la nr. 031.710.74.67 sau pe adresa de e-mail 
insolv.office@gmail.com. Exemplarul catre administratorul judiciar va contine şi copia dovezii achitarii taxei judiciare 
de timbru. 
o Toate inscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
o Cererea va fi insotita de dovada platii taxei judiciare de timbru în suma de 200 lei.  
Va multumim pentru colaborare, 

Administrator judiciar, 
Phoenix Insolv IPURL, 

Prin practician în insolventa Roxana Tudorache 
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7. Societatea UNIVERSAL SERV CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 23712180 
Nr. înreg.: 14218/01.11.2017 
Ref: Ref: Universal Serv Construct SRL  
 - în faliment, în bankrupcy, en faillite - 
 sediul social: București, Sectorul 3, Strada Mărului nr. 27, Camera 1 J40/6642/2008, Cod Unic de Înregistrare 
23712180 
 Dosar nr. 32285/3/2016 
Către,  
Creditorii Universal Serv Construct SRL  
Subscrisa, RomInsolv S.P.R.L., desemnată Administrator judiciar în cauza care face obiectul dosarului nr. 
32285/3/2016 privind debitoarea Universal Serv Construct SRL , conform sentinţei civile pronuntata de Tribunalul Ilfov 
în data de 10.02.2017, 

Convoacă 
Adunarea generală a creditorilor pentru data de 07.11.2017, ora 12:00, la sediul Lichidatorului judiciar din București, 
Splaiul Unirii, nr. 223, Etaj 4, Sectorul 3. 
Ordinea de zi a ședinței este următoarea: 
1. Aprobarea raportului final.  
2. Oportunitatea formulării cererii prevăzute de art. 169 din Legea 85/2014. 
MENȚIUNI cu privire la punctele de pe ordina de zi a ședinței 
1.  Rapoartul menționat a fost publicat în BPI. Rapoartul poate fi solicitat pe e-mail, transmițând o cerere pe adresa: 
alexandru.ciureanu@rominsolv.ro. Rapoartul se poate consulta și la sediul Administratorului judiciar, pe cheltuiala 
persoanei interesate.  
3. Administratorul judiciar înțelege să nu formuleze cererea prevăzută de art. 169 din Legea 85/2014. Potrivit 
dispozițiilor art. 169 alin. 2 din Legea 85/2014 dacă administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul nu a indicat 
persoanele culpabile de starea de insolvență a debitorului și/sau a hotărât că nu este cazul să introducă acțiunea 
prevăzută la alin. (1), aceasta poate fi introdusă de președintele comitetului creditorilor în urma hotărârii adunării 
creditorilor ori, dacă nu s-a constituit comitetul creditorilor, de un creditor desemnat de adunarea creditorilor. De 
asemenea, poate introduce această acțiune, în aceleași condiții, creditorul care deține mai mult de 50% din valoarea 
creanțelor înscrise la masa credală”. 
Vă aducem la cunoștință posibilitatea de a fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți cu procură specială 
autentică sau, în cazul creditorilor bugetari și al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul 
unității. Votul poate fi exprimat și prin corespondență, scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau 
înscrisul în format electronic, căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat semnătura electronică, bazată pe un certificat 
calificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace Lichidatorului judiciar, până în ziua și la ora fixată pentru 
exprimarea votului.  
Dacă aveți nevoie de informații suplimentare vă rugăm să ne contactați prin telefon, email sau fax, utilizând informațiile 
menționate în partea de jos a paginii. 
Cu stimă,  

Lichidator judiciar, ROMINSOLV S.P.R.L. 
 
Județul Constanţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea THEO SUNSET LAND SRL, cod unic de înregistrare: 27060160 

Convocare adunare creditori 
Număr: 1047, Data emiterii: 03.11.2017 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 5627/118/2015, Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: 
Cristina Belecciu 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Traian nr. 31, Constanţa, jud. Constanţa, Număr de telefon 0241 - 551345, 
programul arhivei 8:30-12:30 (Luni - Vineri). 

