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creantelor recuperate.” 
Fata de punctele de vedere exprimate, se constata ca nu sunt indeplinite cerintele art.57 alin.2 din Legea 85/2014, 
conform carora: … creditorii care detin mai mult de 50% din valoarea totala a creantelor cu drept de vot pot decide 
desemnarea unui administrator judiciar, stabilindu-i şi onorariul.”  
In speta, pentru confirmarea administratorului judiciar TANSA SI ASOCIATII SPRL au votat creditori care detin 
impreuna un procent de 47,9458% din totalul creantelor cu drept de vot ale creditorilor inscrisi la masa credala. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal în 4 (patru) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte 
semnatara şi un exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei. 
Creditori prezenti: 
Audit Coman Expert – ACE SRL,  
prin d-l Coman Lucica______ 
AIS Clinics & Hospital SRL,  
prin d-l Telehoi Marcel_____ 

Tanasa si Asociatii SPRL 
administrator judiciar al Radef Romaniafilm RA 

Constantin Tanasa 
 
Județul Caraş-Severin 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea SIMON PRODCOM SRL, cod unic de înregistrare: 4396251 

Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului SC Simon Prodcom SRL 
Nr 1403 din data 02.07.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 2156/115/2018, aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin.  
2.Arhiva/registratura instanţei: Reșița, str. Horea, nr. 2-4, jud. Caraș-Severin. Număr de telefon: 
+40255213304.Programul arhivei/registraturii instanţei: Arhiva: 8.30-12.30; Registratura: 8.30 - 12.30. 
3.Debitor:SIMON PRODCOM SRL,cu sediul social în Sat Berzovia,Com.Berzovia,nr.511,Judet Caraș-Severin,având 
CUI:4396251 și J11/67/1993. 
4.Creditor: către toți creditorii SC SIMON PRODCOM SRL. 
5.Administrator judiciar: CITR Filiala Timiș SPRL cu sediul în Timișoara, str. Amurgului, nr.1, jud. Timiş, reprezentată 
prin practician în insolvență Silvana Șermer. 
6.Subscrisa CITR Filiala Timiș SPRL, în calitate de administrator judiciar desemnat prin Încheierea Civilă nr. 72 
pronunţată în data de 28.06.2018, în dosarul nr. 2156/115/2018, aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin. 
Notifică 
7.Deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală împotriva debitorului SC SIMON PRODCOM SRL, prin 
Încheierea Civilă nr. 72 pronunţată în data de 28.06.2018, în dosarul nr. 2156/115/2018, aflat pe rolul Tribunalului 
Caraș-Severin. 
7.1.Debitorul SC SIMON PRODCOM SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, de a 
depune documentele conform art. 74 din Legea nr. 85/2014. 
7.2. Creditorii debitorului SC SIMON PRODCOM SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia 
prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 
13.08.2018.Declaraţia de creanţă se va depune în două exemplare, însoţită de înscrisurile doveditoare la Tribunalul 
Caraș-Severin, în cadrul dosarului nr. 2156/115/2018, un exemplar fiind destinat instanţei, iar cel de-al doilea 
administratorului judiciar, la adresa acestuia menționată în preambul. În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea 85/2014, 
nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind 
creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.  
7.2.2. Alte termene stabilite în conformitate cu prevederile legale: 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și comunicarea a tabelului preliminar al creanţelor 
este 03.09.2018. 
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 de definitivare a tabelului preliminar este data de 01.10.2018. 
8. Adunarea creditorilor: 
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Timișoara, str. 
Amurgului, nr. 1, etaj 1, jud. Timiș, la data de 10.09.2018, ora 12:00, având ca ordine de zi : 
1. Prezentarea măsurilor efectuate de la declanşarea procedurii în vederea administrării şi conservării patrimoniului;  
2. Prezentarea activului şi a pasivului societăţii; 
3. Prezentarea raportului întocmit conform art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
4. Prezentarea raportului de cauze întocmit conform art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 şi a concluziilor acestuia; 
5. Desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; 
6. Confirmarea administratorului judiciar, CITR Filiala Timiș SPRL; 
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7. Aprobarea onorariului propus de administratorul judiciar. 
În măsura în care se va considera necesar, se va proceda la completarea ordinii de zi menţionate, urmând a se notifică: 
acest aspect tuturor creditorilor și a se publica în BPI, cu cel puțin 5 zile anterior ţinerii şedinţei. Informaţii suplimentare 
veţi putea obţine de la administratorul judiciar la adresa menţionată mai sus, iar materialele de discutat în cadrul 
adunării creditorilor vor fi publicate cu cel puţin 5 zile înainte pe site-ul administratorului judiciar: 
www.citr.ro.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Caraș-Severin. 
Informaţii suplimentare: 
1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Caraș-Severin 
Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea 85/2014;  
“(1)Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum şi 
menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinţă. 
(2)La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă, cel 
mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. 
(3)Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor 
originale şi păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul judiciar va face menţiunea pe original 
despre prezentarea acestora.” 
2. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi întocmite în dublu exemplar, acestea urmând a 
fi depuse la Tribunalul Caraș-Severin, la dosar nr. 2156/115/2018, împreună cu taxele de timbru, un exemplar fiind 
destinat instanței, iar cel de-al doilea administratorului judiciar. Pe exemplarul administratorului judiciar, care va fi 
trimis la urmatoarea adresă Timișoara, str. Amurgului, nr. 1, etaj 1, jud. Timiș, va fi trecută şi o adresă de email pentru 
corespondenţă. 
3. Conform art. 102, alin. (2) Creanţa în baza căreia s-a deschis procedura insolvenţei este înregistrată de 
administratorul judiciar, în baza documentelor justificative ataşate cererii de deschidere a procedurii şi în urma 
verificării, fără a fi necesară depunerea unei cereri de admitere, potrivit alin. (1), cu excepţia cazului în care se 
calculează accesorii până la data deschiderii procedurii. 
4. 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 calculate accesorii după data 
deschiderii procedurii.  
5. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.  
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 (art. 75 din Legea 85/2014).  

