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Județul Argeş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ALCADIBO TRADING SA, cod unic de înregistrare: 6748664 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă 
Nr.: 2904/14.12.2017 

1. Date privind dosarul:  
Număr dosar 480/1259/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Arges 
2.Arhiva/Registratura instantei: Sediul: Pitesti, I.C. Bratianu, nr. 7, jud. Arges, tr-arges-comercial@just.ro 
3.Debitor: ALCADIBO TRADING SA 
CIF: 6748664 nr. de ordine în Registrul Comerțului: J3/2058/1994  
Sediu: Municipiul Piteşti, Strada TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 115, Cădirea T7, Judet Argeş  
4.Creditor: catre toti creditorii: ALCADIBO TRADING SA 
5.Administrator judiciar:  
AKTIV - LEX INSOLVENTA S.P.R.L, Cod de identificare fiscală 31505992, sediul procesual ales în Dr.Tr.Severin 
Bld. Carol I nr.85, bl.A2, sc.1, ap.1, Jud. Mehedinti. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II- 
0662 tel: 0752247768, Fax. 0352414941, E-mail cristian.cirmaciu@aktiv-lex.ro; Nume şi prenume reprezentant 
administrator judiciar persoană juridică Cirmaciu Cristian 
6.Subscrisa AKTIV LEX INSOLVENTA S.P.R.L, în calitate de administrator judiciar al debitorului, ALCADIBO 
TRADING SA, conform Hotararii Intermediare nr. 875/2017 din 14.12.2017, pronunţată de Tribunalul Specializat 
Arges, Faliment, în dosarul 480/1259/2017, în temeiul art. 99 și/sau alin. 1 şi 3 și art. 100, alin.(1) și urm. din Legea 
85/2014 privind procedura insolventei notifică 
7. Deschiderea procedurii insolvenţei în forma generala impotriva debitoarei ALCADIBO TRADING SA, prin 
Hotararea intermediara nr. 875/2017 din 14.12.2017 pronuntata în dosarul nr. 480/1259/2017, aflat pe rolul Tribunalul 
Specializat Arges. 
7.1. Debitoarea ALCADIBO TRADING SA are obligatia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, de a 
depune documentele conform art. 74 din Legea nr. 85/2014 
7.2 Creditorii debitoarei ALCADIBO TRADING SA trebuie sa procedeze la inscrierea la masa credala a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creantei în conditiile urmatoare: 
7.2.1 Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului este 29.01.2018. 
In temeiul art.114 alin. (1) din Legea 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creantei pana la termenul mentionat 
atrage decaderea din drepturi privind creanta/creantele pe care le detineti impotriva debitorului. 
7.2.2 Alte termene stabilite în conformitate cu prevederile legale; 
Termen limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea şi comunicarea a tabelului preliminar al creantelor este 
19.02.2018.  
Termenul limita pentru depunerea contestatiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolventa a tabelului preliminar, conform art. 111 alin (2). Termenul de soluţionare a contestaţiilor este 
15.03.2018. 
Termenul de definitivare a tabelului preliminar este în data de 29.03.2018 
Termenul de depunere a opozitiilor la hotararea de deschidere a procedurii este de 10 zile de la primirea prezentei 
notificari, în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (2) din Legea 85/2014. 
8. Adunarea creditorilor: 
Se notifică: faptul ca prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul ales al administratorului judiciar din Dr. Tr. 
Severin, Bld. Carol I nr.85, bl.A2, sc.1, ap.1, Jud. Mehedinti, la data de: 24.02.2018, ora 1400 avand ca ordine de zi: 
- Confirmarea administratorului judiciar AKTIV - LEX INSOLVENTA S.P.R.L şi aprobarea onorariului propus de 
administratorul judiciar 
- Desemnarea comitetului creditorilor  
In masura în care se va considera necesar, se va proceda la completarea ordinii de zi mentionate, urmand a se notifică: 
acest aspect tuturor creditorilor şi a se publica în BPI, cu cel putin 5 zile anterior tinerii sedintei. 
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică: Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges. 
Informatii suplimentare: 
In vederea inscrierii la masa credala este necesar sa se completeze şi sa se transmita la Tribunalul Specializat Arges 
cererea de inscriere a creantei în tabelul preliminar cu respectarea dispozitiilor art.104 din Legea 85/2014 
(1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorata, temeiul creantei, precum şi 
mentiuni cu privire la eventualele cauze de preferinta; 
(2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creantei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinta, cel 
mai tarziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creantei; 
(3) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtator pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor 
originale şi pastrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul judiciar va face mentiunea pe original 
despre prezentarea acestora. 
Cerea de inscriere a creantei şi documentele care o insotesc vor fi intocmite în dublu exemplar, unul fiind depus la 
Tribunalul Specializat Arges, la dosar nr. 480/1259/2017, impreuna cu taxa de timbru, iar cel de-al doilea exemplar va 
fi transmis administratorului judiciar. Pe exemplarul administratorului judiciar, care va fi transmis la urmatoarea adresa: 
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Dr.Tr.Severin, Bld.Carol I nr.85, bl.A2, sc.1, ap.1, jud. Mehedinti,va fi trecuta şi o adresa de email pentru 
corespondenta.  
Conform art.102 alin (2) 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. 
In cazul în care se solicita inscrierea în tabelul preliminar a dobanzilor, penalitatilor sau a altor accesorii, se va depune 
anexat cererii modalitatea de calcul a acestora, cu mentiunea ca nu vor putea fi calculate accesorii dupa data deschiderii 
procedurii. 
Cererea va fi insotita de dovada platii taxei judiciare de timbru în suma de 200 lei. 
Restrictii pentru creditori:  
De la data deschiderii procedurii se suspenda toate actiunile judiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea 
creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea 85/2014). 

