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Semnătură:CORELI CONSULT IPURL prin administrator Buculeu Dănilă 
Alte informații:  
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar CORELI CONSULT IPURL. 
Semnătură:CORELI CONSULT IPURL prin administrator Buculeu Dănilă 
Lista anexă cu creditorii  

Nr.crt. DENUMIRE 
1 BCR LEASING IFN SA București, Piața Alba Iulia nr.8, bl.17, sector 3 
2 DGRFP Brașov-AJFP MURES Tg-Mureş, str Gh.Doja nr.1-3 
3 Municipiul Tg.Mures, Piața Victoriei nr.3,jud.Mureș 
4 RCS&RDS SA Tg.Mureș,str. Gh.Doja nr.64-68,jud.Mureș 
5 SC ECO CLEAN SRL Tg.Mureș,str. Caraiman nr.8A,jud.Mureș 
6 SC SALUBRISERV SA Tg.Mureș, str. Furnicii nr.2,jud.Mureș 
7 SC ARS ANTIQUA SRL Tg.Mureș, str. Călimanului nr.22,jud.Mureș 

Coreli Consult IPURL prin administrator Buculeu Dănilă 
 
Județul Prahova 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea INTEGRAL BETON PREST SRL, cod unic de înregistrare: 25659490 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă 
Nr.: 19327 data emiterii: 14.12.2017 

1. Date privind dosarul: număr dosar 8486/105/2017,Tribunal Prahova, Secţia Comercială şi de Contencios 
Administrativ, Judecător sindic Botnaru Irina Hermina  
2.Arhiva/registratura instanţei: Ploieşti, B-dul. Republicii, nr. 15, etajul 3, Centrul Comercial Winmarkt Omnia, judeţul 
Prahova 
3.Debitor: SC Integral Beton Prest SRL « în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective » cu sediul în localitatea 
Poiana Câmpina, nr. 912VB, Jud. Prahova, CIF: 25659490, nr reg. comerţ: J29 /995/2009. 
4. Administratorul special al debitorului nu a fost desemnat. 
5.Administrator judiciar: Extrem Insolv IPURL, CIF: RO 21701380, sediul social: str. Gheorghe Doja, nr. 21, bl. 35A2, 
etaj parter, ap. 1, jud. Prahova, număr de ordine: RFO 0302/2007, tel: 0730 112272, e-mail: office@extreminsolv.ro, 
www.extreminsolv.ro, reprezentant persoană juridică: Toma Silviu Georgian. 
6.Subscrisa: Extrem Insolv IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Integral Beton Prest SRL 
conform încheiere de ședință din 12.12.2017, pronunţată de Tribunalul Prahova, în dosarul 8486/105/2017, în temeiul 
art. 71 şi art. 73 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, notifică: 
7. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Integral Beton Prest SRL prin încheierea de 
ședință din 12.12.2017, pronunţată de Tribunalul Prahova, în dosarul 8486/105/2017. 
7.1. Debitorul SC Integral Beton Prest SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună 
la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) inclusiv actele prevăzute de art. 67 alin. 1 lit. h, i şi j din 
Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014. 
7.2. Creditorii debitorului SC Integral Beton Prest SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanței. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere 
a creanţelor asupra averii debitorului este 23.01.2018, conform art. 100 lit b din Legea 85/2014. În temeiul art. 114 
alin.(1) 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 pe care le deţineţi 
împotriva debitorului.  
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii. Termenul pentru depunerea de către 
administratorul judiciar a primului raport, cel privind intrarea în procedura simplificata sau continuarea perioadei de 
observație prevăzut de art. 92 din Legea 85/2014 este 10.01.2018. Termenul pentru depunerea raportului privind 
cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței cu menționarea persoanelor vinovate, conform art. 97 alin. 1 
şi 2 din Legea 85/2014 este 19.01.2018. Termenul limită de depunere de către creditori a opozițiilor la 10 zile de la 
primirea notificării și termenul de soluționare a opozițiilor la 10 zile după formularea opozițiilor. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 12.02.2018, 
conform art. 100 lit c din L. 85/2014. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea 
tabelului definitiv al creanţelor este 09.03.2018, conform art. 100 lit d din L. 85/2014. 
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului 
judiciar, în data 16.02.2018, orele 13:00, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea 
Comitetului Creditorilor; alegerea președintelui comitetului creditorilor; confirmarea administratorului judiciar şi 
stabilirea remuneraţiei acestuia; alte menţiuni. 
9. Adunarea generală a asociaţilor debitorului care va avea loc la data de 12.01.2018, orele 13:00, la sediul 
administratorului judiciar din Ploieşti, str. Gheorghe Doja, nr. 21, bl. 35A2, etaj parter, ap. 1, jud. Prahova. Ordinea de 
zi va fi următoarea: desemnarea administratorului special al debitorului. 
10. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică şi la Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Prahova. 
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 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 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. 
� Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoţită de dovada în original a plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. Taxa judiciară de timbru 
se virează prin ordin de plata sau se depune numerar în contul RO96 TREZ 5212 1070 203X XXXX deschis la 
Trezoreria Ploieşti, cod fiscal 2844855. 
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). 

Extrem Insolv IPURL, prin Toma Silviu Georgian 
 

Județul Satu Mare 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ATESA ONE CONSULTING SRL, cod unic de înregistrare: 35031573 
România 
Tribunalul Satu Mare 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Str. Mihai Viteazu nr.8 
Dosar nr. 3642/83/2017 
Termen:  20.12.2017 

Citaţie 
emisă la: ziua 12 luna 12 anul 2017 

Către, 
Creditori 
1.  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Satu Mare - Satu Mare, P-ţa Romană, nr. 3-5, Judeţ Satu Mare 
2.  Chiriloaia Vasile - Satu Mare, Aleea Milcov, nr. 6, bl. T5, et. 3, ap. 23, Judeţ Satu Mare 
Debitor 
3.  SC Atesa One Consulting  SRL, cu sediul în Satu Mare,str. George Coşbuc, nr. 1, jud. Satu Mare, J30/654/2015, 
CUI  35031573 
Lichidator  judiciar 
4.  Admin Insolv SPRL - Satu Mare, str. Avram Iancu, nr. 56/A, Judeţ Satu Mare 
Sunt convocaţi la această instanţă, camera 30, completul C3 fond-Legea nr. 8/2014 la data de 20.12.2017, ora 9,00 în 
proces cu debitoarea SC ATESA ONE CONSULTING  SRL, cu sediul în Satu Mare,str. George Coşbuc,nr. 1,jud. Satu 
Mare, J30/654/2015, CUI  35031573, pentru discutarea propunerii lichidatorului judiciar de închidere a procedurii 
falimentului. 
Parafa preşedintelui instanţei                                                                        Grefier, 

                                                                                                     Turda Valeria 
 
Județul Timiş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea FINE CONNECTION SRL, cod unic de înregistrare: 4482085 
Tribunalul  Timiş 
Secţia  a II-a Civilă  
Mun. Timişoara, Str. P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2A, jud. Timiş  
Dosar:  8499/30/2017 

Comunicare încheiere de şedinţă  nr. 1345  pronunţată la  06.12.2017 
Către, 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş  
Sediul:  mun. Timişoara, str. Paris, nr. 2A, jud. Timiş 
Cod de identificare fiscală: 14942091 
S.C. Fine Connection S.R.L.  
Sediul în Mun. Timişoara, str. Călan, nr. 2, judeţul Timiş ,  
J35/3023/1993, CUI 4482085 
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