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în cadrul procedurii insolventei, prin depunerea cererilor de admitere a creantelor (art.75 din Legea privind procedura 
insolvenţei). 

TANASA SI ASOCIATII SPRL 
Administrator judiciar al NEOROM MOBILIER SRL 

Constantin Tanasa 
 
Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea L D CONFEXIM COM SRL, cod unic de înregistrare: 8294904 

Convocare adunarea creditorilor 
Nr. 44/02.02.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 685/1285/2012 Tribunal Specializat Cluj, Judecator sindic Kosa Nicoleta. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Cluj Napoca, Calea Dorobantilor nr. 2-4, jud. Cluj, număr de telefon 0264-
596110, programul arhivei/registraturii instanţei luni – vineri, orele 9-12.30 
3.Debitor SC L D CONFEXIM COM SRL CUI 8294904, nr. ONRC J12/561/1996, loc. Cluj Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 4 
A, jud. Cluj. 
4. Lichidator judiciar GRP SPRL, RFO 0098, C.I.F RO 21078274, Str.Ioan Budai Deleanu, nr. 76-78, sc. 1, et. 1, ap.4, 
tel./fax 0264.541054; Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 2A0096, reprezentant Gordan Ștefan. 
5. SP GRP SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC L D CONFEXIM COM SRL conform Încheierii 
Civilă 1411/16.03.2012, pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dosar nr. 685/1285/2012, în temeiul art. 14 şi 
următoarele din Legea privind procedura insolvenţei convoacă adunarea creditorilor debitorului SC LD CONFEXIM 
SRL 
Adunarea creditorilor va avea loc la 12.02.2018 la adresa Cluj Napoca, str. Ion Budai Deleanu, nr. 76-78, ap. 4, jud. 
Cluj, ora 11.30. 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, semnătura fiind legalizată de 
notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, 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, 
până în ziua fixată pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar. 
Ordinea de zi: Aprobarea modificări regulamentului de valorificare a activului rămas în proprietatea debitoarei, 
respectiv teren situat în Cuzdrioara înscris în CF 1136, 2821 mp în sensul reducerii prețului de pornire a licitaților 
astfel: Licitațile nr. 1-5 preț pornire 23.678 euro, licitația nr. 6 preț pornire 22.494 euro, licitația nr. 7 preț pornire 
21.369 euro, licitația nr. 8 preț pornire 20.300 euro, licitația nr. 9 preț pornire 19.285 euro și licitația nr. 10 preț pornire 
18.321 euro. 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE:Conform dispozițiilor instanței, creditorii care nu își vor exprima punctul de vedere 
vor fi sancționați de judecătorul sindic cu amendă. Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului 
judiciar 

Lichidator judiciar GRP-SPRL  prin Gordan Stefan 
 

2. Societatea RAVUL SRL, cod unic de înregistrare: 21132578 
Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolventei 

Nr. 4883/01.02.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 14/1285/2018 Tribunalul Specializat Cluj,  
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, jud. Cluj, Număr telefon 0264 
596110; Programul arhivei/registraturii instanţei; luni-vineri, orele 830-1230. 
3.Debitor: RAVUL SRL, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, P-ţa 1848, nr. 3, Judet Cluj, având CUI 21132578 şi 
Număr de Ordine în Registrul Comerţului J12/815/2007.  
4. Administrator judiciar provizoriu: Borşa Daniela Cristina, Cabinet Individual de Practician în Insolvenţă, cod de 
identificare fiscală 19475434, sediul social în Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 22, ap. 3B-D, jud. Cluj, număr 
matricol în Tabloul Uniunii Practicienilor în Insolvenţă: 1B0869, telefon: 0721284377, tel/Fax:0264/419293, 
emai:borşadaniela@yahoo.com  
5. Subsemnata: Borsa Daniela Cristina, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului RAVUL SRL, 
conform Hotararii nr. 129/2018 din 30.01.2018 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul 14/1285/2018, în 
temeiul art. 99 alin. (1) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 74 şi art. 
67, alin.(2) din acelaşi act normativ  
NOTIFICĂ 
6. Deschiderea procedurii generale de insolventa împotriva debitorului RAVUL SRL prin Hotararea nr. 129/2018 
pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul nr. 14/1285/2018 pronuntata în data de 30.01.2018.  
 7. Debitorul RAVUL SRL trebuie sa depuna la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea 
privind procedura insolvenţei.  
7.1. Creditorii debitorului RAVUL SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea 
cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:  