1 
D.G.R.F.P. Galaţi - ADMINISTRAŢIA 
JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE 
CONSTANŢA 

b-dul. I.G. Duca nr. 18, loc. Constanţa Jud. Constanţa 

2 PRIMĂRIA COMUNEI LIMANU str. Castanului nr. 32, loc. Limanu, Jud. Constanţa 

3.Debitor: THEO SUNSET LAND SRL  
Cod de identificare fiscală: RO 27060160; sediul social: Str. Ciprian Porumbescu nr. 23, camera nr.1, etaj parter, loc. 
Limanu, Jud. Constanta, Număr de ordine la Registrul Comertului J13/1074/2010. 
4. Lichidator judiciar: MG ACTIV INSOLVENCY S.P.R.L. 
Sediul social: str. Timişanei nr. 34, et. 2, birou 3, loc. Constanţa, jud. Constanţa, Număr de înscriere în tabloul 
practicienilor în insolvenţă: Atestat 2A0329, Tel: 0241-660077; /Fax: 0241-520091, E-mail: e_marilena@yahoo.com; 
andreeacristina_preda@yahoo.com. 
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5. Subscrisa: MG ACTIV INSOLVENCY S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului THEO SUNSET 
LAND SRL, conform sentinţei civile nr. 580 din 04.04.2017 pronunţată de Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă, în 
dosarul 5627/118/2015, în temeiul art. 48 şi următoarele din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, 
convoacă adunarea creditorilor debitorului THEO SUNSET LAND SRL 
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar. 
Adresa: str. Timişanei nr. 34, et. 2, birou 3, loc. Constanţa, jud. Constanţa. 
Data: 13.11.2017, Ora: 1300 

Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor 
bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. 
Dacă prin lege nu se interzice în mod expres, creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi 
exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura 
electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua şi la ora fixată 
pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar sau lichidatorului judiciar. 
La şedinţele adunării creditorilor, salariaţii debitorului vor putea fi reprezentaţi de un delegat din rândul acestora, care 
va vota pentru întreaga valoare a creanţelor reprezentând salariile şi alte drepturi băneşti ce li se cuvin. 
Ordinea de zi: 
1. Prezentarea Raportului nr. 1 asupra fondurilor obţinute din recuperarea creanţelor debitoarei Theo Sunset Land 
SRL în perioada 08.12.2016 – 02.11.2017; 
2. Prezentarea Planului de distribuţie între creditori nr. 1 între creditorii Theo Sunset Land SRL. 

MG Activ Insolvency SPRL, 
Preda Andreea Cristina 

 
Județul Dolj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea JOKER COM SRL, cod unic de înregistrare: 3984547 

Convocare adunare generală creditori 
Nr.: 1911, data emiterii: 03.11.2017 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 7846/63/2013 al Tribunalului Dolj, sectia a-II-a civila, complet C 6F 
2.1. Debitor: SC JOKER COM SRL, cod de identificare fiscală 3984547cu sediul social în Craiova, str. Raului, nr. 18H, 
jud. Dolj, număr de ordine în registrul J16/1251/1993 
2.2. Administrator special: Gaman Eugen 
3. Creditori: - Anexa 1 – Lista creditori 
4. Lichidator judiciar INSOLV OLTENIA IPURL 
Cod de identificare fiscală 32438247 cu sediul social Craiova, str. Vasile Conta, nr.47, jud. Dolj 
Număr de înscriere în Registrul formelor de organizare RFO II – 0819 Tel/Fax: 0251/525200  
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Tene Bogdan Laurentiu; 
5. Subscrisa/Subsemnatul(a): INSOLV OLTENIA IPURL, 
în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC JOKER COM SRL , 
conform Incheierii din data de 19.10.2017, pronunţată de Tribunalul Dolj, secţia a-II-a civila, în dosarul nr. 
7846/63/2013 în temeiul art. 99 din Legea 85/2006 convoacă Adunarea generala creditorilor debitorului SC Joker Com 
SRL  
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar situat în Craiova, str. Vasile Conta, nr. 47, jud. 
Dolj, data 10.11.2017, ora 16.00  
Ordinea de zi: 
Aprobarea raportului de evaluare a stocurilor apartinand debitoarei intocmit de catre expert evaluator Stoica Ion, 
inregistrat sub nr. 80/30.10.2017, şi stabilirea modalitatii de vanzare a acestora. 
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. 
Semnătura: INSOLV OLTENIA IPURL 

