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10.320/22.05.2018) şi comunicat la data de 25.05.2018 prin scrisoare recomandată. - In conformitate cu prevederile art. 
48, alin. (6) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, lichidatorul judiciar a 
procedat la înregistrarea la dosarul cauzei (adresa cu nr. 532/12.06.2018, înregistrată la data de 13.06.2018) a 
procesului-verbal al şedinţei adunării creditorilor întruniţi la data de 12.06.2018, acest proces-verbal fiind totodată 
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă (nr. 12.191/15.06.2018). La această şedinţă, creditorii au hotărât 
următoarele: desemnarea evaluatorului P.F.A. Petrescu Paul Alin conform ofertei avansate şi stabilirea remuneraţiei 
acestuia în cuantum de 9.000 lei, în vederea evaluării bunurilor din patrimoniul AEP European Market SRL – în 
faliment, in bankruptcy, en faillite. 
II. Descrierea cheltuielilor cu procedura şi onorariile administratorului judiciar: Cheltuielile ocazionate cu procedura şi 
onorariul lichidatorului judiciar sunt prezentate în devizul nr. 563/25.06.2018, aceste sume nefiind încasate de către 
lichidatorul judiciar. 

Cabinet Individual de Insolvenţă Moldovan Renata 
 
Județul Neamţ 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea GENERALCONSTRUCT SA, cod unic de înregistrare: 2040290 

Depunere acte de administratorul judiciar al SC Generalconstruct SA, în procedura generala a insolvenței 
Nr. 333/28.06.2018 

1. Date privind dosarul nr. 1293/103/2018, aflat pe rolul Tribunalului Neamț, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal; 
2. Debitor SC Generalconstruct SA, având nr. O.R.C. J27/193/1992, CUI RO 2040290, sediul în Piatra Neamţ, b-dul 
Dacia, nr. 6A, judeţul Neamţ; 
3. Administrator judiciar, Cabinet Individual de Insolvență Bistriceanu Dumitru, înscris în RFO I - 4332, având CUI 
43945343, cu sediul social în Piatra Neamţ, bd. Decebal, nr. 35, bl. I4, sc. D, ap. 55, jud. Neamţ și sediu ales pentru 
comunicarea tuturor actelor de procedură în Piatra Neamț, str. Privighetorii nr. 10, bl. B8, ap. 24, parter, jud. Neamţ, tel. 
0730611974, fax 0233238555, e-mail: lichidatorbistriceanu@gmail.com; 
4. Termen pentru continuarea procedurii la data de 03.10.2018; 

Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenței debitoarei SC Generalconstruct SA 
Cabinet Individual de Insolvență Bistriceanu Dumitru, în calitate de lichidator judiciar al SC Generalconstruct SA, 
desemnat prin Încheierea de ședință nr. 269 din data de 27.06.2018, pronunțată de Tribunalul Neamț, în dosarul nr. 
1293/103/2018, în temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
notifică deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei SC Generalconstruct SA, având nr. O.R.C. 
J27/193/1992, CUI RO 2040290, sediul în Piatra Neamţ, b-dul Dacia, nr. 6A, judeţul Neamţ. 
Prin Încheierea de ședinţă nr. 269 din data de 27.06.2018, instanța a dispus în temeiul art. 71 alin. (1) din Legea 
85/2014, deschiderea procedurii insolvenței debitoarei Generalconstruct SA, fixând totodată, următoarele termene: 
- Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a opozițiilor la încheierea de deschidere a procedurii 
generale a insolvenței, 10 zile de la data primirii de către creditori a notificării privind deschiderea procedurii; 
- Fixează termen pentru depunerea raportului prevăzut de art. 92 din legea 85/2014, la data de 18.07.2018; 
- Fixează termen pentru depunerea raportului prevăzut de art. 97 din Legea 85/2014, la data de 07.08.2018; 
- Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanțelor la data de 13.08.2018; 
- Fixează termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea, publicarea și comunicarea tabelului 
preliminar al creanțelor la data 03.09.2018; 
- Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 10.09.2018, la sediul ales al administratorului judiciar Piatra 
Neamț, str. Privighetorii nr. 10, bl. B8, ap. 24, parter, jud. Neamț, și convoacă creditorii debitorului cu următoarea 
ordine de zi: 
- confirmarea administratorului judiciar desemnat de instanță și aprobarea onorariului lunar stabilit de judecătorul-sindic 
și a onorariului de succes de 3% din sumele distribuite creditorilor; 
- alegerea comitetului creditorilor; 
- Fixează termenul pentru definitivarea tabelului de creanțe la data de 01.10.2018. 
- Stabilește termen pentru continuarea procedurii la data de 03.10.2018;  
În vederea înscrierii la masa credală este necesar să completaţi şi să transmiteţi la dosarul nr. 1293/103/2018, aflat pe 
rolul Tribunalului Neamţ Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar, cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din 
Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Cererea va fi însoţită de documentele justificative 
ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi 
documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosarul cauzei sau transmise prin poştă la adresa instanţei - Tribunalul 
Neamţ, Secţia a Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, situat în Piatra Neamţ, bd. Republicii nr. 16, 
în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar.  
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei. 
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Neamţ, Secţia Comercială. Programul de lucru 
al arhivei îl puteţi afla apelând nr. tel. 0233212294 sau accesând site-ul http//portal.just.ro/ (portalul instanţelor de 
judecată). 
Restricţii pentru creditori:  
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De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea 
creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă). 

