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Nr. 
crt. 

Creditor Adresa Creanţa depusă 
Creanţa 

acceptată 
Creanță 
respinsă 

% 
din grupă 

% 
din total 

Menţiuni 

8 
RUSSMEDIA 
NEWSPAPER 
SRL 

Bcurești, Bd. Dacia, 
nr. 34, parter, 
încăperea nr. 5, bl. 
U55, jud. Bihor 

773.49 lei 773.49 lei .00 lei 0.13% 0.04%  

TOTAL GRUPA 4 1,228,487.68 lei 575,629.44 lei 652,858.24 lei 100.00% 0.093%  

TOTAL CREANŢE DEPUSE: 3,315,097.52 lei  
TOTAL CREANŢE ACCEPTATE: 1,927,642.28 lei  

Global Money Recovery SPRL, prin Ec. Țiril Oana 
 

Județul Argeş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea DECO MEUBLE SRL, cod unic de înregistrare: 23197972 
Tribunalul Specializat Argeș  
Pitesti, Bld.I.C.Bratianu nr.7, Judeţul Arges 
Număr dosar: 262/1259/2016 
Debitor: DECO MEUBLE SRL 
Cod de identificare fiscală :23197972 
Număr de ordine în registrul comerţului: J3/283/2008 
Sediul social: Sat.Purcareni, Comuna Micesti, nr.89A, Judet Arges 

Proces – verbal al comitetului creditorilor debitoarei Deco Meuble SRL 
încheiat azi, 04.12.2017, ora 12.00 

 Comitetul Creditorilor debitoarei DECO MEUBLE SRL a fost convocat de administratorul judiciar pentru data de 04 
decembrie 2017, iar creditorii au fost notificaţi cu privire la data, locul, ora şi ordinea de zi a şedinţei prin publicarea 
convocarii în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 22174/23.11.2017. 
 Ordinea de zi a comitetului creditorilor este următoarea: 
1. Prezentarea concluziilor Raportului de evaluare a bunurilor mobile/imobile aflate în patrimoniul societatii debitoare.  
In patrimoniul societatii debitoare au fost identificate bunuri imobile şi mobile constand in: -imobil compus din 
teren+constructie situat în comuna Micesti, sat Purcareni, nr.89, jud.Arges, valoarea de piata stabilita prin Raportul de 
evaluare este de 1.950.004 lei exclusiv TVA şi valoarea de lichidare este de 1.461.259 lei exclusiv TVA; 
-utilaje şi bunuri mobile pentru prelucrarea lemnului – utilaje pentru mobile şi tamplarie cu valoarea de piata stabilita 
prin Raportul de evaluare de 200.008 lei exclusiv TVA şi valoarea de lichidare de 149.944 lei exclusiv TVA; 
-stoc de materiale necesare pentru desfasurarea activitatii cu valoarea de piata stabilita prin Raportul de evaluare de 
120.800 lei exclusiv TVA şi valoarea de lichidare de 90.591 lei exclusiv TVA;  
Pana la inceperea sedintei au fost primite puncte de vedere în scris din partea urmatorului membru al comitetului 
creditorilor: 
- SARL STYL ART- presedinte; 
Nefiind indeplinite conditiile legale de cvorum, nu s-a trecut la dezbateri. 
Nefiind ideplinite conditiile de cvorum nu a fost adoptata nicio hotarare în cadrul Comitetului creditorilor.  
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal, în 2 exemplare originale, din care unul pentru a fi depus la 
dosarul cauzei. 

Turmac Insolvency IPURL, administrator judiciar al Deco Meuble SRL, prin Turmac Mihaela 
 
Județul Botoşani 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea COMALEX PIEL DISTRIBUTION SRL-D, cod unic de înregistrare: 33452509 
Dosar nr. 3963/40/2017 
Debitor: S.C COMALEX PIEL DISTRIBUTION S.R.L-D 
„ în insolvenţă “ „ în insolvency “ „ en procedure collective “ 
 Nr. de înreg. ORC: J7/254/2014 
CIF: 33452509 

Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva  
debitoarei  S.C Comalex Piel Distribution S.R.L-D 

