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comunicată creditorilor cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea termenului limită pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor. În temeiul art.151 din legea insolvenţei va dispune sigilarea bunurilor debitoarei şi îndeplinirea 
celorlalte operaţiuni de lichidare şi se va pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 
31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor 
permanenţi ai săi. Se va fixa termen administrativ de control pentru analiza stadiului continuării procedurii la data de 
17.05.2018, ora 09:00. 

Pentru aceste motive în numele legii hotărăşte: 
Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar Lexe IPURL cu sediul în Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu, nr. 1, bl. 
G2, sc. A, ap. 5, judeţul Teleorman. În temeiul art. 145 alin. 1 lit. D raportat la art. 97 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 
dispune intrarea în faliment a debitoarei SC Mag Com SRL cu sediul în Roşiori de Vede, str. Sold. Ciocănaru Lazăr, nr. 
9 A, judeţ Teleorman, cod de identificare fiscală număr 17271993, număr de ordine în registrul comerţului 
J34/133/2005. Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe Lexe IPURL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 
şi 53 alin.1 şi 2 din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 1500 lei din averea debitoarei. În temeiul art.145 alin.2 din 
Legea nr. 85/2014, ridică dreptul de administrare al debitoarei şi dispune dizolvarea acesteia, lichidatorul preluând de 
îndată gestiunea, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii. Dispune întocmirea şi 
preluarea de către lichidator, în termen de 5 zile de la intrarea în faliment a unei liste cuprinzând numele şi adresele 
creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după deschiderea procedurii, a tabelului definitiv al 
creanţelor şi a oricăror tabele întocmite în procedură. Dispune notificarea intrării în faliment a debitoarei în condiţiile 
art.99 alin.3 din Legea nr.85/2014 (conform Codului de procedură civilă şi publicarea, pe cheltuiala averii debitorului, 
într-un ziar de largă circulaţie şi în B.P.I. ) tuturor creditorilor menţionaţi în lista prevăzută de art. 145 alin.2 lit. e, ale 
căror creanţe s-au născut după deschiderea procedurii, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Teleorman pentru efectuarea menţiunii, precum şi OCPI Teleorman. Fixează termene limită pentru:  
- depunerea cererilor de creanţe născute în timpul procedurii – 21.03.2018 
- verificarea acestor creanţe şi întocmirea tabelului suplimentar- 9.04.2018;  
- depunerea contestaţiilor – 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar 
- întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor 26.04.2018. 
Conform art.146 alin.2 din Legea nr. 85/2014 notificarea va fi comunicată creditorilor cu cel puţin 10 zile înainte de 
împlinirea termenului limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor. În temeiul art.151 din legea 
insolvenţei dispune sigilarea bunurilor debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Pune în vedere 
lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor 
privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Fixează termen la data de 17.05.2018. 
Executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Teleorman. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22 februarie 2018.  
Judecător sindic,                           Grefier, 
Bucu Ana                  Elena Bînciu 
 
3. Societatea TEL DRUM SA, cod unic de înregistrare: 2695680 

Reconvocare adunarea creditorilor 
Nr iesire:868 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 116/87/2018, aflat pe rolul Tribunalului Teleorman, secția Civilă 1. 
2.Arhiva/registratura instanţei: localitatea Alexandria, str. Independenţei nr. 22, judeţul Teleorman. Număr de telefon: 
0247/311.323; Programul arhivei/registraturii instanţei: Arhivă 09.00– 13:00; Registratura: 09.00– 13:00. 
3.Debitor: TEL DRUM S.A, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Libertății-prelungire, nr. 458 bis, Județ Teleorman, 
având număr de Ordine în Registrul Comerțului J34/211/1998 și Cod Unic de Inregistrare 2695680. 
4.Creditor: către toți creditorii 
5.Administrator special: PITIȘ PETRE, cetăţean român, identificat cu CI seria .. nr. ..., domiciliat în Mun. Alexandria, 
str. ...., nr. .., jud. Teleorman. 
6. Administrator judiciar: CITR Filiala Ilfov SPRL, cu sediul în Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr. 61, etajul 3, ap. 
nr. 11, jud. Ilfov., înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0718,CUI 32639607, 
cu sediul procesual de comunicare al actelor ales în Green Court, str. Gara Herăstrău nr. 4, et. 3, sector 2, București, 
reprezentată prin Bogdan Gorde – Practician în insolvenţă.  
7. Subscrisa CITR Filiala Ilfov SPRL, în calitate de administrator judiciar desemnat prin Încheierea de ședință din data 
de 29.01.2018, pronunţată în dosarul nr. 116/87/2018, aflat pe rolul Tribunalului Teleorman, secția Civilă 1, 
 Având în vedere: 
- Notificarea de deschidere a procedurii nr. 354 din data de 02.02.2018 și publicată în BPI nr. 2395/05.02.2018, prin 
care administratorul judiciar, în conformitate cu dispozițiile art. 100 alin. 1 lit e) coroborat cu art. 47 din legea nr. 
85/2014 și în baza Încheierii de ședință din data de 29.01.2018 pronunțată de Tribunalul Teleorman în dosarul nr. 
116/87/2018, a convocat prima adunare a creditorilor debitorului TEL DRUM SA pentru data de 06.04.2018.  
- Legea nr. 64/2018 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, prin care s-a 
stabilit că Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui, respectiv data de 06.04.2018, să devină sărbătoare legală 
nelucrătoare,  

