
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1801/29.01.2018 
 

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 

 

5 

Nr. 
crt. 

Creditor Adresa 
Creanţa  
solicitata 

Creanţa  
acceptata 

din care 

% 
grupa 

% 
total 

Menţiuni 

sub 
condiție 

fara 
drept de 

vot 

cu drept de 
vot 

10 
Primăria 
Muncipiului Pitești 

Pitești, str. Victoriei, 
nr. 24, jud. Argeș 

204.925,00 131.597,00 0,00 131.597,00 8,36% 7,63%

Creanța în cuantum de 
73.328,00 lei a fost respinsă, 
reprezentând debit restant și 
penalități anterioare deschiderii 
procedurii de insolvență față de 
Building Astrom SRL. 

11 RCS & RDS SA 

București, str. Dr. 
Staicovici, nr. 75, 
Forum 2000 
Building, Faza I, et.2, 
sector 5 

156,78 156,78 0,00 156,78 0,01% 0,01%  

12 

Serviciul Public de 
Exploatare a 
Patrimoniului 
Muncipiului Pitești 

Pitești, str. Calea 
București, bl. U3, 
parter 

7.623,00 4.908,00 0,00 4.908,00 0,31% 0,28%

Creanța în cuantum de 2.715,00 
lei a fost respinsă, reprezintând 
creanță anterioară deschiderii 
procedurii insolvenței față de 
debitoare, aceasta fiind înscrisă 
în tabelul definitiv al creanțelor 
Building Astrom SRL, în 
categoria creanțelor bugetare, 
având ordinea de prioritate 
prevăzută la art. 161 pct. 5 din 
Legea 85/2014. 

13 
Termo Calor 
Confort SA 

Pitești, str. Calea 
București, bl. U4, 
Mezanin, jud. Argeș 

1.165,41 512,79 0,00 512,79 0,03% 0,03%

Creanța în cuantum de 652,62 
lei a fost respinsă, reprezentând 
debit restant anterior deschiderii 
procedurii insolvenței față de 
Building Astrom SRL. 

14 UAT Mioveni  
Mioveni, Bdul Dacia, 
nr.1, jud. Argeș 

45.842,00 45.842,00 0,00 45.842,00 2,91% 2,66%  

15 Vulcamed SRL 
Medgidia, str. 
Republicii, nr. 86, 
jud. Constanța 

9.380,00 5.440,00 0,00 5.440,00 0,35% 0,32%

Creanța în cuantum de 3.940,00 
lei a fost respinsă, reprezentând 
debit restant anterior deschiderii 
procedurii insolvenței față de 
Building Astrom SRL. 

 Total Grupa II   1.894.324,28 1.574.867,14 0,00 1.574.867,14 100,00% 91,27%  

 
TOTAL 
CREANŢE  

  2.044.968,85 1.725.511,71 0,00 1.725.511,71 100,00% 100,00%  

Notă: Conform art. 107 alin1. din Legea 85/2014, creanțele exprimate în valută au fost înscrise la cursul BNR 
comunicat la data deschiderii procedurii falimentului  
1 EURO=4,6390 
1 USD= 3,9803 
Bucureşti,  26.01.2018 

CITR Filiala București SPRL, prin Senior Partner  Bogdan Gorde 
 

Județul Bihor 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea DB PRECISION SRL, cod unic de înregistrare: 28116146 

Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei 
Nr. 166, data emiterii: 26.01.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 101/111/2018, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Bendea 
Florin. 
2.Arhiva /registratura instanţei: Oradea, str. Parcul Traian nr.10, judeţul Bihor, telefon 0259/414.896, fax 0359/432.750 
3.Debitor: SC DB PRECISION SRL, Cod de identificare fiscală: RO 28116146, sediul în: Oradea, Calea Borsului, 
nr.50/A, jud. Bihor. Număr de ordine în registrul comerţului: J05/346/2011. 
4.Administrator judiciar: SIS INSOLVENCY SPRL, Cod de identificare fiscală: 30721122, sediul profesional: str. 
Armatei Române nr.6, loc. Oradea, jud. Bihor, Membru UNPIR înregistrat în Registrul formelor de organizare sub nr. 
RFO II 0622, Atestat nr.2A0622, Tel/Fax: 0259/457.050, E-mail: sisinsolvency@gmail.com. Nume şi prenume 
reprezentant Administrator judiciar persoană juridică, asociat coordonator Filimon Dana Liliana . 
5. Subscrisa: SIS INSOLVENCY SPRL, prin asociat coordonator Filimon Dana Liliana în calitate de Administrator 
judiciar al debitorului SC DB PRECISION SRL, conform Încheierii nr. 23/F/2018 din data de 19.01.2018, pronunţată 
de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 101/111/2018, în temeiul 99 şi art. 100 din Legea nr.85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, coroborate cu art. 74 şi art. 67 alin.(1) din acelaşi act 
normativ notifică: 
6. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC DB PRECISION SRL prin Încheierea 