Nr. Ieșire: 1320/24.11.2017 
1.Date privind dosarul: nr. dosar: 3963/40/2017, Tribunalul Botoșani- Judecător sindic – Musteață Cătălin-Gabriel; 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Maxim Gorki, nr. 8, jud. Botoşani, Număr de telefon: 0231/511.739, 
Programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, orele 09.00-13.00 ; 
3.1. Debitor: S.C COMALEX PIEL DISTRIBUTION S.R.L-D, cu sediul in, Mun. Botoșani, str. Dimitrie Negreanu, nr. 
3, sc.D, Etaj. 1, ap. 7, Jud. Botoșani, CUI: 33452509, J7/254/2014; 
3.2. Administrator special: Nu este desemnat; 
4. Administrator judiciar: Consorțiul format din practicienii în insolvență: 
-Cabinet Individual de Insolvență Ioniceanu(Apachiță) Mihaela cu sediul ales în Mun. Botoșani, B-dul M. Eminescu, 

Administrator
Highlight



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 22802/05.12.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

7 

nr. 48, camera 226, etaj 1 al Casei Tineretului, Jud. Botoșani, atestat UNPIR Nr.: 1B3640, RFO I-3640 e-mail: 
cabinet.apachitamihaela@gmail.com; 
- Cabinet Individual de Insolvență Humelnicu Augustin Daniel cu sediul ales în Mun. Botoșani, str. Cuza vodă 
nr.2,.sc.C, parter, Jud. Botoșani, atestat UNPIR nr.: 1B4633, RFO I-4633, mail: danhumelnicu@yahoo.com.  
5. Consorțiul format din practicienii în insolvență Cabinet Individual de Insolvență Ioniceanu(Apachiță) Mihaela și 
Cabinet Individual de Insolvență Humelnicu Augustin Daniel, desemnați în calitate de administrator judiciar ai 
debitorului S.C COMALEX PIEL DISTRIBUTION S.R.L-D, cu sediul in, Mun. Botoșani, str. Dimitrie Negreanu, nr. 
3, sc.D, Etaj. 1, ap. 7, Jud. Botoșani, CUI: 33452509, J7/254/2014, numiți potrivit Sentinței nr. 397/09.11.2017, 
pronunţată de Tribunalul Botoșani– Judecator Sindic, în dosarul nr. 3963/40/2017, în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. 
(2) şi art. 100 alin. (1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 
67 alin (1) sau, după caz, art. 72 alin. (4) sau alin (6), art. 74 şi art. 67 alin (2) din acelaşi act normativ, notifică 
6.0. Deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei S.C COMALEX PIEL DISTRIBUTION S.R.L-
D prin Sentința nr. 397/09.11.2017, pronunţată de Tribunalul Botoșani– Judecator Sindic, în dosarul nr. 3963/40/2017. 
6.1. Debitorul S.C COMALEX PIEL DISTRIBUTION S.R.L-D are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea 
procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea privind procedura 
insolvenţei 85/2014. 
6.2. Creditorii pot depune opozitii la sentinta de deschidere a procedurii în termen de 10 (zece) zile de la primirea 
notificarii de deschidere a procedurii în conf. cu art. 71, alin. (2) din Legea privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolventa. 
6.3. Creditorii debitorului S.C COMALEX PIEL DISTRIBUTION S.R.L-D trebuie să procedeze la înscrierea la masa 
credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:  
6.4.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 
 Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 19 decembrie 2017. 
În temeiul art. 114 alin. (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei 
