
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4847/06.03.2018 
 

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 

 

10 

2. Societatea LEDA CONCEPT SRL, cod unic de înregistrare: 17346891 
Convocare adunare creditori 

Număr: 2 data emiterii: 06.03.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 4872/118/2015 Tribunalul Constanţa – Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic 
Constantinescu Cristina 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Traian nr.31, Jud.Constanţa, Număr telefon: 0241/607.977, Programul 
arhivei / registraturii instanţei: Luni – Joi 8.30-12.30; Vineri 12.00-15.00. 
3.Debitor: Leda Concept SRL, CUI 17346891, sediul social: Constanţa, str. Tulcea nr.14, Bl.TL3, Sc.C, Et.1, Ap.34, 
Camera 2, Jud. Constanţa, Număr de ordine în registrul comerţului J13/763/2005. 
4.Creditori: 1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, 4671815, Constanţa, Bd. I. Gh. Duca nr.18, Jud. 
Constanţa, 0241/488042; 2. SC A&G Med Trading SRL, București, Sos. Alexandriei nr.94, Bl.PC11, Ap.48, sector 5, 
J40/6573/1997, 9717409, 021/3320073; 3. SC Farmexim SRL, Sat Balotești, Comuna Balotești, str. Malu Rosu nr.4, 
Jud. Ilfov, J40/2033/1991, 021/3082524; 4. SC Farmec SA, CIF RO199150, J12/14/1991, Cluj-Napoca, str. Henri 
Barbusse nr.16, Jud. Cluj, 0264/432884; 5. SC ADM Farm SRL, CIF 10652311, J23/1390/2009, Pantelimon, str. 
Răscoalei nr.17, Jud. Ilfov, 021/3166100; 6. SC Polaris M Holding SRL, CIF 12079629, J13/1645/1999, Constanța, str. 
Spiru Haret nr.2A, Jud. Constanța, 0241/693708; 7. SC Libra Internet Bank SA, CIF 8119644, J40/334/1996, Bucureşti, 
str. Semilunei nr.4-6, sector 2, 021/2306565. 
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Dumitrescu Ionuţ, nr. matricol 1B2265, CUI 25102650, sediul 
social: Constanţa, str. Ghiocei nr.2, Bl.L5B, Sc.A, Et.1, Ap.3; Tel:0723/147641, Fax:0241/482064, Reprezentant 
lichidator judiciar: Dumitrescu Ionuţ. 
6.Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Dumitrescu Ionuţ, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Leda 
Concept SRL, conform Încheierii nr.1855 din 10.10.2016, pronunţată de Tribunalul Constanţa, în dosarul 
4872/118/2015, în temeiul art.47 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, din oficiu, 
convoacă adunarea creditorilor debitorului: SC Leda Concept SRL 
Şedinţa adunării creditorilor va avea loc la biroul administratorului judiciar din Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr.14, 
Et.2, Cam.22, Jud. Constanţa, Data 15.03.2018, ora 12.00. 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 şi înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua 
fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la lichidator cu cel 
puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 
Ordinea de zi: Stabilirea metodei şi a strategiei de vânzare a bunurilor din averea societății debitoare.. 

Cabinet Individual de Insolvenţă Dumitrescu Ionuţ 
 
Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea AMO PRESS RETAIL SRL, cod unic de înregistrare: 26087222 
România Tribunalul Iaşi Secţia Ii Civilă-Faliment 
Strada Elena Doamna nr.1A 
Dosar 771/99/2018 (Număr în format vechi 27/2018)  

Comunicare 
Încheierea de amânare a pronunţării şi încheierea nr. 23 din 02.03.2018 

Către, 
Debitor 
1. SC Amo Press Retail SRL - Iaşi, Calea Chisinaului, nr. 29, bl. Corp C4O, et. 1, ap. Cam 12, Judeţ Iaşi 
Administrator Judiciar 
2. Capital Insol SPRL Filiala Iaşi - Iaşi, cu sediul ales în Iaşi, str. Sf. Petru Movilă, nr.52, et.1, Judeţ Iaşi 
Se comunică, alăturat, încheierea de amânare a pronunţării şi încheierea nr. 23 din data de 02.03.2018, pronunţată în 
dosarul nr. 771/99/2018 (număr în format vechi 27/2018), de Tribunalul Iaşi, Secţia Ii Civilă-Faliment, privind debitorul 
SC Amo Press Retail SRL, cu sediul în Iaşi, Calea Chisinaului, nr. 29, bl. Corp C4O, et. 1, ap. Cam 12, având nr. de 
înregistrare în registrul comerţului J 22- 1651-2009, CIF 26087222. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

* 
România Tribunalul Iaşi Secţia Ii Civilă-Faliment 
Dosar nr. 771/99/2018 (Număr în format vechi 27/2018) 
 
 
 
 
 

Administrator
Highlight
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Încheiere 
Şedinţa din camera de consiliu din 16 Februarie 2018  

