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civila, cum ar fi fost corect. 
Desi prin cererea înregistrată la data de 19.09.2017, în dosar nr. 26463/3/2016 petentul JIHAD JABRA, a solicitat 
printre altele şi îndreptarea acestei erori materiale, cerere admisa de altfel, din eroare s-a consemnat în dispozitivul 
incheierii de indreptare din 26.09.2017, tot art.445 alin.2 în loc de 451 alin.2 cod procedura civila. 
Asa fiind, din oficiu urmeaza a dispune indreptarea erorii materiale strecurata în sentinta civila nr.701/2017 pronuntata 
de Tribunalul Bucureşti în dosar nr.26463/3/2016 astfel cum a fost indreptata prin incheierea din 26.09.2017, în sensul 
ca la pagina 6, ultimul paragraf din sentinta se va consemna corect temeiul de drept privind reducerea cheltuielilor de 
judecata ca fiind art.451 alin.2 din Noul Cod de procedura civila, în loc de 445 alin.2, cum gresit s-a dactilografiat.  

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Din oficiu dispune indreptarea erorii materiale strecurata în sentinta civila nr.701/2017 pronuntata de Tribunalul 
Bucureşti în dosar nr.26463/3/2016 astfel cum a fost indreptata prin incheierea din 26.09.2017, în sensul ca: 
- la pagina 6, ultimul paragraf din sentinta se va consemna corect temeiul de drept privind reducerea cheltuielilor de 
judecata ca fiind art.451 alin.2 din Noul Cod de procedura civila, în loc de 445 alin.2, cum gresit s-a dactilografiat.  
Cu apel, în termen de 30 zile de la comunicarea hotărârii, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. 
Pronunţată în şedinţă publică. 
Preşedinte,                  Grefier, 
Stela Florentina Ivan                                                                                                            Georgiana Iuliana Cristea 
 
Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea GPM NETWORK SRL, cod unic de înregistrare: 27242723 

Notificare - deschiderea procedurii insolvenței în formă generală  
S.C. Gpm Network SRL  

Nr. 4466/05.04.2018 
1. Date dosar: Număr dosar 869/1285/2017, Tribunalul Specializat Cluj; Judecător Sindic: DANA MONICA DUDAȘ, 
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Specializat Cluj; Adresa B-dul. Dorobanților, Nr 2-4, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, 
Camera 59, Număr de telefon 0264-596.110; 0264-596.111, fax: 0264-504.366, programul arhivei/registraturii instanţei 
Luni - Joi 8,30-12,30; Vineri 8,30-11,30,  
3.Debitor SC GPM NETWORK SRL cu sediul social în Com. Florești, str. Muzeul Apei, nr. 11, sc.2, ap. 2, Parter, Jud. 
Cluj, Cod Poștal 407280, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 
J12/1240/2010, CUI/CIF 27242723. 
4. Administrator judiciar: C.I.I. Hînganu Horaţiu, Cod de identificare fiscală 31334647 sediul Cabinetului Individual: 
str. Napoca, nr. 2, ap. 23, Jud. Cluj; Număr de înscriere în Tabloul practicienilor în insolventă 1B 3783; Telefon: 
0740215983; Fax 0264591676, E-mail: horatiu_hanganu@yahoo.com, cii.horatiu.hanganu@gmail.com, site web: 
www.cabinetdeinsolventahh.ro, 
5. Subscrisul: Cabinet Individual de Insolvență Hînganu Horaţiu, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC 
GPM NETWORK SRL în conformitate cu Încheierea Civilă nr. 577/2018 din data de 03.04.2018 pronunţată de 
judecătorul Tribunalului Specializat Cluj în dosarul 869/1285/2017, în temeiul art. 99, art. 100, alin. (1) şi urm. din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvență, coroborate cu art. 66 şi art. 67 din 
acelaşi act normativ : Notificăm 
6. Deschiderea procedurii INSOLVENȚEI în formă generală împotriva debitoarei SC GPM NETWORK SRL în 
conformitate cu hotărârea dată prin Încheierea Civilă nr. 577/2018 din data de 03.04.2018 pronunţată de Tribunalul 
Specializat Cluj, în dosarul 869/1285/2017, 
6.1. Debitoarea SC GPM NETWORK SRL are obligaţia : 
6.1.1.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 insolvenţei și de insolvență şi să numească administratorul special, 
în vederea reprezentării intereselor asociaților. 
6.1.2. Sarcina debitoarei este de a pune la dispoziţia administratorului judiciar, toate informaţiile cu privire la activitatea 
debitoarei, precum şi lista cuprinzând toate plățile şi tranzacţiile efectuate în ultimele 6 luni de zile înainte de 
înregistrarea cererii introductive, sub sancţiunea art.187 lit. f) şi g) din Codul de procedură civilă. 
6.2. Prin aceeaşi Hotărâre, se interzice tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi, să dispună de acestea 
fără ordinul administratorului judiciar CII Hînganu Horaţiu - sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea 
85/2014. 
6.3. Creditorii debitoarei SC GPM NETWORK SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acesteia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în următoarele condiţii: 
6.3.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este 29.05.2018, 
 În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvență, nedepunerea 
cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le 
deţineţi împotriva debitorului și nu veți dobândi calitatea de creditor îndreptățit să participe la procedură. 
6.3.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: 
Termenul limită de depunere de către creditori a opozițiilor la sentința de deschidere a procedurii este de 10 zile de la 
notificare;  
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Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea și comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 
19.06.2018. Contestaţiile la tabelul preliminar, vor putea fi înaintate Tribunalului Specializat, în termen de 7 zile de la 
data publicării tabelului preliminar de creanțe în BPI.  
Termenul pentru soluționarea contestațiilor la tabelul preliminar și pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor este 
18.09.2018. 
Informaţii suplimentare: 
(1) În vederea înscrierii la masa credală se va completa şi transmite la tribunal Cererea de admitere a creanțelor" 
conform art. 102 și cu respectarea dispozițiilor art. 104 din Legea nr. 85/2014. 
(2) Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţita de documentele justificative ale creanţei și actele 
care atestă constituirea de cauze de preferință, în copii certificate. 
(3) Cererea de admitere a creanţei și documentele care o însoțesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poşta pe 
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar și unul pentru a rămâne la 
dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poşta. 
(4) Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoțiă de dovada – în 
original – a plaţii taxei judiciare de timbru în suma de 200 lei. 
Restricţii pentru creditori: 
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor 
asupra debitorului sau bunurilor sale, potrivit art. 75 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de 
insolvență nr. 85/2014.  

