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5.2.Creditorii debitorului SC Bricomat SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
5.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute în timpul procedurii este 16.07.2018. 
În temeiul art. 67 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. 
5.2.2.Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:  
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor 
este 27.07.2018. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat este 22.08.2018.  
6.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru 
efectuarea menţiunii. 
7.Adunarea generală a creditorilor va avea loc în data de 01.08.2018, ora 13, la sediul lichidatorului judiciar din Oradea, 
str. Bumbacului, nr. 33, bl. PB 39, ap. 7, cu următoarea ordine de zi: prezentarea situaţiei economice a debitorului, 
desemnarea/confirmarea comitetului creditorilor, confirmarea/înlocuirea administratorului judiciar, stabilirea 
onorariului administratorului judiciar. 
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare 
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea privind procedura insolvenţei). 

Lichidator judiciar – ec. Vasile Puşcaş 
 

2. Societatea DRUMURI SI PODURI SALAJ SA, cod unic de înregistrare: 10923364 
România, Tribunalul Bihor-Oradea, Secţia a II-a Civilă 
Dosar nr. 1606/111/2018  

Comunicare încheiere nr. 251/F/13.06.2018 
Către, 
1.Debitor SC Drumuri şi Poduri Sălaj SRL, cu sediul în Oradea, str Santăului, nr 57, judeţul Bihor, CUI 10923364, 
J05/1246/2018 
2.Administrator judiciar Global Money Recovery, cu sediul în Oradea, str Horea, nr 42, judeţul Bihor, CUI RO 
23324014, nr de înreg RFO II 0337/2008. 
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr. 251/F/13.06.2018 , pronunţată în dosarul nr. 1606/111/2018, de Tribunalul 
Bihor Oradea, Secţia a II a Civilă, privind debitorul SC Drumuri şi Poduri Sălaj SRL, cu sediul în Oradea, str Santăului, 
nr 57, judeţul Bihor, CUI 10923364, J05/1246/2018. 
Parafa preşedintelui instanţei,                Grefier, 

* 
România, Tribunalul Bihor-Oradea, Secţia a II-a Civilă 
Dosar nr. 1606/111/2018 

Încheierea nr. 251 /F/ 2018 
Şedinţa camerei de consiliu de la 13 Iunie 2018 

Completul compus din: 
Preşedinte: Constantin Manoliu 

Grefier: Maria Băiţar 
Pe rol fiind examinarea cererii de aplicare a procedurii insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014, formulată de către 
debitoarea SC Drumuri şi Poduri Sălaj SR, cu sediul în Oradea, str Santăului, nr 57, judeţul Bihor, CUI 10923364, 
J05/1246/2018. 
Judecarea cauzei se face potrivit prevederilor art. 66 alin. (10) din L 85/2014. 
S-a făcut referatul oral al cauzei, după care: 
Considerând cauza lămurită, judecătorul sindic, în raport de prevederile art. 150 Cod procedură civilă, declară închise 
dezbaterile 

Judecătorul – sindic 
Deliberând: 
Asupra cererii de faţă, 
Constatând că la data de 05.06.2018 debitoarea SC Drumuri şi Poduri Sălaj, cu sediul în Oradea, str Santăului, nr 57, 
judeţul Bihor, CUI 10923364 , J05/1246/2018, manifestându-şi intenţia de reorganizare. 
Constatând din cuprinsul balanţei de verificare aferentă lunii mai 2018, depusă de către debitoare rezultă că aceasta, la 
data de 31.05.2018, avea datorii scadente în cuantum de 18.564.599 lei, iar disponibilităţile băneşti nu erau suficiente 
pentru acoperirea datoriilor. 
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile art. 38 alin. (1) şi art. 66 alin (1) – (4) din Legea nr. 85/2014, se va admite 
cererea debitorului şi în temeiul art. 71 alin 1) din Legea privind procedura de insolvenţă, se va constata că debitorul 
este în încetare de plăţi, se va deschide procedura generală de insolvenţă. În consecinţă, se vor dispune şi măsurile 
imediate prevăzute de lege, iar faţă de opţiunea manifestată de către debitor va fi desemnat în calitate de administrator 
judiciar provizoriu Global Money Recovery, cu sediul în Oradea, str Horea, nr 42, judeţul Bihor, CUI RO 23324014, nr 
de înreg RFO II 0337/2008. 

