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Județul Dolj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea COMEV SRL, cod unic de înregistrare: 30996697 
România, Tribunalul Dolj, Secţia Comercială 
Craiova, str. Brestei nr. 12, jud. Dolj 
Dosar nr. 9504/63/2016 
Termen: 27.06.2018 

Citaţie  
emisă la: ziua 05, luna 06, anul 2018 

Către, 
SC Gestione Alimentare Veloce SRL prin SCA Tonucci & Partners - sector 1, Bucureşti, Academiei, Birou 3.1, nr. 39-
41, et. 3 
Benetti Paolo - Craiova, A.I.Cuza, bl. Patria, sc. A, ap. 10, judeţ Dolj 
Agro Cristal Oltenia SRL - Pieleşti, Calea Bucureşti, nr. 64b, judeţ Dolj 
AJFP Dolj - Craiova, Mitropolit Firmilian, nr. 2, judeţ Dolj 
Cez Vânzare SA - Craiova, Severinului, nr. 97, judeţ Dolj 
Agri Terenuri SA - Bucureşti, Bd. Pierre de Coubertin, Office Building, nr. 3-5, et. 5, ap. cam. 5P 
Soloverde SRL - Timişoara, Regimentul 5 Vânători, nr. 1, et. 2, judeţ Timiş 
Nicolosi Simona - Craiova, cu domiciliul ales la Cabinet Avocat Fuchs Iudith în str. A.I.Cuza, bl. Patria, sc.A, ap. 10, 
judeţ Dolj 
Sunt chemaţi la această instanţă, completul 3F, în ziua de 27, luna 06, anul 2018, ora 11.30, în calitate de creditori, în 
proces cu debitorul SC Comev SRL, cu sediul în Craiova, Calea Bucureşti, nr. 287A, jud. Dolj, înregistrată în Registrul 
Comerţului cu nr. J16/1972/2012. 
Cu menţiunea, că se va pune în discuţie raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi planul de distribuire. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 
 
2. Societatea UVEMED DTH SRL, cod unic de înregistrare: 27464320 
România, Tribunalul Dolj, Secţia a II–a civilă. 
Str. Brestei nr. 12. 
Dosar. 12569/63/2017. 
Termen: 18.06.2018. 

Citaţie  
emisă la: ziua 07, luna 06, anul 2018. 

Debitor 
1. NR SC Uvemed Dth SRL - Craiova, str. Ştefan Cel Mare, nr. 5, judeţ Dolj 
Creditor 
2. NR AJFP Dolj - Craiova, judeţ Dolj 
Intimat 
3. NR Judecătoria Craiova - Craiova, judeţ Dolj 
Lichidator 
4. NR Cabinet Individual de Insolvenţă Stoica Bogdan - Craiova, str. Ştirbei Vodă, nr. 7 A, et. 1, ap. cam. 103, judeţ 
Dolj 
Sunt chemaţi la această instanţă, în calitate de creditori, la completul 9 F, în ziua de 18, luna 06, anul 2018, ora 11 30, în 
proces cu debitoarea SC Uvemed Dth SRL - Craiova, str. Ştefan Cel Mare, nr. 5, Judeţ Dolj, pentru soluţionarea cererii 
de închidere a procedurii, întemeiată pe dispoziţiile art. 174 din Legea 85/2014. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 
 
Județul Ialomiţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea LEMARCO CRISTAL SRL (FOSTA MARR SUGAR ROMANIA SRL), cod unic de înregistrare: 
14507381 

Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenței 
Nr. BR.200.1/08.06.2018 

1. Date privind dosarul: Dosar nr. 838/98/2018, Tribunalul Ialomița, Secția Civilă.  
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa: Bd. Cosminului nr. 12, Slobozia, jud. Ialomița, cod poștal 920030, fax: 
0243.232.266, Telefon (centrală): 0243.236.952, 0243.236.587. 
3.1. Debitor: Lemarco Cristal SRL, sediul social: Șos. Urziceni – Ploiești km. 3, Loc. Urziceni, jud. Ialomița, număr de 
ordine în Registrul Comerțului J21/864/2008, Cod unic de înregistrare RO14507381. 
3.2. Administrator special: urmează a fi desemnat în condițiile art. 53 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență. 
4.Creditori: conform listei depusă la dosarul cauzei de către debitor. 
5.Administrator judiciar: Business Recovery BD&A SPRL 

