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de natura stocurilor, pe de o parte, iar pe de alta parte tinind cont ca în cadrul adunarii generale a creditorilor din data de 
28 sept. 2015, nu s-au putut adopta hotariri, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea adunarii generale a 
creditorilor pentru data de 27 nov. 2015, în cadrul careia nu a fost aprobata ordinea de zi cuprinsa în convocatorul 
adunarii generale a creditorilor. 
Tinind cont de hotarirea adoptata, lichidatorul judiciar a continuat demersurile de valorificare a bunurilor mobile ale 
debitoarei în conformitate cu hotarirea adunarii generale a creditorilor din data de 21 ian. 2015, în sensul ca s-a incercat 
valorificarea stocului de marfa la un pret reprezentind 50% din valorile stabilite prin raportul de evaluare, sens în care 
au fost organizate licitatii publice cu strigare. 
Desi au mai fost organizate de la data ultimei adunari generale a creditorilor un set de 8 licitatii, ultima licitatie fiind 
anuntata pentru data de 14 apr. 2016, nu s-a reusit valorificarea niciunui bun din proprietatea societatii debitoare, mai 
mult chiar lichidatorul judiciar nu a fost contactat de vreo persoana interesata de achizitionarea bunurilor debitoarei. 
Avind în vedere toate aceste aspecte invederate exprimate pe larg, pe de o parte, iar pe de alta parte tinind cont de faptul 
ca în cadrul adunarii generale a creditorilor convocate de lichidatorul judiciar pentru de 08.04.2016 nu s-au adoptat 
hotariri cu privire la ordinea de zi supusa aprobarii, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea adunarii creditorilor 
pentru data de 15 iun. 2016. 
In cadrul adunarii generale a creditorilor din data de 15 iun. 2016 s-au adoptat hotariri în ceea ce priveste modalitatea de 
valorificare a bunurilor care se regaseau în patrimoniul societatii debitoare, respectiv stocul de produse electrice, în 
sensul ca acestea urmau sa fie valorificate la cel mai mare pret oferit. 
In conditiile în care impotriva hotaririi adoptate în cadrul adunarii generale a creditorilor nu au fost formulate contestatii 
în conformitate cu dispozitiile cuprinse în art. 14 alin. 7, lichidatorul judiciar a procedat la punerea ei în executare. 
Astfel au fost intocmite anunturi publicitare în format material (publicate în ziarul Piata de la A La Z), dovada acestor 
demersuri constituind anexe ale rapoartelor de activitate intocmite de lichidatorul judiciar în exercitarea atributiilor care 
îi revin. 
Din pacate aceste demersuri nu au avut finalitatea scontata, în sensul ca nu s-a reusit valorificarea niciunui bun obiect al 
procedurii de valorificare, mai mult chiar lichidatorul judiciar nu a fost contactata de nicio persoana interesata de 
achizitionarea vreunuia din bunurile debitoarei. 
Raportat la aceste aspecte, lichidatoul judiciar intelege sa convoace prezenta adunare generala a creditorilor în vederea 
aprobarii de catre creditori a casarii stocului de produse electrice detinut de societatea debitoare. 
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, din Cluj Napoca, str. Ploiesti nr. 21, ap. 11A, judet 
Cluj, în data de 28.11.2017, orele: 10:00. 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, 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 lichidatorul judiciar, pana la 
data de 28.11.2017, orele 09:00, cu următoarea: 
Ordine de zi: 
1. Aprobarea casarii stocului de produse electrice detinut de societatea debitoare. 

Prestigiu SPRL, 
prin pract. în insolv. Nuna Corina. 

 
Județul Constanţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea RIGA FASHION STYLE SRL-D, cod unic de înregistrare: 35773882 

