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Executorie.  
Cu cale de atac numai apelul în termen de 7 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul 
Specializat Argeş.  
Pronunţată în şedinţa publică de la 28.02.2018. 
Preşedinte,                                                                                                                                                                  Grefier,  
Roxana - Cristina Bărăilă                                                                                                                                   Boajă Maria 
 
Județul Bihor 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea EDITURA AQUILA LOGISTIC SRL, cod unic de înregistrare: 27842515 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitoarei  
SC Editura Aquila Logistic SRL 

Nr. 555/12.03.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 596/111/2018, Tribunal Bihor Secția a II-a Civilă. Judecător sindic: Manoliu 
Constantin. 
2. Registratura instanței: localitatea Oradea, strada Parcul Traian, nr. 10, județul Bihor. 
3.Debitor: SC Editura Aquila Logistic SRL cu sediul social în localitatea Oradea, str. Americii nr.41, județul Bihor, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05/1634/2010, Cod fiscal RO 
27842515 . 
4. Administrator judiciar: Admin Insolv SPRL cu sediul social în localitatea Satu Mare, strada Avram Iancu, nr. 49, 
C.U.I. RO 32070390, înregistrată în registrul formelor de organizare sub numărul de ordine RFO II-0691/12.07.2013, e-
mail cristian.racolta@admininsolv.ro, web www.admininsolv.ro, telefon 0740.189.839, județul Satu Mare, reprezentată 
prin asociat coordonator Racolța Cristian, cu sediul procesual ales în localitatea Satu Mare, strada Avram Iancu, nr. 49, 
județul Satu Mare. 
5. Subscrisa Admin Insolv SPRL administrator judiciar a debitoarei SC Editura Aquila Logistic SRL numită prin 
încheierea civilă nr. 269/F/2018 din data de 08.03.2018, pronunțată de către Tribunalul Bihor Secția a II-a Civilă în 
dosarul 596/111/2018, în temeiul art. 99-100 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență coroborate cu prevederile art. 71 din același act normativ: notifică 
6. Deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC Editura Aquila Logistic SRL prin încheierea 
civilă nr. 269/F/2018 din data de 08.03.2018, pronunțată de către Tribunalul Bihor Secția a II-a Civilă în dosarul 
596/111/2018. 
6.1 Debitorul SC Editura Aquila Logistic SRL are obligația ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să 
depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență.  
6.2. Creditorii debitorului SC Editura Aquila Logistic SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia 
prin depunerea cererii de admitere a creanței în condițiile următoare: 
Termenul limită de 10 zile de la primirea notificării privind deschiderea procedurii pentru depunerea de către creditori, 
a opozițiilor la încheierea de deschidere a procedurii. 
 6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanței 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului este 23.04.2018. 
În temeiul art. 114 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență procedura insolvenței, 
nedepunerea cererii de admitere a creanței până la termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind 
creanța/creanțele pe care le dețineți împotriva debitorului.  
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : 
Termenul limită pentru verificarea creanțelor, și înregistrarea tabelului preliminar al creanțelor este 14.05.2018. 
Termenul pentru înregistrarea tabelului definitiv al creanțelor este 11.06.2018. 
Termenul pentru depunerea contestațiilor la creanțele și drepturile de preferință trecute sau, după caz netrecute de 
administratorul judiciar în tabelul preliminar al creanțelor, de către debitor, creditori și orice altă persoană interesată, 
este în termen de 7 zile de la publicarea în buletinul procedurilor de insolvență a tabelului preliminar.  
7. Adunarea creditorilor se va desfășura la sediul ales al administratorului judiciar din localitatea Satu Mare, strada 
Avram Iancu .nr. 49, la data de 21.05.2018, ora 11:00, având ca ordine de zi - prezentarea stadiului procedurii 
insolvenței, prezentarea raportului privind cauzele care au generat starea de insolvență; alegerea comitetului creditorilor, 
confirmarea administratorului judiciar, stabilirea indemnizației.  
Informații suplimentare: 
(1) În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a 
creanței în tabelul preliminar" cu respectarea dispozițiilor art. 104 din Legea nr. 85/2014.  
(2) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanței, precum și 
mențiuni cu privire la eventualele cauze de preferință. 
(3) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanței și ale actelor de constituire de cauze de preferință, cel 
mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanței, în copii certificate. 
(4) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor 
originale și păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul judiciar va face mențiunea pe original 
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despre prezentarea acestora. 
(5) Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poștă pe 
adresa instanței, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar și unul pentru a rămâne la 
dosar. 
(6) Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoțită de dovada plății taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 
Restricții pentru creditori: 
 (1) De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de 
executare silită pentru realizarea creanțelor asupra averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face 
numai în cadrul procedurii insolvenței, prin depunerea cererilor de admitere a creanțelor. Repunerea pe rol a acestora 
este posibilă doar în cazul desființării hotărârii de deschidere a procedurii, a revocării încheierii de deschidere a 
procedurii sau în cazul închiderii procedurii în condițiile art. 178. În cazul în care hotărârea de deschidere a procedurii 
este desființată sau, după caz, revocată, acțiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanțelor asupra averii 
debitorului pot fi repuse pe rol, iar măsurile de executare silită pot fi reluate. La data rămânerii definitive a hotărârii de 
deschidere a procedurii, atât acțiunea judiciară sau extrajudiciară, cât și executările silite suspendate încetează. 
(2) Nu sunt supuse suspendării de drept prevăzute la alin. (1): 
a) căile de atac promovate de debitor împotriva acțiunilor unui/unor creditor/creditori începute înaintea deschiderii 
procedurii și nici acțiunile civile din procesele penale îndreptate împotriva debitorului; 
b) acțiunile judiciare îndreptate împotriva codebitorilor și/sau terților garanți. 
(3) Nu sunt supuse suspendării prevăzute la alin. (1) acțiunile judiciare pentru determinarea existenței și/sau 
cuantumului unor creanțe asupra debitorului, născute după data deschiderii procedurii. Pentru astfel de acțiuni se va 
putea formula, pe parcursul perioadei de observație și de reorganizare, cerere de plată ce va fi analizată de către 
administratorul judiciar cu respectarea prevederilor art. 106 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător, fără ca aceste 
creanțe să fie înscrise în tabelul de creanțe. Împotriva măsurii dispuse de către administratorul judiciar se va putea 
formula contestație cu respectarea art. 59 alin. (5), (6) și (7). ( art. 75 din legea nr. 85/2014) 