CITR Filiala Timiş SPRL Asociat coordonator Silvana Șermer 
 
Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ADS LOGISTICS SRL, cod unic de înregistrare: 18022540 

Proces verbal al adunarii creditorilor SC ADS Logistics SRL 
Nr. 51/03.07.2018 

1.Date privind dosarul: 486/1285/2018, Tribunalul Specializat Cluj,  
2.Arhiva/registratura instanţei: Cluj-Napoca, Caleea Dorobanților 2-4, jud. Cluj, programul arhivei/registraturii instanţei 
luni-vineri: 0830 – 1230. 
3.1.Debitor: SC ADS LOGISTICS SRL SRL, cod de identificare fiscală 18022540, cu sediul social în loc. Cluj-Napoca, 
str. Nicolae Titulescu, nr. 11-13, jud. Cluj, număr de ordine în registrul comerţului J12/3578/2005.  
4.Creditori:  
5.Lichidator judiciar: A&M Reorganizare Lichidare SPRL, cod de identificare fiscală 35662698, cu sediul social în 
Cluj-Napoca, str. Constanta, nr. 12, Corp B, et. 1, ap. 4, jud. Cluj, număr de înscriere în tabloul practicienilor în 
insolvenţă RFO II 0839, tel/fax: 0732148961/ 0264.552.552, e-mail: amreorganizarelichidare@gmail.com, nume şi 
prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Mirela Mălăescu. 
6.Subscrisa: A&M Reorganizare Lichidare SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC ADS LOGISTICS 
SRL, conform Hotărârii Civile nr. 930, pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj, din data de 25.05.2018, în dosarul nr. 
486/1285/2018, în temeiul, prevederilor din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență, publica  

Proces verbal al adunarii creditorilor SC ADS Logistics SRL din data de 03.07.2018 ora 12 
1.Debitor: SC ADS LOGISTICS SRL, cod de identificare fiscală 18022540, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. 
Nicolae Titulescu, nr. 11-13, jud. Cluj, număr de ordine în registrul comerţului J12/3578/2005.  
2. Lichidator judiciar: A&M Reorganizare Lichidare SPRL, cod de identificare fiscală 35662698, cu sediul social în 
Cluj-Napoca, str. Constanta, nr12, et. 1, ap. 4, jud. Cluj, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 
0839, tel/fax: 0732148961/ 0264.552.552, e-mail: amreorganizarelichidare@gmail.com, nume şi prenume reprezentant 
administrator judiciar: Mirela Mălăescu. 
 Încheiat astăzi 03.07.2018, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Constanta, nr12, et. 1, ap. 4, 
jud. Cluj, cu ocazia întrunirii adunării creditorilor SC ADS LOGISTICS SRL, convocată conform prevederilor Legii nr. 
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