Practician în insolvență 
CII Hînganu Horaţiu 

 
Județul Hunedoara 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CICUM & WELDING SRL, cod unic de înregistrare: 23337588 

Convocare comitetul creditorilor 
Număr: 270, data emiterii: 05.04.2018 

1.Date privind dosarul: nr. dosar 2240/97/2017, Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal, Judecător sindic: Drăgan Ioan.  
2.Creditori: listă anexă. 
 3.1.Debitor:Cicum&Welding SRL, cod de identificare fiscală 23337588, cu sediul social în Petroșani, str. Aviatorilor, 
bl. 56, sc. 3, ap. 38-39, judeţul Hunedoara, înregistrată la O.R.C. Hunedoara sub nr. J20/344/2008. 
3.2.Administrator special: Pavel Maria domiciliată în Petroșani, str. G-ral Ion Dragalina, bl. 10C, sc. 2, et. 4, ap. 40, jud. 
Hunedoara.  
4.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolventă Moldovan Ana-Maria, cod de identificare fiscală 32581890, 
cu sediul social în Orăştie, str. Popa-Șapcă, nr. 6, jud. Hunedoara, număr de înregistrare în Registrul Formelor de 
Organizare UNPIR RFO I-2306, tel/fax: 0726/770888; 0372.009377, e-mail: moldovaninsolventa@gmail.com, nume şi 
prenume reprezentant administrator judiciar: Moldovan Ana - Maria. 
 5. Subscrisul Cabinet Individual de Insolventă Moldovan Ana-Maria, în calitate de administrator judiciar al debitorului 
Cicum&WeldingSRL, conform încheierii nr. 67/F/CC/2017 din data de 30.05.2017 pronunţată de Tribunalul 
Hunedoara, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 2240/97/2017 în temeiul art. 51 şi 
următoarele din Legea privind procedura insolvenţei din oficiu convoacă comitetul creditorilor debitorului: 
Cicum&WeldingSRL. Comitetul creditorilor va avea loc în Deva, str. M. Eminescu, nr. 1, ap. 2, jud. Hunedoara, la data 
de 20.04.2018, ora 1000. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială autentică 
sau, în cazul creditorilor bugetari şi al 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 încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, 
poate fi comunicată prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului administratorului judiciar. 
 Ordinea de zi: 
- Prezentarea şi aprobarea raportului trimestrial privind situaţia financiară a societății Cicum &Welding SRL pentru 
perioada noiembrie 2017 – ianuarie 2018. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa administratorului judiciar Cabinet Individual de Insolventă Moldovan 
Ana-Maria 

Lista anexă privind creditorii debitoarei Cicum&Welding SRL 
Nr. 
crt 

Denumire Persoană 
juridică/ 

fizică 

Cod de 
identificare 

fiscală 

Număr de 
ordine în 
registru 

Registrul 
în care este 
înregistrat 

Judeţ Localitate Sediu/domiciliu 

1. D.G.R.F.P. 
Timișoara prin 
A.J.F.P. 
Hunedoara  

P.J. 4374407 - - Hunedoara Deva B-dul 1 
Decembrie 1918, 
nr. 30 

2. Vitas Institutie 
Financiară 
Nebancară SA 

P.J. 18322807 J35/220/2006 O.R.C. 
Timiș 

Timiș Timișoara str. Simion 
Bărnutiu, nr. 34, 
et. 2 
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