Notificare privind deschiderea procedurii de faliment 
Nr.: 2 Data emiterii: 21.11.2017 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 6941/118/2017 Tribunalul Constanţa – Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic 
Ioana Pascu 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Traian nr.31, Jud.Constanţa, Număr telefon: 0241/607.977. Programul 
arhivei / registraturii instanţei: Luni – Joi 8.30-12.30; Vineri 12.00-15.00. 
3.Debitor: Riga Fashion Style SRL -D, CUI 35773882, sediul social: Constanţa, str. Militară nr.4, Jud. Constanţa, 
Număr de ordine în registrul comerţului J13/573/2016. 
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Dumitrescu Ionuţ, nr. matricol 1B2265, CUI 25102650, sediul 
social: Constanţa, str. Ghiocei nr.2, bl.L5B, sc.A, et.1, ap.3; tel:0723/147641, fax:0241/482064, Reprezentant lichidator 
judiciar: Dumitrescu Ionuţ. 
5. Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Dumitrescu Ionuţ, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Riga 
Fashion Style SRL -D, conform Încheierii nr.840 din 31.10.2017, pronunţată de Tribunalul Constanţa, în dosarul 
6941/118/2017, în temeiul art.147 alin.1 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, notifică: 
6. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului Riga Fashion Style SRL-D prin Încheierea 
nr.840 din 31.10.2017, pronunţată de Tribunalul Constanţa – Secţia a II-a Civilă, în dosarul 6941/118/2017. 
6.1. Debitorul Riga Fashion Style SRL -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 nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 
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insolvenţei şi de insolvenţă. 
6.2. Creditorii debitorului Riga Fashion Style SRL -D, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul pentru depunerea cererii de admitere a 
creanţei este 15.12.2017. În temeiul art. 114 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind 
creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment: Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 
27.12.2017. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar este 
de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar. Termenul pentru afişarea 
tabelului definitiv al creanţelor este 22.01.2018. Prima Adunare a creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului 
judiciar din Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr.14, Et.2, Cam.22, la data de 03.01.2018, ora 10.00, având ca ordine de 
zi: 1.Prezentarea situaţiei debitorului; 2. Desemnarea Comitetului creditorilor; 3. Confirmarea lichidatorului judiciar şi a 
remuneraţiei acestuia. 
7. Deschiderea procedurii de faliment în forma simplificată se notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă 
Tribunalul Constanţa pentru efectuarea menţiunii.  
Informaţii suplimentare: 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.104 alin.1 din Legea nr.85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi 
însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. 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 lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că 
exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 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 lei.  
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare 
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă). 

Cabinet Individual de Insolvenţă Dumitrescu Ionuţ 
 

Județul Dâmboviţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea LEG ROM SRL, cod unic de înregistrare: 24187462 
Instanţa: Tribunalul Dâmboviţa, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ 
Dosarul: 1103/120/2013, Termen: 27 noiembrie 2017 

Convocare a şedinţei adunării creditorilor 
Nr. 36/20.11.2017 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1103/120/2013 Tribunal Dâmboviţa, Secţia Comercială şi de Contencios 
Administrativ, Judecător sindic Elena Ilie. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa str. Calea Bucureşti, nr. 3, Târgovişte, Dâmboviţa. Număr de telefon 
0245612344, programul arhivei/registraturii instanţei de luni până vineri între orele 8-12. 
3.Debitor: SC Leg Rom SRL, cu sediul în comuna Băleni, sat Băleni Sârbi, jud. Dâmboviţa, număr de înregistrare la 
Oficiul Registrului Comerţului J15/947/2008, CUI 24187462. 
5.Lichidator judiciar: Tudorache Violeta Emilia. Cod de identificare fiscală 20215098. Domiciliul str. George Cair, bloc 
26, scara B, apartament 8, etaj 2, localitatea Târgovişte, cod 130149 judeţul Dâmboviţa. Număr de înscriere în tabloul 
practicienilor în insolvenţă 1 B 1091Tel 0722813001 Fax 0372898876. E-mail violeta_tudorache@yahoo.com . 
4. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că Adunarea creditorilor va avea loc la sediul profesional al 
administratorului judiciar din Târgovişte, str. Aleea Griviţei, nr. 9, bl. 7, ap. 11, jud. Dâmboviţa, data 06 decembrie 
2017 ora 13,00 având ca ordine de zi: M 
odalităţi de valorificare a bunurilor din patrimoniul debitoarei, având în vedere că au fost deja făcute reduceri succesive 
de preț de 5%, ajungându-se până la 30% din valoarea recomandată de expertul evaluator, propunerea noastră fiind de 
aplicarea, până la valorificare, de reduceri succesive de preț de 5% aplicate la ultima valoare cu care bunurile vor fi 
scoase la licitație. alte menţiuni 
Listă creditori 
Ing Bank N.V. Prin Sucursala Bucureşti cu sediul procesual ales SCA Anghel si Asociatii 
SC Naturevo SRL 
SC Ghesaf Trade SRL cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinetul Individual De Avocat Marcu 
Constantin din Bucureşti, 
Universal Impexsem CO SRL cu sediul pentru comunicarea actelor de procedură la SCA Ciuraru, Lohan, Manole și 
Asociaţii 
SC Colonial SRL, prin lichidator C.I.I. Nitu Marius 
Argopack SRL 
SC Gulyeli Trading Impex SRL 

Administrator
Highlight




