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VI.Litigii 
- ds. nr. 1033/40/2016: Impotriva Hotararii nr. 1152 din data de 07.07.2017 a Tribunalului Botosani, în dosarul nr. 
1033/40/2017 D.G.R.F.P. Iasi – A.J.F.P. Botosani a formulat recurs. Prin  
Hotarârea br. 1213/2018 din data de 01.03.2018, recursul a fost respins ca nefondat de Curtea de Apel Suceava. 
VII. Concluzii 
1. Solicităm termen pentru continuarea procedurii în vederea valorificării bunurilor din patrimoniul societății debitoare 
SC Pneurus Import Export S.R.L 

Lichidator judiciar, 
Specialists Trust Insolvency S.P.R.L. 

 
Județul Braşov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ADON OLAM SRL, cod unic de înregistrare: 32093857 

Anunţ cu privire la depunerea planului de reorganizare 
Nr. 239 Data emiterii: 04.06.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 107/62 Anul 2018 Tribunal Braşov Secţia Comercialā Judecător sindic Silviu 
Oprea 
2.Arhiva/registratura instanţei: B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, Braşov, jud. Braşov, nr. tel. 0268-413056 program: 8.30-
12.30 
3.1. Debitor: SC Adon Olam SRL Cod de identificare fiscală 32093857 sediul social Brașov, bd. Al. Vlahuță, 
nr.53,bl.143, sc. C, ap.28, jud. Braşov, Număr de ordine în registrul comerţului J08/1170/2013 
3.2.Administrator special:Cioară Adrian 
4. Administrator judiciar: CII Oprea Florina Cod de identificare fiscală 19467938 Sediul: str. Soarelui, nr. 3A, sc. A, ap. 
14,cod 500427, Braşov, jud. Braşov, sediu ales pentru comunicarea actelor de procedură: Brasov, Bd. Iuliu Maniu, 
nr.47(cladirea COBCO), birou.212A,Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B 0289 Tel 0746-
237503, fax:0368-413875, e-mail:florinaopreabrasov@gmail.com 
5. Subscrisa CII Oprea Florina în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Adon Olam SRL conform 
Încheierii pronunțată în ședința camerei de consiliu din data de 29.01.2018, Tribunalul Braşov, secţia a II a Civilă, în 
dosarul 107/62/2018, în temeiul art. 137 din Legea privind procedura insolvenţei 85/2014: anunţă: 
În data de 30.05.2018 s-a depus la dosarul cauzei planul de reorganizare al debitoarei SC Adon Olam SRL, întocmit de 
debitoare prin administratorul special.  
Data când se va vota cu privire la planul de reorganizare a fost stabilită pentru 15.06.2018 ora 12, la sediul ales al 
administratorului judiciar în Braşov, str. Iuliu Maniu, nr. 47, birou 212A (clădirea Cobco) jud. Braşov. 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 la data fixată pentru exprimarea votului. 
Informaţii suplimentare 
Planul de reorganizare propus poate fi consultat de orice persoană interesată la sediul debitorului SC Adon Olam SRL, 
pe cheltuiala solicitantului. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa administratorului judiciar. 