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1801/29.01.2018 
 

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 

 

6 

nr.23/F/2018 din data de 19.01.2018 pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 101/111/2018. 
7. Debitorul SC DB PRECISION 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) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei și de insolvență. 
8. Creditorii debitorului SC DB PRECISION SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
8.1.Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului: 06.03.2018. 
În temeiul art. 114, alin.(1) din Legea nr.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.  
8.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:  
- Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanţelor: 
19.03.2018 
- Termenul limită pentru depunerea tabelului definitiv al creanţelor: 16.04.2018 
- Termenul limită pentru depunerea de către creditori a opozițiilor la sentința de deschidere a procedurii de insolvență: 
10 zile de la comunicare. 
- Termenul fixat pentru continuarea procedurii: 18.04.2018, cam.66, ora 09:00. 
Informaţii suplimentare: 
În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Bihor Cererea de 
înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.104 din Legea nr.85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. Cererea de înscriere a 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. 
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 de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare 
silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului (art.75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire 
a insolvenţei şi de insolvență). 

Administrator judiciar, SIS Insolvency SPRL, prin asociat coordonator, Filimon Dana 
 
Județul Botoşani 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea DIDON-MAGIC SRL, cod unic de înregistrare: 17170611 
Dosar nr. 2218/40/2014 
Debitor: SC DIDON-MAGIC SRL Dersca-Botoșani 
 în faliment   în bankruptcy   en faillite  
Nr. de inreg. ORC: J7/67/2005;  
CUI: RO17170611 

Hotărârile adunării creditorilor societăţii  
debitoare SC Didon-Magic SRL din data de 26.01.2018 

Nr. ieșire: 1653/26.01.2018  
1. Date privind dosarul: nr. dos.: 2218/40/2014, Tribunalul Botosani, Judecător sindic: Pruteanu Lică, 
2.Arhiva/registratura instanţei: adresa: str. Maxim Gorki, nr. 8, jud. Botosani, programul arhivei/registraturii instanţei: 
luni-vineri, orele 09:00-11.30, 
3.1. Debitor: SC Didon-Magic SRL Dersca - Botoșani, cu sediul social în sat Dersca, com. Dersca jud. Botosani, C.U.I. 
17170611, nr. de înreg. O.R.C. J07/67/2005, 
3.2. Administrator special: Duciac Doru-Ion, 
 4. Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., Sediul: mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. 
Iaşi, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120, tel/fax: 0232-243.864, e-mail: iasi@insolventa.ro, 
nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică, asociat coordonator, Mititelu Corneliu.  
HOTĂRÂRI 
1. Creditorii, în procent de 69,53% din cei ce au votat prin corespondență aprobă următoarea strategie de valorificare 
pentru activul imobil din patrimoniul debitoarei SC Didon Magic SRL: 

 3 licitații la interval de 15 zile având ca preț de pornire 75% din valoarea de evaluare a activului;  
 3 licitații la interval de 15 zile având ca preț de pornire 70% din valoarea de evaluare a activului;  

Semnătură şi ştampilă 
 

2. Societatea FLOREA CARN SRL, cod unic de înregistrare: 27973014 
Anunţ publicare raport asupra cauzelor şi împrejurărilor 
care au dus la insolvenţa debitoarei SC Florea Carn SRL  

Nr. 4568/424 din data de 26.01.2018  
1. Date privind dosarul: Dosar număr 4568/40/2017, Tribunalul Botoşani – Secţia a II-a Civilă de Contencios 
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