Preşedinte - Miţică Alexandru 
Grefier Cătălina Neculiţă 

Pe rol se află judecarea cauzei privind pe debitoarea SC Amo Press Retail SRL, având ca obiect deschidere procedura 
insolvenţei. 
La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu a răspuns pentru debitoare d-na avocat Croitoru Daniela, cu 
delegaţie la dosar. 
Fără citare părţi. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefier care arată că cererea se soluţionează fără citarea părţilor şi că la dosarul cauzei 
s-a depus istoricul societăţii debitoare, după care, 
Nemaifiind probe de administrat, în temeiul art. 244 Cod de procedură civilă, instanţa declară cercetarea procesului 
încheiată şi, în temeiul art. 392 Cod de procedură civilă, acordă cuvântul părţilor asupra fondului cauzei. 
Având cuvântul, reprezentantul convenţional al debitoarei solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată şi 
numirea în calitate de lichidator judiciar pe practicianul în insolvenţă Capital Insol SPRL. 
Instanţa constată dezbaterile încheiate şi reţine cauza în pronunţare. 

Instanţa 
Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 396 alin. 1 C.pr.civilă, conform căruia „Dacă instanţa nu poate 
hotărî de îndată, pronunţarea se va amâna pentru un termen pe care preşedintele îl va anunţa şi care nu va putea fi mai 
mare de 15 zile”, 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:: 
Amână pronunţarea la data de 02.03.2018. 
Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publicăde la 16 februarie 2018. 
Preşedinte,                  Grefier, 
Alexandru Miţică                                           Neculiţă Cătălina 

* 
România Tribunalul Iaşi Secţia Ii Civilă-Faliment 
Dosar nr. 771/99/2018 (Număr în format vechi 27/2018) 

Încheiere Nr. 23 
Şedinţa din camera de consiliu din 02 Martie 2018  

Preşedinte - Miţică Alexandru 
Grefier Cătălina Neculiţă 

Pe rol se află judecarea cauzei privind pe debitoarea SC Amo Press Retail SRL, având ca obiect deschidere procedura 
insolvenţei. 
Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa din camera de consiliu din data de 16.02.2018, fiind consemnate în 
încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când, din lipsă de timp 
pentru deliberare, în temeiul art. 396 alin. 1 C.pr.civilă, instanţa a amânat pronunţarea pentru data de 02.03.2018, când, 