Administrator judiciar: CII Florina Oprea 
 
2. Societatea ENERGO SA, cod unic de înregistrare: 6884780 

Notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei 
Nr. 1636 Data: 04.06.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1745/62/2018, aflat pe rolul Tribunalului Brașov Secţia a II-a civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal. Judecător sindic: Simion Mihaela.  
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Braşov, str. 15 Noiembrie, nr. 45, jud. Braşov, număr de telefon: 
0268/41.96.15, 0268/41.30.56. Programul arhivei/registraturii instanţei: L-V 9-12.30.  
3.1. Debitor: ENERGO SA Cod de identificare fiscală 6884780, sediul Brașov, str. Zizinului, nr.123, jud. Brașov, 
Număr de ordine în registrul comerţului: J08/58/1995 
3.2. Administrator special: nu a fost desemnat încă.  
4.Creditori: confom listă.  
5.Administrator judiciar: Subscrisa, CITR Filiala Brașov SPRL, cu sediul în Brașov, str. Aurel Vlaicu nr. 40, biroul 7, 
jud. Brașov, tel. 0268/471.600, fax: 0268/471.700, e-mail:brasov@citr.ro, nr. de înregistrare în Registrul Societăților 
Profesionale UNPIR: RSP 0395/2009 şi în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2A0395/2009, prin asociat coordonator 
Alexandru Tănase.  
6.Subscrisa, CITR Filiala Brașov SPRL în calitate de administrator judiciar al societății debitoare ENERGO SA, 
conform Sentinței civile nr. 767/sind pronunţată la data de 31.05.2018, de Tribunalul Brașov Secţia a-II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul 1745/62/2018 în temeiul art. 99 coroborat cu prevederile art. 100 alin. 1 
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, notifică  
7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva societății debitoare ENERGO SA prin Sentința civilă nr. 
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767/sind pronunţată la data de 31.05.2018, de Tribunalul Brașov - Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ și 
Fiscal în dosarul 1745/62/2018 
7.1. Creditorii societății debitoare ENERGO SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acesteia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:  
7.1.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere 
a creanţelor asupra averii debitorului este 13.07.2018. Declaraţia de creanţă se va depune într-un exemplar, însoţită de 
înscrisurile doveditoare ale creanţei şi exemplarul original al dovezii achitării taxei judiciare de timbru la Tribunalul 
Brașov - Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, cel de-al doilea exemplar, însoţit de toate 
înscrisurile doveditoare ale creanţei şi copia dovezii achitării taxei judiciare de timbru, urmând a fi comunicat 
administratorului judiciar la adresa din Brașov, str. Aurel Vlaicu nr. 40, biroul 7, jud. Brașov, tel. 0268/471.600, fax: 
0268/471.700, e-mail:brasov@citr.ro. În temeiul art. 114 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din 
drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.1.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de 
deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului 
preliminar de creanţe este 02.08.2018. Temenul de depunere a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii este de 
10 zile de la primirea notificării de deschidere a procedurii, în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (2) din Legea nr. 
85/2014. Termenul limită pentru depunerea contestațiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar, conform art. 111 alin. (2).Termenul limită pentru 
definitivarea tabelului creanţelor este data de 27.08.2018.  
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că ședința primei Adunări a creditorilor va avea loc la data de 07.08.2018, 
ora 14:00, la sediul administratorului judiciar CITR Filiala Brașov SPRL situat în Brașov, str. Aurel Vlaicu nr. 40, 
biroul 7, jud. Brașov, având ca ordine de zi: 1. Prezentarea măsurilor efectuate de la deschiderea procedurii; 2. 
Prezentarea activului şi pasivului societăţii debitoare; 3.Prezentarea concluziilor raportului privind cauzele şi 
împrejurările care au stat la baza încetării de plăţi; 4. Desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui comitetului; 
5.Confirmarea administratorului judiciar CITR Filiala Brașov SPRL; 6.Aprobarea ofertei financiare a administratorului 
judiciar;  
9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brașov. 
Informaţii suplimentare: � În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la 
Tribunalul Brașov - Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul 
preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 102 coroborate cu dispozițiile art. 104 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. � Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi 
însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele de constituire de cauze de preferință, în copii certificate. � 
Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar şi transmise prin poştă pe adresa 
instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu 
menţiunea că un exemplar al cererii şi înscrisurilor doveditoare se pot comunica administratorului judiciar în mod 
direct, prin poştă la sediul din Brașov, str. Aurel Vlaicu nr. 40, biroul 7, jud. Brașov, tel. 0268/471.600, fax: 
0268/471.700, e-mail:brasov@citr.ro. � În cazul în care se solicită înscrierea în tabelul preliminar a dobânzilor, 
penalităţilor sau a altor accesorii se va depune anexat cererii modalitatea de calcul a acestora, cu menţiunea că nu vor 
putea fi incluse în tabelul preliminar accesorii calculate după data de 31.05.2018, fiind aplicabile dispoziţiile art. 80 din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. � Toate înscrisurile depuse la dosar 
pot fi consultate la arhiva Tribunalului Brașov - Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal. Cererea va fi 
însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. Informaţii cu privire la achitarea taxei de timbru se 
pot găsi pe portalul instanţei, la secţiunea Informaţii de interes public”. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii 
procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra 
debitorului sau bunurilor sale, cu excepțiile prevăzute de lege (art.75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență.  
04.06.2018  

CITR Filiala Brașov SPRL 
Asociat coordonator 
Alexandru Tănase 

 
Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea QUADRANT INTERNATIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 11240467 
Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civila 
Număr dosar: 27833/3/2009 
Debitor: SC QUADRANT INTERNATIONAL SRL  
Lichidator judiciar: ACSIS SOLV IPURL 
Domnule Presedinte, 
Subscrisa, ACSIS SOLV IPURL, cu sediul în Bucureşti, sector 3, str. Harsova nr.37, inregistrata în Registrul 
societatilor profesionale sub nr. RFO-II 0418, cod de inregistrare fiscala RO26383945, legal reprezentata de 
Dumitrache Mihnea-Alexandru, în calitate de lichidator judiciar desemnat prin Incheierea de sedinta din data de 
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