Pentru aceste motive, n numele legii, hotărăşte: 
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Admite cererea formulată de către debitor SC. Drumuri şi Poduri Sălaj SRL, cu sediul în Oradea, str Santăului, nr 57, 
judeţul Bihor, CUI 10923364, J05/1246/2018. 
În temeiul art. 71 alin 1 din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014,  
Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC Drumuri şi Poduri Sălaj SRL , cu sediul 
în Oradea, str Santăului, nr 57, judeţul Bihor, CUI 10923364 , J05/1246/2018 
În temeiul art. 73 din Legea privind procedura de insolvenţă nr. 85/2014, 
Numeşte administrator judiciar provizoriu Global Money Recovery, cu sediul în Oradea, str Horea, nr 42, judeţul Bihor, 
CUI RO 23324014, nr de înreg RFO II 0337/2008 care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, a cărui 
retribuţie provizorie va fi de 500 lei, urmând ca onorariul final să fie stabilit ulterior, in funcţie de decont. 
În temeiul art. 53 alin. (1) din L85/2014 pune în vedere administratorului judiciar ca în maxim de 5 zile de la notificarea 
deschiderii procedurii să convocare adunarea asociaţilor în vederea desemnării administratorului special. 
În baza art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pune în vedere administratorului judiciar să întocmească lunar un raport 
de activitate. 
În temeiul art. 101 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pune în vedere administratorului judiciar desemnat provizoriu să 
procedeze în termen de 60 zile de la data deschiderii procedurii la inventarierea bunurilor din averea debitorului. 
În temeiul art. 99 din Legea privind procedura insolvenţei; 
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului,creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bihor, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă , se va publica într-un ziar de largă circulaţie şi în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art.99 din Legea privind procedura de 
insolvenţă. 
Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr.31/1990 republicată şi dispune menţionarea 
la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar.  
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 30.07.2018. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 20.08.2018. 
Fixează termenul pentru întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului definitiv al creanţelor la 17.09.2018.  
Fixează termen de judecată în cauză pentru data de 02.10.2018, cam.66, ora 9. 
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii, de către administratorul judiciar. 
Dispune comunicarea hotărârii către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului, precum şi 
tuturor băncilor unde are deschise conturi. 
In temeiul art.39 alin (2) din Legea privind procedura de insolvenţă nr. 85/2014, 
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente 
procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi 
deschis de către administratorul judiciar. 
Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la publicarea în BPI, apel ce se va depune la Tribunalul Bihor. 
Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică de la 13.06.2018. 
Judecător sindic,                 Grefier, 
Manoliu Constantin                     Băiţar Maria  
 
Județul Brăila 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea AGRI CULCYC TRANS SRL, cod unic de înregistrare: 35560388 
România, Tribunalul Brăila - Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ 
Calea Călărașilor nr.47 
Dosar nr.959/113/2018 

Comunicare sentința nr.211 din 14.06.2018 
emisă la 14.06.2018 

Către, 
Curtea de Apel Galați – Galați, str. Brăilei nr. 153 
Judecătoria Brăila – Brăila, Calea Călărașilor nr.47 
Administrația Finanțelor Publice Brăila- str. Delfinului, nr.1 
SC Eastern Crop SRL - Brăila, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr.17, Bl. B, sc. D, ap.27 
S.C. Agri Culcyc Trans SRL, cu sediul în Brăila, str. Rahova, nr.565, având CUI 35560388 și J9/55/2016. 
Casa de insolvență Grădinariu SPRL- Brăila, str. Golești, nr.59 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila – Brăila, bd. Independenței, bl. B6, parter 
Se comunică, alăturat, copia sentinței nr.211 din data de 14 iunie 2018, pronunțată în dosarul nr.959/113/2018 de 
Tribunalul Brăila - Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ, privind deschiderea procedurii generale de 
insolvență a debitorului SC Agri Culcyc Trans SRL, cu sediul în Brăila, str. Rahova, nr.565, având CUI 35560388 și 
J9/55/2016. 
Parafa președintelui instanței,                                                            Grefier, 

                                                                                                       Filioara Popescu 
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