Anexa 1 
Lista creditorilor SC JOKER COM SRL  

- D.G.F.P. Dolj - Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, jud. Dolj 
- BANCA TRANSILVANIA - Craiova, str. Iancu Jianu, nr. 16, jud. Dolj 
- BANCA COMERCIALA INTESA SAOPAOLO - Craiova, str. Aries, nr. 1, bl. A, jud. Dolj 
- F.N.G.C.I.M.M. SA IFN - Craiova, str. Vasile Conta, nr. 47, et. 1, jud. Dolj 
- UNICREDIT TIRIAC BANK S.A - Craiova, str. Madonna Dudu, nr. 3, bl. 1-3-5, jud. Dolj 
- PRIMARIA Craiova Serviciul taxe şi impozite - Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 52, jud. Dolj 
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- PRIMARIA Baia de Fier Serviciul taxe şi impozite - Comuna Baia de Fier, nr. 364, jud. Gorj 
- TRANS OLTENIA SRL - Craiova, str. Raului, nr. 18, jud. Dolj 
- ESPRIT GROUP S.R.L - Brasov, str. Zizinului, nr. 121, jud. Brasov 
- MITLIV EXIM SRL - Craiova, bld. Dacia, nr. 69, jud. Dolj 
- COMPANIA DE APA CRAIOVA SA - Craiova, str. Brestii, nr. 133, jud. Dolj 
- SELENA ROMANIA SRL - Loc. Olteni, str. Drumul mare, nr. 26-28, jud. Dolj 
- KINYTA SRL - Loc. Dingesti, com. Berislavesti, nr. 14, jud. Valcea 
- TERMOPAN SRL - Cluj-Napoca, str. Plevnei, nr. 41, jud. Cluj 
- GRONY SRL - Slatina, str. Cireasov, nr. 20, jud. Olt 
- COUTINHO&FERROSTAAL GMBH SRL - Galati, str. Frunzei, nr. 75, jud. Galati 
- SALUBRITATE SA - Craiova, str. Brestii, nr. 129A, jud. Dolj 
- ALDIS SRL - Calarasi, str. C-tin Stefanescu, nr. 1, jud. Calarasi 
- EXFLOR SRL - Carcea, str. Plaiului, nr. 19, jud. Dolj 
- GABBRO SRL - Loc. Utvin, nr. 431, jud. Timis 
- ILVROM SRL - Craiova, Calea Bucureşti, nr. 37, jud. Dolj 
- INTERDECO PROFILES SRL - Sibiu, Calea Dumbravii, nr. 21, sc. F, ap. 68, jud. Sibiu 
- CEZ VANZARE SA - Craiova, str. Brestii, nr. 2, jud. Dolj 
- PORSCHE LEASING IFN SA - Voluntari, str. Pipera-Tunari, cladirea Porsche, nr. 2, jud. Ilfov 
- BRICOLAGE DISTRIBUTION SRL - Slobozia, str. Sos. Brailei, nr. 5, jud. Ialomita 
- KREATIV SRL - Satu Mare, str. Fagarasului, bl. F11/9, jud. Satu Mare 
- ROMTERA PRODUCT SRL - Buzau, sos. Brailei, km. 7, jud. Buzau 
- PARTENER SRL - Bacau, Calea Moinesti, nr. 34, et. 3 jud. Bacau 
- GDF SUEZ Energy Romania SA - Bucureşti, bld. Marasesti, nr. 4-6, sector 4 
- MATECO PREST SRL - Bucureşti, str. Cuza Voda, nr. 132, bl. 1, sc. 2, parter, ap. 23, sector. 4 
- CIUCA IONEL - Loc. Podari, str. Luminii, nr. 1,jud.Dolj 
- VENUS DSH IMPORT EXPORT SRL - Bucureşti, str. Violetelor, nr. 16B, sector 6 
- SAFF TRADING SRL - Carcea, aleea 1 Complexului, nr. 14, jud. Dolj 
- CEVISO SRL - Craiova, Calea Dunarii, nr. 14, jud. Dolj 
- HERZ ARMATUREN ROMANIA SRL - Bucureşti, Calea Rahovei, nr. 266-268, corp 61, et. 3, cam. 24-26, sector 
5 
- NITELA IMPEX SRL - Craiova, Brazda lui Novac, nr. 215, jud. Dolj 
- TRANSILVANIA IMPORT EXPORT SRL - Oradea, str. Teatrului, nr.1-2, jud. Bihor 
- EVER PRO INTERNATIONAL CONSTRUCTION SRL - Loc. Voluntari, str. Erou Mircea Marinescu, nr. 22, jud. 
Ilfov 
- CHEMSTAR SRL - Targoviste, str. Nicolae Balcescu, nr. 2bis, jud. Dambovita 
- ALCHIM 96 SRL - Ramnicu-Valcea, str. Stolniceni, nr. 17, jud. Valcea 
- IVECO CAPITAL LEASING IFN SA - Bucureşti, str. Tipografilor, nr. 11-15, Cladirile A1 şi LA, et. 5, sector 1 
- G&G ROMANIA SRL - Constanta, str. Interioara (incinta comat), nr. 3, jud. Constanta 
- ROMARC SRL - Sibiu, sos. Europa Unita, nr. 11, jud. Sibiu 
- EUREX ALIMENTARE SA - Popesti Leordeni, str. Soseaua de Centura, nr. 99, jud. Ilfov 
- FABRYO CORPORATION SRL - Loc. Popesti Leordeni, sos. Oltenitei, nr. 202B, Jud. Ilfov 
- FREE STAR SRL - Loc. Ploiesti, str. Marasesti, nr. 456, jud. Prahova 
- ANTIBIOTICE SA - Iasi, str. Valea Lupului, nr. 1, jud. Iasi 
- AQUILA PART PROD COM - Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 105A, jud. Prahova 
- DAW BENTA ROMANIA SRL - San Craiul de Mures, str. Principala, nr. 201, jud. Mures 
- AMAGEO SRL - Craiova, str. Raului, nr. 76A, jud. Dolj 
- CESAL SA - Craiova, str. Carpenului, nr. 509, jud. Dolj 
- DEN BRAVEN ROMANIA COMEX SRL - Loc. Bufrea, str. Rasaritului, nr. 51, jud. Ilfov 
- MELINDA-IMPEX STEEL SA - Odorheiul Secuiesc, str. Beclean, nr. 314, jud. Harghita 
 