Instanţa, 
Deliberând asupra cauzei: 
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la numărul de mai sus, debitorul SC Amo Press Retail SRL a solicitat, 
în temeiul art. 66 alin. 1 din Lg. 85/2014,  deschiderea procedurii insolvenţei asupra sa, motivat de faptul că patrimoniul 
său este caracterizat de insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile. 
Cererea este întemeiată. 
Potrivit art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează 
prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile. 
Aşa cum rezultă din actele contabile depuse la dosar (cu precădere cele care reflectă datoriile, precum şi sumele din 
conturile casa şi bănci) debitoarea are datorii scadente către creditorii săi cu o vechime mai mare de 60 zile şi nu 
dispune de lichidităţi suficiente pentru achitarea datoriilor scadente, al căror cuantum depăşeşte valoarea prag prev. de 
art. 5 pct. 72 din Lg. 85/2014.  
Conform art. 71 al. 1 din legea sus amintită, daca cererea debitorului corespunde condițiilor prevăzute la art. 66, 
judecătorul-sindic va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii generale, iar dacă prin declaraţia făcută conform 
art. 67 alin. (1) lit. g) debitorul îşi arata intenția de a intra în procedura simplificată ori se încadrează în una din 
categoriile prevăzute la art. 38 alin.2, judecătorul va pronunța o încheiere de deschidere a procedurii simplificate. 
În speţă, cererea debitorului corespunde cerinţelor prevăzute la art. 66 al. 1 şi 5 la care face referire textul de lege, 
respectiv patrimoniul său se află în insolvenţă, în acelaşi timp ea fiind semnată de persoana care are calitatea de a-l 
reprezenta.  
De asemeni, se constată că, în cauză, sunt incidente disp. art. 38 alin. 1 al. 1 din aceeaşi lege, drept pentru care, cererea 
debitorului va fi admisă şi pe cale de consecinţă se va deschide procedura generală a insolvenţei.  
Se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de lege, iar în ceea ce priveşte desemnarea administratorului judiciar 
aceasta se va face în raport de opţiunea debitorului, în conformitate cu disp. art. 45 lit. d din Lg. 85/2014. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea debitorului. 
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În temeiul art.71 alin 1 din Legea insolvenţei, 
Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Amo Press Retail SRL, cu sediul în 
Iaşi, Calea Chisinaului, nr. 29, bl. CORP C4O, et. 1, ap. Cam 12, având nr. de înregistrare în registrul comerţului J 22- 
1651-2009, CIF 26087222.  
În temeiul art. 73 din Legea insolvenţei, 
Desemnează, în mod provizoriu, în calitate de administrator judiciar pe Capital Insol SPRL, Filiala Iaşi, cu sediul ales în 
Iaşi, str. Sf. Petru Movilă, nr. 52, et.1, jud. Iaşi, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege.  
În lipsa unei convenţii încheiate cu creditorii,administratorul judiciar va fi retribuit din averea debitorului pe baza 
deconturilor aprobate de judecătorul-sindic. În lipsa disponibilităţilor în contul debitorului, se va utiliza fondul de 
lichidare, plăţile urmând a fi făcute potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind 
organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, decontul de cheltuieli  al administratorului judiciar urmând a fi supus 
aprobării în conformitate cu disp. art. 39 alin.4 din Lg.85/2014, respectiv a art.116 alin. 1 şi 2 din Statutul UNPIR. 
În temeiul art. 99 din Legea  insolvenţei, 
Notificare privind deschiderea procedurii se va face de către administratorul judiciar  debitorului, creditorilor şi 
Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi în vederea efectuării de menţiuni. Comunicarea hotărârii de 
deschidere a procedurii se va face şi către Autoritatea de Supraveghere Financiară, atunci când este cazul, conf. art. 42 
alin. 5, precum şi instituţiilor prevăzute la art. 76 din aceeaşi lege.    
În temeiul art. 75 alin.1 din Lg.85/2014,  
De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare 
silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. 
Până la data de 11.04.2018 administratorul judiciar va depune raportul cauzelor impus de art. 97 alin. 1, raport întocmit 
în conformitate cu cerinţele prev. de art. 58 al. 1 lit. b şi în care va menţiona dacă sunt persoane vinovate de apariţia 
stării de insolvenţă, precum şi dacă există premisele angajării răspunderii acestora.  
Conform art.74 din Legea insolvenţei, 
În termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, debitorul este obligat sa depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile 
prevăzute la art. 67 alin. (1)din Lg.85/2014. 
Conform art.83 din Legea insolvenţei, 
După rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii toate actele şi corespondenta emise vor cuprinde, în 
mod obligatoriu şi cu caractere vizibile, în limbile romana, engleza şi franceza, menţiunea în insolvenţă, în insolvency, 
en procedure collective. 
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la data de 16.04.2018. 
Declaraţiile de creanţă se vor depune în două exemplare, timbrate corespunzător şi însoţite de acte doveditoare. Se 
atrage atenţia creditorilor că depăşirea termenului fixat pentru declararea creanţelor atrage decăderea din drepturile 
enumerate la art. 114 din Lg. 85/2014. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 07.05.2018. 
Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea acestuia în B.P.I. 
Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar şi definitivarea tabelului creanţelor la 
25.05.2018. 
Data, locul şi ordinea de zi a primei adunări a creditorilor vor fi stabilite de administratorul judiciar conform art. 100 
alin. 1 lit. e din Lg. 85/2014. 
În temeiul art. 39 din Legea insolvenţei, 
Dispune deschiderea de către administratorul judiciar a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente 
procedurii. Executorie. Cu apel în 7 zile de la comunicare. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică 
din data de 02.03.2018. 
Preşedinte,                  Grefier, 
Alexandru Miţică                Neculiţă Cătălina 
 
2. Societatea POWER OF INTERMEDIATE SRL, cod unic de înregistrare: 27343752 

Proces verbal al ședinței adunării creditorilor  
privind debitoarea SC Power Of Intermediate SRL Iași 

Încheiat azi data de 23.02.2018 
Numar:  6264/1/23.02.2018 

1. Ds. 6326/99/2017 Tribunalul Iaşi Secţia Civilă-faliment.  
2. SC Power Of Intermediate SRL Iași, Str Ignat, 4- Birou, jud Iași J22/1183/2010, CUI 27343752. 
3. Lichidator judiciar Centrul de expertiză în insolvenţă SPRL CUI 17392952 sediul social Iaşi, str. Sf. Lazăr nr.4, bl. 
Peneş Curcanu, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 2456, tel/fax 0332/222744, reprezentant asociat 
coordonator Laura Chiticariu, conform sentinţa nr. 1968/20.12.2017, pronunţată de Tribunalul Iași, Secţia Civilă-
faliment, publică: Proces verbal al ședinței adunării creditorilor privind debitoarea SC Power Of Intermediate SRL 
Subscrisa Centrul De Expertiză În Insolvenţă SPRL cu sediul în Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl.Peneş Curcanul, et.1, 
cam.13-14 desemnată să exercite atribuţiile lichidatorului judiciar prin sentinta civila nr. 1968/20.12.2017 în cauza ce 
formează obiectul dosarului 6326/99/2017 am procedat la intocmirea prezentului proces verbal al Sedintei Adunarii 

Administrator
Highlight




