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baza art. 252 al. 2 corelat cu art. 253 din Legea 31/1990 acesta a dobândit aceeași răspundere ca şi administratorii, fiind 
datoare ca îndată după preluarea funcţiei să facă un inventar şi să încheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a 
activului şi pasivului societăţii şi să le semneze. Referitor la aceste obligații, deși lichidatorul judiciar desemnat de 
instanță - FOCUS INSOLV IPURL (la solicitarea căruia s-a şi deschis procedura insolvenţei împotriva debitoarei) avea 
cunoștință de numirea anterioară a CII URSU MIHAELA și de revocarea sa din funcție, acesta nu a efectuat demersuri 
pentru a intra în posesia documentelor predate în baza art. 253 din Legea 31/1990. Mai mult, în ciuda adreselor emise 
de instanță, CII URSU MIHAELA nu s-a conformat dispoziției de a depune documentele preluate la data numirii, fiind 
sancționată la termenul de judecată din data de 10.01.2018. În plus, după cum rezultă din chiar susținerile reclamantei 
din cuprinsul răspunsului la întâmpinare, titlurile executorii ce constată obligațiile de plată ale debitoarei au fost 
întocmite în baza unor decizii de accesorii emise ulterior dizolvării societății (2008), cu încălcarea disp. art. 122 indice 2 
din O.G. 92/2003 – în vigoare la data emiterii titlurilor în conformitate cu care Pentru creanţele fiscale născute anterior 
sau ulterior datei înregistrării hotărârii de dizolvare a contribuabilului la registrul comerţului, începând cu această dată 
nu se mai datorează şi nu se calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere”. 
Dând eficiență considerentelor mai sus expuse instanța reține că prezumţia relativă instituită de dispoziţiile art. 169 alin. 
(1) lit. d) teza a II din Legea nr. 85/2014 nu este incidenţă în speţă și va respinge cererea formulată de reclamanta 
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI - ADMINISTRATIA SECTOR 4 
A FINANTELOR PUBLICE în contradictoriu cu pârâta FLOREA CRISTINA IOANA (FOSTĂ POPESCU), ca 
neîntemeiată. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Respinge cererea formulată de reclamanta DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE 
BUCURESTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI SECTOR 4 A FINANTELOR PUBLICE cu sediul în 
Bucureşti, str. Speranței nr. 40, sector 2 în contradictoriu cu FLOREA CRISTINA IOANA (FOSTĂ POPESCU) cu 
domiciliul în Bucureşti, str. Ing. Teodor Dragu nr. 13, sector 5 şi cu domiciliul ales în Ploieşti, str. Cezar Bolliac nr. 16, 
ca neîntemeiată. 
Cu drept de a formula apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicarea hotărârii în BPI. Apelul va fi 
depus la Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă. 
Pronunţată în şedinţă publică, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţii prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 
12.01.2018. 
Preşedinte,                   Grefier, 
Andreea Alexandra Pintea                   Morariu Adina 
 
Județul Ialomiţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea VIPROD SRL, cod unic de înregistrare: 5167868 

Notificare deschidere procedură generală insolvență 
Nr. 154 Data: 16.04.2018 

1. Date privind dosarul: nr. 502/98/2018, Tribunal Ialomița. Judecător sindic: Andrei Adriana. 
2.Arhiva / registratura instanței: Slobozia, B-dul Cosmicului, nr 12, jud. Ialomița; Cod poştal 920064; Tel: 0243236952, 
Fax: 0243232266; Program: 08.00-12.00; 
3.1. Debitor: SC Viprod SRL având Cod de identificare fiscală 5167868 cu sediul social în loc. Slobozia, str. Garii, nr. 
3, jud Ialomița; nr. de ordine în registrul comerţului: J21 / 29 / 1994. 
4.Creditor:, cu sediul în, str, nr., jud., înregistrata la ORC _________ sub nr. J___/____/_____, având CUI __________; 
5.Administrator judiciar: Cabinetul Individual de Insolvenţă Ciupercã Aurelia, Cod de identificare fiscală: Ro 20730832 
cu sediul social în Slobozia, B-dul. Unirii, bl. E15, SC B, parter, ap. 3, jud. Ialomița, cu Atestat nr. 1B 2512 eliberat de 
UNPIR; tel./fax 0243/231122; 
6. Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Ciupercă Aurelia în calitate de administrator judiciar provizoriu 
desemnat conform art.73 din Legea nr. 85 / 2014 al debitoareii SC Viprod SRL cu sediul social în loc. Slobozia, str. 
Garii, nr. 3, jud Ialomița, conform Încheierii de şedinţă din data de 13.04.2018 pronunţată de Tribunalul Ialomița în 
Dosarul nr. 502/98/2018, în conformitate cu dispoziţiile art.100 din Legea nr. 85 / 2014 privind procedura insolvenţei 
Notifică 
7. Intrarea debitoarei în procedura generală a insolvenţei la cererea debitoarei S SC Viprod SRL cu sediul social în loc. 
Slobozia, str. Garii, nr. 3, jud Ialomița conform art.71 coroborat cu art.66 din Legea 85/2014; 
7.1. Creditorii debitoarei SC Viprod SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acesteia, prin depunerea 
cererii de admitere a creanţei. 
7.2.1. Termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţă este: 07.05.2018. În temeiul art. 114 din Legea privind 
procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din 
drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului. 
7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de deschidere a procedurii generale a insolvenţei: 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este: 
21.05.2018. 
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii este de 7 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de 
insolvență a tabelului preliminar. 
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Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este: 08.06.2018. 
Data primei şedinte a adunării generale a creditorilor, care se va ţine la sediul administratorului judiciar, respectiv 
Slobozia, B-dul. Unirii, bl. E15, SC B, parter, ap. 3 jud. Ialomița este 24.05.2018, ora 14.00, având ca ordine de zi: 
- alegerea comitetului creditorilor; 
- confirmarea administratorului judiciar; 
- aprobarea rapoartelor întocmite de către administratorul judiciar, 
- aprobarea onorariului lunar al administratorului judiciar în cuantum de 1.500 lei + TVA. 
8.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Ialomița pentru efectuarea menţiunii. 
Informaţii suplimentare: 
1) În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal Cererea de înscriere a 
creanţei în tabelul preliminar al creanţelor" cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea privind procedura 
insolvenţei. 
2) Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele 
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. 
3) Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe 
adresa instanței, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, 
cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă şi prin 
e-mail: aurelia.ciuperca@gmail.com. 
4) Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei 
judiciare de timbru în sumă de 200 Ron ce se va plăti în contul deschis la Primãria de care apartine creditorul. 
Restricţii pentru creditori: 
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor 
asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea privind procedura insolvenţei). 