Administrator Judiciar, Admin Insolv SPRL, prin c. jr. Racolța Cristian  
 

Județul Bistriţa-Năsăud 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ALUMIL PLAST PROD SRL, cod unic de înregistrare: 16363584 
Societatea Civilă de Practicieni în Insolvenţă Ultralex Societate Profesională cu Răspundere Limitată RSP 0173; CIF 
20878449; cu sediul în Bistriţa, str. Subcetate, nr. 9 telefon/fax 0263238391; e-mail ultralexipurl@yahoo.com 

Convocare adunare creditori 
Număr: 344 data emiterii: 15.03.2018 

1. Date privind dosarul: număr dosar nr. 125/112/2012 al Tribunal Bistriţa Năsăud, Secţia a II-a Civilă De Contencios 
Administrativ şi Fiscal, judecător sindic Părăuan Ioan. 2. Creditori: 

1. Direcţia Generală a Finanţelor Bistriţa-Năsăud 
2. CEC BANK SA 
3. Pinca Ilie 

3.Debitor: SC Alumil Plast-Prod SRL CIF 1636584 sediul social Năsăud, str. Dumitru Vârtic, nr. 8, jud. BN. Număr de 
ordine în registrul comerţului J06/314/2004. 4. Lichidator judiciar: SCPI Ultralex SPRL CIF 20878449 sediul Bistriţa, 
str. Subcetate, nr. 9 tel./fax 0263/238391 E-mail: ultralexipurl@yahoo.com. 5. Subscrisa SCPI Ultralex SPRL, în 
calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Alumil Plast-Prod SRL, conform sentinţei civile nr. 1855 din data de 
07.11.2012 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud în dosarul nr. 125/112/2012, în temeiul art. 13 şi următoarele din 
Legea privind procedura insolvenţei 
Convoacă adunarea creditorilor debitorului: SC Alumil Plast-Prod SRL Adunarea creditorilor va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Bistriţa, str. Subcetate, nr. 9, jud. Bistriţa-Năsăud, la data de 30.03.2018 Ora 13:00. 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 lichidatorul judiciar, cel târziu până la data 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: 1. Modificarea strategiei de valorificare a 
bunurilor mobile ale falitei.*Notă: La licitaţiile organizate nu s-a prezentat nici o persoană şi nici nu au fost înregistrate 
oferte de cumpărare, astfel că am reconvocat adunarea pentru modificarea condiţiilor de valorificare a bunurilor. 
Ultimul set de licitaţii a fost organizat la 50% din valoarea de evaluare, la următoarele preţuri:  

1 buc. maşina de tăiat cu 2 capete Maffner DGS la preţul de 2.700 lei; 
1 buc. Maşină de tăiat cu 2 capete Urban AKS – 3300 la preţul de 3.000 lei; 
1 buc. maşină de debitat Urban SV 400 S la pretul de 2.750 lei; 
1 buc. maşină de frezat montanti MLA – AFK 3207 la preţul de 2.000 lei; 
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