Județul Galaţi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea FIDALUS CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 15682682 

Proces verbal al adunarii creditorilor din data de 03.11.2017 
FIDALUS Construct SRL 
Nr. inreg. 9924/03.11.2017 

Tribunalul Galati, Sectia a II-a Civila 
Dosar nr. 5360/121/2013 
Debitor FIDALUS Construct SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, avand numar de inregistrare în registrul 
comerţului J17/1153/2003, CUI RO 15682682, cu sediul în Galati, str. George Cosbuc, nr. 31, bloc B5, ap. 1, jud. 
Galati. 
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Lichidator judiciar SIERRA QUADRANT FILIALA BUCURESTI S.P.R.L., cu adresa de corespondenta Bucureşti, str. 
Traian, nr.2, bl.F1, sc.3, et.1, ap.1,2,3, sector 3, nr. înregistrare RFO II-0393, CUI RO 25852407, e-mail 
office.bucuresti@sierraquadrant.ro. 
Subscrisa, prin notificarea nr. 9465/23.10.2017, publicata în BPI nr. 19803/24.10.2017, am procedat la reconvocarea 
sedintei Adunarii Creditorilor societatii Fidalus Construct SRL la data de 03.11.2017, ora 13:00, la sediul nostru pentru 
a supune la vot urmatoarea ordine de zi: 
1. Prezentarea ofertelor depuse de evaluatori pentru evaluarea bunului imobil al debitoarei; 
2. Selectarea unei oferte dintre cele prezentate la punctul 1, pentru evaluarea bunului imobil al debitoarei. 
Raportul administratorului judiciar pentru sedinta Adunarii Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 11164/08.06.2017. 
Sedinta a fost prezidata de administratorul judiciar reprezentat de Practician în Insolventa Irimia Teodora. 
Doar creditorul Tonescu Finance SaRL, creditor detinand un procent de 9,7996% din valoarea creantelor cu drept de vot 
a comunicat punct de vedere. 
Prin urmare, lichidatorul judiciar constata ca nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de Legea nr. 85/2006, 
motiv pentru care declara sedinta nestatutara. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal în doua exemplare, avand aceeasi valabilitate. 