Administrator judiciar: Cabinetul Individual de Insolvenţă Ciupercă Aurelia 
 
Județul Ilfov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea MENATWORK EST PREFABRICATE SRL, cod unic de înregistrare: 5330816 

Convocare comitet creditori 
Nr.: 1311, Data emiterii: 24.04.2018 

1. Date privind dosarul: Numar dosar 33479/3/2013, Tribunalul Bucureşti Sectia a VII-a Civila, Judecator sindic Ion 
Stanciu, completul 3 
2.Arhiva/registratura instantei: Adresa: Bucureşti, Splaiul Independentei nr. 319L, Corp B, Sema Parc, sector 6, Tel: 
021 3187700; program arhiva/registratura 9:30- 14.00 
3.Debitor: MENATWORK EST PREFABRICATE SRL cu sediul social în Bucureşti, str. Zefirului, nr. 36, Camera 3, 
Etaj 1, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucureşti sub nr. J40/10642/2013, Cod Unic de 
Inregistrare 5330816  
4. Comitet Creditori: UNICREDIT TIRIAC BANK SA cu sediul în Bucureşti, B-dul Expozitiei nr.1F, sector 1; 
BANCPOST SA, cu sediul în Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr.6A, sector 2; ARCELORMITTAL FLAT CARBON 
EUROPE SA cu sediul ales Cabinet de Av. Taralunga & Taralunga, Bucureşti, Calea Mosilor, nr.298, bl.48, sc.1, ap.22, 
sector 2. 
5.Administrator judiciar: BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., sediul social: Bucureşti, str. Invingatorilor nr. 
24, sector 3, numãr de inscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenþã RFO 0239, Cod de identificare fiscala 
RO20770187, Tel: 021-319 94 76, fax. 021- 319.94.77, E-mail business.restructuring@bdo.ro;  
Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoana juridica: Partener coordonator Niculae Balan 
6.Subscrisa BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului 
MENATWORK EST PREFABRICATE SRL, desemnat prin Incheierea de sedinta din data de 22.10.2013, pronuntata 
în Dosarul nr. 33479/3/2013 de Tribunalul Bucureşti – Sectia a VII-a Civila, în temeiul dispozitiilor art. 13 şi 
urmatoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, convoaca comitetul creditorilor  Menatwork EST 
Prefabricate SRL pentru data de 27 aprilie 2018, ora 13:00 
La sediul administratorului judiciar din Bucureşti, str. Invingatorilor nr. 24, Victory Business Center, et. 4, sector 3. 
Cu următoarea 
ORDINE DE ZI: 
Punct unic: Prezentarea Regulamentului de vanzare propus pentru o parte din activele circulante - creante ale societatii 
debitoare MENATWORK EST PREFABRICATE SRL, precum şi a metodei de vanzare propuse de administratorul 
judiciar. 
Creditorii pot fi reprezentati în cadrul sedintei prin imputerniciti, cu procura speciala autentica sau, în cazul creditorilor 
bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. 
Creditorii pot vota şi prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprima votul, semnata de creditor, sau inscrisul în 
format electronic, caruia i s-a incorporat, atasat ori asociat semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat valabil, 
poate fi comunicata prin orice mijloace, pana în ziua fixata pentru exprimarea votului, administratorului judiciar, 
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