Administrator
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7.1.2.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei asupra averii debitorului este 09.03.2018. 
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la 
termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.  
7.1.3. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:  
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea, comunicarea si publicarea în BPI a tabelului 
preliminar al creanţelor este 29.03.2018.  
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolventa a tabelului preliminar. 
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor si 
definitivarea tabelului este 17.04.2018 . 
Termen pentru depunerea de catre creditori a opozitiilor la hotararea de deschidere a procedurii pentru data de 
10.04.2018, precum si termen de solutionare a opozitiilor pentru data de 17.04.2018.  
Desfasurarea primei sedinte a adunarii creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar provizoriu în data de 
02.04.2018, ora 12.00. Ordinea de zi va fi stabilita ulterior prin convocator. 
Termen pentru dezbaterea raportului prevazut de art.92 din Legea 85/2014 este 06.03.2018.  
8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Specializat Cluj 
pentru efectuarea menţiunii.  
9. Termenul limita pentru declarare apel impotriva hotararii de deschidere a procedurii este de 7 zile de la comunicare. 
Informaþii suplimentare: 
1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Specializat Cluj 
„Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea privind procedura 
insolvenţei, respectiv sa cuprinda indicarea numelui/denumirii creditorului cu domicliul/sediul actual ( adresa exacta, 
numere de telefon si fax), suma datorata, temeiul creantei ( contracte, facturi, penalitati) si indicarea eventualelor 
drepturi de preferinta sau garantii, în copii certificate.  
2. 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 adminitratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la 
dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru adminitratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.  
3. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Specializat Cluj. Cererea va fi însoţită de 
dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 
4. In cazul în care detineti atat calitatea de creditor cat si cea de debitor al falitei, va aducem la cunostinta ca în temeiul 
art. 90 din Legea 85/2014, aveti posibilitatea de a invoca compensarea creantei dvs. cu cea a societatii RAVUL SRL 
asupra dvs, aspecte ce va solicitam sa le aduceti la cunostinta administratorului judiciar în timp util. 
5. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în 
format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, 
poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul/lichidatorul judiciar, până în ziua fixată pentru 
exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administratorul/lichidatorul 
judiciar până în ziua fixată pentru exprimarea votului.  
RESTRICTII PENTRU CREDITORI: 
1. De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor 
asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea privind procedura insolvenţei).  
2. Conform prevederilor art.77 al Legii nr.85/2014, orice furnizor de servicii - electricitate, gaze naturale, apă, servicii 
telefonice sau altele asemenea - nu are dreptul, în perioada de observaţie şi în perioada de reorganizare, să schimbe, să 
refuze ori să întrerupă temporar un astfel de serviciu către debitor.  

C.I.I. Borsa Daniela Cristina 
 

Județul Ilfov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea UGM ENERGY TRADING SRL, cod unic de înregistrare: 32701083 
Tribunalul Ilfov – Secția Civilă  
Dosar nr. 1705/93/2016 
Termen: 08 Februarie 2018 F18 

Raport de activitate nr. 8 privind stadiul îndeplinirii  
atribuțiilor administratorului judiciar al UGM Energy Trading SRL  

În perioada 20.10.2017 – 08.02.2018 
1. Introducere  Prin încheierea de ședință din 03 August 2017 pronunțată de Tribunalul Ilfov, Secția Civilă în dosarul 
nr. 1705/93/2016 instanța a dispus deschiderea procedurii generale de faliment împotriva societății debitoare.  
 Prin aceeași încheiere a fost desemnat administrator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Peniuc Mihaela” în 
sarcina acestuia fiind stabilite atribuțiile prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014. 
Urmare a schimbării numelui titularului Cabinetului Individual de Insolvență a fost schimbată denumirea lichidatorului 
judiciar în Cabinet Individual de Insolvență „Ivănescu Mihaela”.  
 Anunțul privind schimbarea denumirii lichidatorului judiciar a fost publicat în BPI nr. 18186/03.10.2017. 
2. Date de identificare a societății debitoare  
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