Lichidator judiciar, Sierra Quadrant Filiala Bucuresti SPRL, 
Practician în Insolventa Irimia Teodora 

 
Județul Ilfov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea AGROCEREAL IMPORT EXPORT SRL, cod unic de înregistrare: 16721887 
Catre: Buletinul Procedurilor de Insolventa 
Debitoare: AGROCEREAL Import Export SRL (in faliment, in bankruptcy, en faillite) 
Dosar nr. 1165/93/2012 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov Sectia Civila  
Referitor la: Reconvocare Adunare Creditori 
Subscrisa EURO INSOL S.P.R.L. inregistrata în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Nationale a Practicienilor 
în Insolventa din Romania sub nr. RFO II-0069, CUI RO 21119285, cu sediul ales pentru comunicare în Bucureşti, 
Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5 et. 3, sector 5, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei AGROCEREAL 
IMPORT EXPORT SRL (in faliment, în bankruptcy, en faillite) cu sediul social în Sat 1 Decembrie, Comuna 1 
Decemrbie, Judeţul Ilfov, str. Independentei, nr. 112, ap.cam. 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 
J23/1299/2004, C.U.I. 16721887, desemnat conform incheierii din 26.11.2013 pronuntata de catre Tribunalul Ilfov 
Sectia Civila în cadrul dosarului nr. 1165/93/2012. 
Preambul 
Pentru valorificarea bunurilor imobile ale debitoarei AGROCEREAL IMPORT EXPORT SRL, lichidatorul judiciar 
conform Regulametului de vanzare aprobat prin hotararea Adunarii creditorilor din data de 30.09.2016, a organizat 
integral licitatiile publice aprobate, astfel:  
• 3 licitatii la 100% din valoarea de piata a bunurilor în data de: 21.12.2016; 20.01.2017; 21.02.2017;  
• 3 licitatii la 95% din valoarea de piata a bunurilor în data de: 23.03.2017; 21.04.2017; 12.05.2017; 
• 3 licitatii la 90% din valoarea de piata a bunurilor în data de: 07.06.2017; 26.06.2017; 14.07.2017; 
• 3 licitatii la 85% din valoarea de piata a bunurilor în data de: 31.07.2017; 17.08.2017; 04.09.2017. 
Publicitatea s-a efectuat prin publicarea anunturilor de licitatie în cotidianul de larga circulatie ,ROMANIA LIBERA” şi 
„BURSA” cate 3 aparitii pentru fiecare etapa de licitatii şi pe site-ul UNPIR şi EURO INSOL. 
Avand în vedere ca la termenele de licitatie stabilite potrivit Regulamentului de vanzare aprobat de Adunarea 
Creditorilor din data de 30.09.2016, nu s-a prezentat nicio persoana fizica sau juridica, lichidatorul judiciar a intocmit 
procese verbale de neprezentare la licitatie. 
Astfel pentru continuarea procedurii de valorificare a bunurilor imobile ale debitoarei, lichidatorul judiciar reconvoaca 
Adunarea creditorilor pentru stabilirea unei noi strategii pentru valorificarea bunurilor imobile ale debitoarei, astfel: 
in temeiul art. 13 şi urm. din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi avand în vedere Procesul verbal al 
Adunarii Creditorilor din data de 13.09.2017, reconvoaca adunarea creditorilor AGROCEREAL IMPORT EXPORT 
SRL (in faliment, în bankruptcy, en faillite) pentru data de 14.11.2017 ora 1300 , 
in Bucureşti, Opera Center, str. Costache Negri nr.1-5 et.3, sector 5 cu urmatoarea: 
ORDINE DE ZI: 
1. Prezentarea şi aprobarea Regulamentului de valorificare a bunurilor imobile din patrimoniul debitoarei falite care 
contine şi Metoda de valorificare a acestora. 
Precizari: Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială autentica sau, în cazul 
creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. La sedintele 
adunarii creditorilor, salariatii debitorului vor putea fi reprezentati de un delegat din randul acestora, care va vota pentru 
intreaga valoare a creantelor reprezentand salariile şi alte drepturi banesti ce li se cuvin. Creditorii pot vota şi prin 
corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a 
incorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice 
mijloace, pana în ziua fixata pentru exprimarea votului, administratorului judiciar. 