Administrator judiciar, Cabinet Individual de Insolvență Bistriceanu Dumitru 
 

Județul Suceava 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea QUERCUS SRL, cod unic de înregistrare: 12014697 
Tribunalul Suceava, Secţia II Civilă 
Dosar nr. 14685/86/2012*/a4 
Termen la 10.07.2018, C4 FF 

Citaţie 
emisă la: 26.06.2018 

Către, 
contestatoare - Karpi Expert SRL, cu sediul la Asset Portofolio Servicing România SRL, București, sector 1, Calea 
Floreasca, nr.246C, Clădirea de Birouri SkyTower, et.11, SĂ ACHITAŢI TAXĂ TIMBRU 200 lei. 
debitoare - SC Quercus SRL Vatra Dornei, cu sediul în str. Mihai Eminescu, nr. 42, jud. Suceava, cod de identificare 
fiscală 120146975, nr. de ordine în registrul comerţului J33/977/1995, 
lichidator judiciar - MGA Insolvency SPRL, cu sediul în mun. Suceava, str. Castanilor, nr.2, bl.2, et.5, ap.17, jud. 
Suceava. 
Sunt chemate la această instanţă în ziua de 10.07.2018 - C4 FF, contestaţie raport activitate nr.988 din 14.06.2018 -
Legea privind procedura insolvenţei. 
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea 
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 
 
Județul Sălaj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CLM CEMIR SRL, cod unic de înregistrare: 21969235 

Publicație de vânzare 
Nr. 1364/28.06.2018 

SC CLM Cemir SRL, Zalău, str. G-ral. Dragalina, nr.19, bloc D14, ap.13, Judeţul Sălaj, J31/508/2007, CUI: 21969235, 
„societate în faliment”, Dosar: 2876/84/2012- Tribunalul Sălaj, prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență 
Petrușan V. Ana cu sediul: Zalău, str. Andrei Şaguna, nr. 8, jud. Sălaj, tel./fax 0260-611460, Mobil 0742-137363, 
Email: petrusanexp@yahoo.com, în temeiul art. 116, 117 si 118 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, şi în 
conformitate cu Raportul de vânzare nr. 368/17.07.2014 si Regulamentul prind vânzarea bunurilor nr. 369/17.07.2014 si 
Hotărârea Adunării Creditorilor nr. 1137/27.04.2018 anunţă vânzarea la licitaţie:  
A. Bunuri Imobile: 1. Magazie metalică cu geam termopan, construcție de tip parter cu suprafață construită de 120 mp 
(12ml x 10 ml), realizată din stâlpi profile metalice fixate pe fundații și zidărie BCA. Acoperișul este realizat din pane 
metalice fixate pe stâlpi și contravânturi din profile metalice tip cornier și plăci ondulate/cutate din tablă neagră 
grunduite și vopsite. Preț: 16.753,50 lei (TVA scutit) 
Licitațiile se vor organiza la sediul lichidatorului judiciar, din Zalău, str. Andrei Şaguna, nr. 8 jud. Sălaj, în zilele de joi 
ora 14 la următoarele date: 05.07.2018, 12.07.2018, 19.07.2018, 26.07.2018 . 

Semnătură şi ştampilă 
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