Aktiv - Lex Insolventa SPRL  
prin practician Cîrmaciu Cristian 

 
Județul Bihor 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea BALCALI IMPORT-EXPORT SRL, cod unic de înregistrare: 4472782 

Către: TRIBUNALUL BIHOR - Secţia civilă 

Jud. sindic: NICOLETA RĂDOACĂ 

Dosar nr. : 4869/111/2012 

Termen: 13.12.2017 

Administrator special Balaj Calin 

Subscrisa EUROTEAM S.P.R.L. societate civilă profesională cu răspundere limitată, având sediul în Oradea, str. 
Tuberozelor, nr. 17, ap. 6B, CIF RO30180248, nr.înregistrare UNPIR RFO II 0603, reprezentată prin asociat 
coordonator Sallak Gyongyi, în calitate de administrator judiciar al SC Balcali Import Export SRL – societate în 
insolvență, în insolvency, en procedure collective, cu sediul în Oradea, str. Mihai Eminescu, nr. 29, jud. Bihor, având 
CUI 4472782, J05/2744/1993, desemnat prin încheierea nr. 1367/F/2012 din data de 25.05.2012, în dosar nr. 
4869/111/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, în conformitate cu dispozițiile art. 106, alin. 1, din Legea 85/2006, vă 
înaintăm prezentul 

Raport privind situațiile financiare ale debitorului 
Balcali Import - Export SRL  

aferente trimestrului XII de reorganizare judiciară 
Nr. inreg.: 97/07.12.2017 

Analiza financiară a activităţii debitoarei BALCALI IMPORT - EXPORT SRL în perioada cuprinsă între 25.06.2017 – 
24.09.2017 
Prezentul raport financiar are ca scop analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor economico - financiari propuşi de 
debitoare prin intermediul planului de reorganizare aprobat în data de 24.09.2014, având în vedere şi propunerea de 
modificare a planului şi erata la modificare aprobate de Tribunalul Bihor.  
Analiza a fost efectuată pe baza informaţiilor din contabilitatea societăţii debitoare și în baza raportărilor transmise de 
către administratorul special al acesteia.  
În urma primirii informaţiilor de la societatea debitoare, administratorul judiciar a întocmit prezentul raport având 
următoarea structură: 
� Analiza comparativă a bugetului de venituri şi cheltuieli previzionat/realizat în perioada 25.06.2017 - 24.09.2017; 
� Analiza fluxului de numerar previzionat/realizat în perioada 25.06.2017 - 24.09.2017; 
� Situația distribuirilor efectuate creditorilor pentru trimestrul XII de implementare a planului. 
Analiza comparativă a bugetului de venituri şi cheltuieli previzionat/realizat în perioada 25.06.2017 – 24.09.2017 
Bugetul de venituri și cheltuieli are drept scop ţinerea sub control a activităţii debitoarei prin intermediul prognozării și 
urmăririi cheltuielilor ce pot fi acoperite din venituri sau din alte surse, punând în evidenţă posibilităţile de finanţare ale 
cheltuielilor debitoarei analizate. 
Vom studia în cele ce urmează, bugetul de venituri - cheltuieli realizat de BALCALI IMPORT-EXPORT SRL, precum 
și bugetul de venituri – cheltuieli propus prin plan pentru trimestrul XII de reorganizare. 

Administrator
Highlight