EURO INSOL SPRL, Lichidator judiciar 
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Județul Maramureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea SALAMANDRA PLUS SRL, cod unic de înregistrare: 12156500 

Notificare 
Nr. 29607/ 03.11.2017 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 2791/100/2017 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Palatul Justiţiei, Bd. Republicii nr.2A, camera 3, demisol, Telefon: 0262-218235 – 40, 
interioare 203, 230; Programul arhivei/registraturii instanţei: Arhiva 08:00-12:00; Registratura: 08:00-12:00. 
3.Debitor: Salamandra Plus SRL - în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective - cu sediul în Baia Sprie, str. 
Cărămizilor, nr. 55A, județul Maramureș, CUI 12156500, înregistrată la ONRC sub nr. J24/478/1999. 
4.Creditor: Lista Creditorilor Salamandra Plus SRL. 
5.Administrator judiciar: CITR Filiala Cluj SPRL cu sediul ales în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 48, et. 3, jud. 
Cluj, reprezentată prin Partner, Irina Mișca. 
6.Subscrisa CITR Filiala Cluj SPRL, în calitate de administrator judiciar desemnat prin încheierea civilă nr. 2000 din 
data de 24.08.2017, pronunțată de Tribunalul Maramureș în dos. 2791/100/2017. notifică 
7.Creditorii debitorului Salamandra Plus SRL că, prin Încheierea civilă FN din data de 03.11.2017, pronunțată de 
Tribunalul Maramureș în dos. 2791/100/2017, s-a dispus prelungirea termenelor stabilite prin încheierea civilă nr. 2000 
din data de 24.08.2017 și au fost fixate următoarele termene: 
7.1.Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanțelor este 09.11.2017. Declaraţia de creanţă se va 
depune în două exemplare, însoţită de înscrisurile doveditoare la Tribunalul Maramureș în cadrul dosarului nr. 
2791/100/2017, un exemplar fiind destinat instanţei, iar cel de-al doilea administratorului judiciar, la adresa acestuia 
menționată în preambul. Pe exemplarul administratorului judiciar, care va fi trimis la următoarea adresa: Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor nr. 48, et. 3, jud. Cluj, va fi trecuta şi o adresă de email pentru corespondenţă. 
Conform art. 102, alin. (2) Creanţa în baza căreia s-a deschis procedura insolvenţei este înregistrată de administratorul 
judiciar, în baza documentelor justificative atașate cererii de deschidere a procedurii şi în urma verificării, fără a fi 
necesară depunerea unei cereri de admitere, potrivit alin. (1), cu excepţia cazului în care se calculează accesorii până la 
data deschiderii procedurii. 
În cazul în care se solicită înscrierea în tabelul preliminar a dobânzilor, penalităţilor sau a altor accesorii, se va depune 
anexat cererii modalitatea de calcul a acestora, cu menţiunea că nu vor putea fi calculate accesorii după data deschiderii 
procedurii. 
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat 
atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 
7.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 
este 04.12.2017. 
7.3. Termenul pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv al creanțelor este data de 29.12.2017. 
7.4. Adunarea creditorilor: 
Prin prezenta se notifică faptul că prima Adunare a Creditorilor va avea loc la Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 48, 
etaj 3, jud. Cluj, la data de 11.12.2017, ora 12:00 având ca ordine de zi : 
1. Prezentarea măsurilor efectuate de la declanşarea procedurii în vederea administrării şi conservării patrimoniului; 
2. Prezentarea activului şi a pasivului societăţii; 
3. Prezentarea raportului de cauze şi a concluziilor acestuia; 
4. Desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; 
5. Confirmarea administratorului judiciar, CITR Filiala Cluj SPRL; 
6. Aprobarea onorariului propus de administratorul judiciar; 
7. Diverse. 
Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor 
bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii vor putea vota şi prin 
corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a 
incorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice 
mijloace, până în ziua şi la ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar. 
În măsura în care se va considera necesar, se va proceda la completarea ordinii de zi menţionate, urmând a se notifică: 
acest aspect tuturor creditorilor și a se publica în BPI, cu cel puțin 5 zile anterior ținerii şedinţei. Informaţii suplimentare 
veţi putea obţine de la administratorul judiciar la adresa menţionată mai sus, iar materialele de discutat în cadrul 
adunării creditorilor vor fi transmise creditorilor interesaţi. 
Cu deosebită considerație, 
Cluj-Napoca, 03.11.2017 

CITR Filiala Cluj SPRL, 
Partner Irina Mișca 

 
* 

* * 
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I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă 
 
 

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare 

1 Suport electronic 

365 zile 949,95 lei 

90 zile 237,49 lei 

30 zile 79,16 lei 
 
 
 
 

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de 
document. 

Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de 
50%. 
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