Administrator
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în temeiul art. 47 și urm. din Legea 85/2014, din oficiu 
reconvoacă adunarea creditorilor debitorului TEL DRUM S.A 
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din București, str. Gara Herăstrău nr.4, Green 
Court et.3, sector 2, la data de 24.04.2018, ora 14.00. 
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 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 cel târziu la data fixată 
pentru exprimarea votului. 
Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administratorului judiciar cu cel puţin 5 zile înainte 
de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 
Ordinea de zi: 
1. Prezentarea măsurilor efectuate de la declanşarea procedurii în vederea administrării şi conservării patrimoniului şi 
ratificarea acestora;  
2. Prezentarea activului şi a pasivului societăţii; 
3. Prezentarea raportului întocmit conform art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014; 
4. Prezentarea raportului de cauze întocmit conform art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 şi a concluziilor acestuia; 
5. Alegerea unui comitet al creditorilor format din 3-5 membri şi a preşedintelui acestuia în condiţiile art. 50 din Legea 
nr. 85/2014; 
6. Confirmarea administratorului judiciar CITR Filiala Ilfov SPRL desemnat provizoriu de către judecătorul sindic, în 
conditiile art. 57 alin. 2 din Legea nr. 85/2014; 
7. Aprobarea onorariului propus de administratorul judiciar; 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
Materialele informative care se vor discuta în cadrul adunării vor fi disponibile pe site-ul lichidatorului judiciar, 
www.citr.ro. De asemenea, lichidatorul judiciar informează creditorii că în ziua şi la locul stabilit pentru Adunarea 
creditorilor, în intervalul orar 13:30 – 14:00, va efectua activităţile de secretariat ale adunării constând în: verificarea 
întrunirii cvorumului de prezenţă, verificarea împuternicirilor/mandatelor pentru şedinţa adunării, respectiv a poziţiilor 
scrise primite de la creditorii pentru această şedinţă, urmând ca şedinţa să înceapă la ora 14:00.  
27.03.2018  

CITR Filiala Ilfov SPRL 
Senior Partner 
Bogdan Gorde 

 
Județul Vâlcea 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea DUNYAM S.R.L., cod unic de înregistrare: 32038151 
România 
Curtea De Apel Piteşti 
Secţia A Ii-A Civilă, De Contencios Administrativ Şi Fiscal 
Dosar nr. 1516/90/2016  

Decizie nr. 203/A-COM 
Şedinţa publică din 20 Martie 2018 

Curtea compusă din: 
Preşedinte: Adina Fundătureanu - judecător 

Judecător: Denisa Vîlvoi 
Grefier: Victoria Ilinca 

S-a luat în examinare pentru soluţionare, apelul declarat de creditoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Craiova, cu sediul în Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 2, judeţul Dolj, reprezentată şi cu sediul procedural 
ales la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. G-ral Magheru nr. 17, 
judeţul Vâlcea, împotriva sentinţei nr. 3515 din 20 noiembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Vâlcea – Secţia a II-a 
civilă, judecător sindic, în dosarul nr. 1516/90/2016, intimată fiind debitoarea SC Dunyam SRL, cu sediul în Brezoi, str. 
Unirii, bl. M10, sc. C, ap. 18, judeţul Vâlcea, CUI 32038151, J38/412/2013, prin lichidator Grup Axa IPRL, cu sediul în 
Rm. Vâlcea, str. G-ral Magheru nr. 18, et. 1, judeţul Vâlcea. 
La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, au lipsit părţile. 
Procedura de citare este legal îndeplinită. 
Apelul este scutit de plata taxei de timbru. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: 
Curtea, având în vedere actele şi lucrările dosarului, precum şi faptul că s-a solicitat judecarea în lipsă potrivit art.411 
alin.2 şi art.583 Cod procedură civilă, constată apelul în stare de judecată şi îl reţine pentru soluţionare. 

Curtea, 
Asupra apelului de faţă, deliberând, constată următoarele: 

Administrator
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