Administrator
Highlight
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Sediul profesional: str. General H. M. Berthelot nr. 84, parter, spațiul B, sector 1, București, Număr înregistrare UNPIR 
RFO II – 0832, Tel./Fax: 021/322.03.12, E-mail: office@bda.com.ro. 
6.Subscrisa, Business Recovery BD&A SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Lemarco Cristal SRL, 
conform Hotărârii din data de 30.05.2018 pronunțată de Tribunal Ialomița, Secția Civilă, în dosarul nr. 838/98/2018, în 
temeiul art. 99 și art. 100 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, notifică: 
Deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului Lemarco Cristal SRL, astfel cum aceasta a fost 
dispusă prin Hotărârea din data de 30.05.2018 pronunțată de Tribunal Ialomița, Secția Civilă, în dosarul nr. 
838/98/2018. 
7.1. Debitorul Lemarco Cristal SRL este ținut să respecte prevederile art. 82 alin. 2, art. 169 alin. 1, lit. d) și art. 341 din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență coroborate cu normele legii penale. 
7.2. Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de 
admitere a creanței în condițiile următoare: 
7.2.1. Termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: 
Termenul limită de depunere de către creditori a opozițiilor la încheierea de deschidere a procedurii: 10 zile de la 
primirea notificării; Termenul limită de soluționare a opozițiilor: 10 zile de la expirarea termenului de depunere a 
acestora; Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor: 16.07.2018; Termenul de verificare a 
creanțelor, de întocmire și publicare în BPI a tabelului preliminar de creanțe: 03.08.2018; Termenul de definitivare a 
tabelului creanțelor: 13.09.2018; Prima Adunare generală a creditorilor: 10.08.2018. 
8. Adunarea creditorilor: 
Cu respectarea normelor reglementate în art. 50 și art. 57 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență, se convoacă prima Adunare generală a creditorilor, care, conform dispozițiilor instanței, va 
avea loc la sediul Tribunalului Ialomița din bd. Cosminului nr. 12, Slobozia, jud. Ialomița, la data de 10.08.2018, ora 
14.00, având ca ordine de zi: 
 Prezentarea situației debitorului și a rapoartelor întocmite de administratorul judiciar; 
 Confirmarea administratorului judiciar desemnat de către instanță și stabilirea onorariului acestuia; 
 Desemnarea Comitetului creditorilor. 
9. Deschiderea procedurii insolvenței se notifică creditorilor menționați în lista depusă de debitor, debitorului, Oficiului 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița, instanțelor judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul 
declarat la Registrul Comerțului și tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, pentru aplicarea prevederilor art. 
75 din Legea nr. 85/2014. 
Informații suplimentare: 
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită, la Tribunalul Ialomița, Secția 
Civilă, cererea de înscriere a creanței în tabelul preliminar cu respectarea dispozițiilor art. 104 din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
 Cererea de înscriere a creanței în tabelul preliminar va fi însoțită de documentele justificative ale creanței și actele 
care atestă constituirea de cauze de preferință, în copii certificate pentru conformitate cu originalul. 
 Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi depuse la dosar, prin serviciul de Registratură, 
sau transmise prin poștă la adresa instanței, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar și 
unul pentru instanță, cu mențiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar se recomandă a fi comunicat în mod 
direct acestuia, prin poștă/curier. 
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Ialomița, Secția Civilă. 
 Cererea va fi însoțită de dovada plății taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei. 
Restricții pentru creditori: 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 
creditorilor se poate face numai în cadrul procedurii insolvenței, prin depunerea cererilor de admitere a creanțelor. 
Nu sunt supuse suspendării de drept menționată anterior: 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 și b) acțiunile judiciare îndreptate împotriva codebitorilor și/sau terților garanți. 
Totodată, nu sunt supuse suspendării, acțiunile judiciare pentru determinarea existenței și/sau cuantumului unor creanțe 
asupra debitorului, născute după data deschiderii procedurii, conform art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenței și de insolvență. 

Administrator judiciar, Business Recovery BD&A SPRL 
prin practician în insolvență Iuliana Craiciu 

 
Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ELEON GRUP CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 29727512 

Raport de activitate 
Nr.: 1523, data emiterii: 08.06.2018.  

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 4932/99/2017, Tribunal: Iași, Secţia a II-a Civilă - faliment, Complet: com S3 fal.  
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Tribunalul Iași, Secţia a II-a Civilă - faliment, Iași, Palatul de Justiție, strada 
Elena Doamna, nr. 1 A, judțul Iași. 

Administrator
Highlight