până la termenul menţionat atrage decăderea creditorului privind creanţa/creanţele pe care o/le deţine împotriva 
debitorului, din dreptul de a fi inscris în tabelul creditorilor şi nu va dobandi calitatea de creditor indreptatit sa participe 
la procedura. Decaderea va fi constata de catre administratorul judiciar. 
6.4.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi publicarea în BPI tabelului preliminar al creanţelor 
este 05 ianuarie 2018. 
Contestaţiile la tabelul preliminar trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în B.P.I. a acestuia.  
Termenul limită pentru intocmirea tabelului definitiv al creanţelor este 26 ianuarie 2018. 
7. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul ales al administratorului 
judiciar din Mun. Botoșani, B-dul M. Eminescu, nr. 48, camera 226, etaj 1 al Casei Tineretului, Jud. Botoșani, în data: 
10 ianuarie 2018, ora 14.00 cu următoarea ordine de zi:  
a. Prezentarea situaţiei debitorului S.C COMALEX PIEL DISTRIBUTION S.R.L-D de către administratorul judiciar; 
b. Desemnarea comitetului creditorilor debitoarei, precum şi a preşedintelui acestuia; 
c. Prezentarea raportului administratorului judiciar cu privire la cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de 
insolvenţă a debitorului intocmit în conformitate cu prevederile art. 58 lit. b şi art. 97 alin. 1 din Legea 85/2014; 
d. Confirmarea administratorului judiciar: Consorțiul format din practicienii în insolvență Cabinet Individual de 
Insolvență Ioniceanu Mihaela și Cabinet Individual de Insolvență Humelnicu Augustin Daniel; 
e. Stabilirea remuneratiei administratorului judiciar.  
8. Comitetul creditorilor: nu este desemnat 
9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoșani 
pentru efectuarea menţiunii. 
Informaţii suplimentare: 
1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere 
a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 102 şi art. 104 alin (1) din Legea privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
2. La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă, cel 
mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. 
3. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe 
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la 
dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 
4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200,00 lei.  
5. In conformitate cu dispozițiile art. 102 alin. 2 din Legea 85/2014: , Creanta în baza careia s-a deschis procedura 
insolvenţei este inregistrata de administratorul judiciar, în baza documentelor justificative atasate cererii de deschidere a 
procedurii şi în urma verificarii, fara a fi necesara depunerea unei cereri de admitere, potrivit alin. (1), cu exceptia 
cazului în care se calculeaza accesorii pana la data deschiderii procedurii.” 
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare 
sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului, conform art. 75 din Legea privind 
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procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa nr. 85/2014.Valorificarea acestora se poate face doar în cadrul 
procedurii insolventei, prin depunerea cererilor de admitere a creanțelor. 

