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Primăriei Orbeni, judeţul Bacău.  
Bunurile scoase la valorificare la şedinţa de licitaţie publică deschisă cu strigare sunt următoarele: 
Activ nr. 1: Obiecte de inventar diverse în valoare totală de 270,00 lei RON (fără TVA) – 50% din valoarea de evaluare.  
La data fixată pentru licitaţie nu s-a prezentat nimeni şi nici nu s-a depus vreo ofertă de cumpărare a bunurilor 
menţionate mai sus, fiind prezent doar lichidatorul judiciar reprezentat de Ec. Cons. Juridic Spiridon Daniela. 
Având în vedere dispoziţiile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiei, aceasta se reprogramează pentru 
data de 29.03.2018, ora 14,00, la sediul lichidatorului judiciar din Bacău, str. 22 Decembrie, bloc 9, scara A, et. 2, ap. 6, 
judeţul Bacău. Preţurile de pornire vor fi aceleaşi. 
Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 2 (două) exemplare, unul pentru instanţă şi unul se va păstra la arhiva 
Cabinetului Individual de Insolvenţă Spiridon Daniela. 

Lichidator judiciar, CII Spiridon Daniela 
Prin Ec. Cons. Juridic Spiridon Daniela 

 
Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea AFFICHAGE ROMANIA SRL, cod unic de înregistrare: 16714669 

Convocarea adunării generale a creditorilor debitorului, SC Affichage Romania SRL 
Nr. 612 Data emiterii: 21.03.2018 

1.Date privind dosarul: Număr dosar: 47545/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a-VII-a Civilă; Tel/fax: 
(021)313.28.02; 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 319L, cladirea B - Sema Parc, sector 6; 
Programul registraturii 0930- 1400; Programul arhivei 0930 - 1400 

3.Debitor: SC AFFICHAGE ROMANIA SRL, cu sediul social în Bucureşti, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, nr. 24-28, 
Camera nr. 2, Bl. 13/1, sc.A, Etaj 1, ap. 2, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti sub nr. J40/13901/2004, având Cod Unic de Inregistrare CUI 16714669; 
4. Administrator Special: T&A INSOLVENCY IPURL, cu sediul în București, sector 2, str. Gral. David Praporgescu 
nr. 15, RFO II-090, CIF 37895070, reprezentată de asociat coordonator, Țâru Petre Andrei; 
5.Administrator judiciar: CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA SPRL, Filiala Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Sos. 
Pantelimon, nr. 10-12, Bl. Turn, et. I, sector 2, având CIF 28265490, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale 
al UNPIR sub nr. RFO 0511; Tel: 0725.543.313 Fax: 0257.256.797. Nume şi prenume reprezentant administrator 
judiciar, persoană juridică: Rolland Szabo; 
6.Subscrisa CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA SPRL, Filiala Bucureşti în calitate de administrator judiciar al societăţii 
debitoare AFFICHAGE ROMANIA SRL, desemnat prin Încheierea pronunţată în şedinţa publică din data de 
09.01.2018, în dosarul nr. 47545/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a-VII-a Civilă, convoacă adunarea 
generală a creditorilor debitorului Affichage Romania SRL. Şedinţa adunării generale a creditorilor va avea loc la în 
data de 28.03.2018, ora 14:00 la sediul administratorului judiciar din Bucureşti, Sos. Pantelimon, nr. 10-12, Bl. Turn, et. 
I, sector 2. Ordinea de zi a şedinţei va fi următoarea:  
1.Desemnarea Comitetului Creditorilor;  
2.Prezentarea concluziilor raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au generat apariţia stării de insolvenţă a SC 
Affichage Romania SRL;  
3.Confirmarea practicianului în insolvenţă Casa de Insolvenţă RAVA SPRL, Filiala Bucureşti în calitate de 
administrator judiciar al debitoarei Affichage Romania SRL si aprobarea onorariului acestuia. 
Conform prevederilor art. 48, alin. (3) din Legea nr. 85/2014 „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”. Conform prevederilor art. 48, alin. (4) „Dacă prin lege nu se interzice în 
mod expres, creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi 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, pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua şi la ora fixată pentru exprimarea votului, 
administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar”. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele 
la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul 
de a vota. Precizăm faptul că vă puteţi exprima votul şi în scris, pe numărul de fax 0257.256.797, pe adresa de e-mail: 
bucuresti@rava.ro sau prin poştă la sediul administratorului judiciar din Bucureşti, Sos. Pantelimon, nr. 10-12, Bl. Turn, 
et. I, sector 2, cu privire punctele cuprinse pe ordinea de zi a şedinţei, până la data de 28.03.2018, ora 14:00. 

Administrator Judiciar: Casa De Insolvenţă Rava SPRL, Filiala Bucureşti 
Asociat Coordonator: Rolland Szabo 

 
2. Societatea COSTI IMPEX COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 6598729 
România Tribunalul Bucuresti Secţia a VII a Civila 
Bucureşti, Splaiul Independenţei 
 nr. 319L, sector 6, Cam. E 29  
Dosar nr. 40482/3/2017 
Termen: 07.06.2018 C. 20 
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