Administrator judiciar, 
Cabinet Individual de Insolvență  Ioniceanu Mihaela 

Cabinet Individual de Insolvență Humelnicu Augustin Daniel 
 
Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ARBO TEXTILE SRL, cod unic de înregistrare: 14863230 
România, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a Civila 
Bucureşti, Splaiul Independenţei nr.5, sector 4 
Dosar nr.23086/3/2015/a7 
Termen: 18.01.2018, Completul 20A, ora 9.00. 

Citaţie 
emisă la: ziua 24, luna 11, anul 2017 

Apelant debitor  
1. ART INSOLV S.P.R.L. CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. Unirii nr.32, et.1, jud.Dolj, ADMINISTRATOR 
JUDICIAR AL ARBO TEXTILE SRL, cu sediul în mun.Bucureşti, şos.Viilor nr.42 C, et.1, sector 5 
Apelanta creditoare 
2. TUN MAGDALENA, cu sediul în mun. Bucureşti, str. Sg.Ion Marcu nr.29-31, bl.C2, et.2, ap.5A, sector 6 
Intimaţi apelanţi creditori 
3. ZARKONY VICTOR, cu domiciliul procesual ales la SCA Dumitrescu Balades şi Asociaţii în mun.Bucureşti, bd. 
Corneliu Coposu nr.5, bl.103, sc.3, et.1, sector 3 
4. MURAFA-BENGA OCTAVIAN, cu domiciliul procesual ales la SCA Dumitrescu Balades şi Asociaţii în 
mun.Bucureşti, bd. Corneliu Coposu nr.5, bl.103, sc.3, et.1, sector 3 
Intimaţi creditori 
5. CEC BANK SA, cu sediul în mun.Bucureşti, Calea Victoriei nr.13, sector 1 
6. D.G.R.F.P BUCUREŞTI PENTRU A.F.P. SECTOR 5 BUCUREŞTI, cu sediul în mun. Bucureşti, str. Speranţei 
nr.40, sector 2  
7. INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BUCUREŞTI, cu sediul în mun. Bucureşti, str. Radu Vodă nr.26-
26A, sector 4 
8. DIRECŢIA DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 5, cu sediul în mun. Bucureşti, str. Mihail Sebastian nr.23, 
bl.S13, sector 5 
9. PRYM FASHION ROMANIA SRL, cu sediul în mun.Bucureşti, bd. Theodor Pallady nr.57, sector 3 
10. FRANC TEXTILE SRL, cu sediul în mun. Piteşti, bd. Nicolae Bălcescu nr.185, jud.Argeş 
11. URGENT CARGUS SA, cu sediul în Măgurele, şos. Atomiştilor nr. 9-115, bl. Corp C1, jud.Ilfov 
12. AREON MANAGEMENT SERVICES L.L.C., cu sediul în mun.Bucureşti, bd. Gheorghe Ionescu Siseşti nr.260A, 
ap.2A, sector 1 
13. FAMITEX PROD SRL, cu sediul în mun.Bucureşti, şos. Pantelimon nr.251, bl. 45, sc. 3, ap. 98, sector 2 
14. ENEL ENERGIE MUNTENIA SA, cu sediul în mun.Bucureşti, bd. Dimitrie Pompei nr.10A, bl. Clăd. C3, et.7, 
sector 2 
Intimate debitoare  
15. ARBO TEXTILE SRL, cu sediul în mun.Bucureşti, şos.Viilor nr.42 C, et.1, sector 5, PRIN LICHIDATOR 
JUDICIAR FINECO INSOLVENY S.P.R.L., cu sediul în mun.Bucureşti, str. Lânăriei nr.147, ap.5-7, sector 4 
16. ARBO TEXTILE SRL, cu sediul în mun.Bucureşti, şos.Viilor nr.42 C, et.1, sector 5, PRIN ADMINISTRATOR 
SPECIAL MURAFA-BENGA OCTAVIAN, cu domiciliul în mun.Bucureşti, str. Prometeu nr.10, bl.12F, sc.A, et.2, 
ap.11, sector 1 
Sunt chemaţi la această instanţă, camera E77 - I.N. FINŢESCU, Secţia a VI-a Civilă – Completul 20A, în ziua de 18, 
luna 01, anul 2018, ora 9.00, pentru apelurile declarate de apelantul ART INSOLV S.P.R.L. CRAIOVA, cu sediul în 
Craiova, str. Unirii nr.32, et.1, jud.Dolj, ADMINISTRATOR JUDICIAR AL debitoarei ARBO TEXTILE SRL, 
înregistrată la registrul comerţului sub nr.J40/8649/2002, CUI 14863230, cu sediul în mun.Bucureşti, şos.Viilor nr.42 C, 
et.1, sector 5, împotriva încheierilor din 09.03.2017, 17.03.2017 şi 24.03.2017 şi de apelanta creditoare TUN 
MAGDALENA, împotriva încheierii din 24.03.2017, pronunţate de Tribunalul Bucureşti–Secţia a VII-a Civilă în 
dosarul nr.23086/3/2015/a7 şi a apelurilor incidente formulate de intimaţii apelanţi creditori ZARKONY VICTOR şi 
MURAFA-BENGA OCTAVIAN, împotriva încheierii din 24.03.2017 şi împotriva sentinţei civile nr.1584/24.03.2017, 
în contradictoriu cu intimaţii creditori CEC BANK SA, D.G.R.F.P BUCUREŞTI PENTRU A.F.P. SECTOR 5 
BUCUREŞTI, INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BUCUREŞTI, DIRECŢIA DE IMPOZITE ŞI TAXE 
LOCALE SECTOR 5, PRYM FASHION ROMANIA SRL, FRANC TEXTILE SRL, URGENT CARGUS SA, 
AREON MANAGEMENT SERVICES L.L.C., FAMITEX PROD SRL, ENEL ENERGIE MUNTENIA SA şi 
intimatele debitoare ARBO TEXTILE SRL, prin LICHIDATOR JUDICIAR FINECO INSOLVENY S.P.R.L. şi ARBO 
TEXTILE SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL MURAFA-BENGA OCTAVIAN. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  

Administrator
Highlight




