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admitere a creanțelor, au fost notificați posibilii creditori bugetari ai debitoarei după cum urmează: Adm. Jud. A Fin. 
Publice Bihor – prin adresa nr. 55635/24.04.2018; Primăria Comunei Sântandrei – prin scrisoare recomandată, 
confirmarea de primire fiind semnată la data de 27.04.2018; În vederea depunerii cererilor de admitere a creanțelor, au 
mai fost notificați posibilii creditori chirografari ai acesteia după cum urmează: SC FFEE Electrica Transilvania Nord 
SA – prin scrisoare recomandată, confirmarea de primire fiind semnată la data de 27.04.2018; SC Compania de Apă 
Oradea SA – prin adresa nr. 13534/26.04.2018; SC RCS & RDS SA – prin scrisoare recomandată, confirmarea de 
primire fiind semnată la data de 30.04.2018; Hadade Maria Sanda – prin scrisoare recomandată, plicul cu notificarea 
fiind returnat la data de 03.05.2018; Hadade Florin Dumitru Victor – prin scrisoare recomandată, confirmarea de 
primire fiind semnată la data de 27.04.2018. De asemenea, în temeiul art. 86 alin. 1 din Legea 85/2014, în vederea 
indisponibilizării conturilor societății debitoare, a fost notificată următoarea instituție de gestiune a finanțelor: 
Trezoreria Oradea – prin adresa nr. 55638/24.04.2018. Prin adresa transmisă, Trezoreria Oradea ne-a comunicat faptul 
că debitoarea SC Tamerbil SRL nu are cont disponibil deschis în cadrul instituției. Menționăm faptul că, în temeiul art. 
374 Ncpc. si 151 alin. 2 din legea 85/2014, pentru a identifica bunurile aflate în patrimoniul societății debitoare, ne-am 
adresat Primăriei Comunei Sântandrei – prin scrisoare recomandată, confirmarea de primire fiind semnată la data de 
27.04.2018, solicitând să comunice la dosarul cauzei dacă SC Hadade Anastasia SRL figurează sau a figurat în cei trei 
ani anteriori deschiderii procedurii (30.03.2015 – 30.03.2018) în evidențele instituției cu bunuri supuse impozitelor și 
taxelor locale, precum și lista acestor bunuri cuprinzând datele de identificare, pentru imobile cu date din C.F.  În acest 
sens, Primăria Comunei Sântandrei ne-a comunicat prin adresa nr. 4814 din data de 11.05.2018 faptul că debitoarea nu 
figurează cu nici un fel de bunuri impozabile în patrimoniu. Pentru data de 10.05.2018 în temeiul art. 53 alin.1 din 
Legea 85/2014, a fost convocată adunarea generală a asociaților în vederea desemnării administratorului special care va 
avea atribuțiile prevăzute de art. 56 și art. 5 alin 4, din Legea 85/2014, adunare la care asociații societății debitoare 
convocați nu s-au prezentat. Procesul verbal al adunării asociaților SC Hadade Anastasia SRL încheiat cu acea ocazie a 
fost depus la dosarul cauzei prin Registratura Tribunalului Bihor la data de 11.05.2018. În urma analizării declarațiilor 
de creanță depuse la dosar și în conformitate cu prevederile art. 110 alin. 1 din Legea 85/2014, a fost întocmit tabelul 
preliminar al creanţelor. SC Hadade Anastasia SRL, depus la dosarul cauzei prin Registratură la data de 29.05.2018 și 
comunicat cu administratorul societăţii, respectiv doamna Hadade Maria Sanda – prin scrisoare recomandată conform 
borderoului pentru trimiteri de corespondență din data de 04.06.2018. Tabelul preliminar al creanțelor SC Hadade 
Anastasia SRL a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 10963 din data de 30.05.2018, dovada privind 
îndeplinirea procedurilor de publicare având nr. 152474 din data de 30.05.2018. Pentru data de 15.06.2018 în temeiul 
art. 47 alin.1 din Legea 85/2014, a fost convocată adunarea creditorilor cu următoarea ordine de zi: confirmarea sau 
infirmarea lichidatorului judiciar; stabilirea prin vot a onorariului lichidatorului judiciar, propunerea noastră fiind de 
4.000 lei + TVA pe toată durata procedurii de faliment. Creditorul societății debitoare a fost convocat prin adresă după 
cum urmează: Adm. Jud. A Fin. Publice Bihor – prin adresa nr. 73676/30.05.2018. Convocarea adunării creditorilor a 
fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 10957 din data de 30.05.2018. Situația cheltuielilor de 
procedură până la data de 08.06.2018: 50 lei – anunț deschidere procedură insolvență - ziarul Jurnalul Bihorean - 
conform Facturii nr. 6513286 din data de 30.04.2018; 51 lei – plicuri ( notificări și convocări creditori) - conform 
facturilor: Factura nr. DIV00010067 din data de 25.04.2018 – 44,30 lei, Factura nr. DIV00002642 din data de 
04.06.2018 – 6,30 lei; 200 lei – birotică și deplasări. Total cheltuieli de procedură = 301 lei. Onorar lichidator judiciar 
4.000 lei + TVA pe toată durata procedurii de faliment. Total cheltuieli de procedură neîncasate și onorariul 
lichidatorului judiciar neîncasat până la acest termen = 4.301 lei.Documentele aferente au fost depuse la dosarul cauzei. 

Eurexpert IPURL - ing. Herlea Ioan 
 
Județul Brăila 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea TEMPTIS SRL, cod unic de înregistrare: 25831250 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă 
Nr: 843, data emiterii: 13.06.2018  

1.Date privind dosarul: nr. 1159/113/2018, Tribunalul Brăila Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
judecător sindic: Corina Gabriela Iconaru. 
2.Registratura instanţei: Calea Călăraşilor, nr. 47, Brăila. 
3.Debitor: SC Temptis SRL, societate în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective, cu sediul în Brăila, str. 1 
Decembrie 1918, nr. 53, bl. E, sc. A, et. 4, ap. 18, jud. Brăila, număr de ordine în Registrul Comerţului J9/407/2009 şi 
CUI 25831250. 
4.Administrator judiciar: Sierra Quadrant Filiala Brăila SPRL, cu sediul în Brăila, bd. Al. I. Cuza, nr. 84, nr. înregistrare 
RFO II 0392, CUI RO 25841122, tel.:0239/682944, fax:0239/682800, e-mail:office.braila@sierraquadrant.ro. 
5.Subscrisa Sierra Quadrant Filiala Brăila SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Temptis SRL, în 
baza încheierii nr. 58 din data de 05.06.2018 pronunţată de Tribunalul Brăila, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1159/113/2018, în temeiul art. 99 şi 100 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
notifică 
6.Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC Temptis SRL, cu sediul în Brăila, str. 1 
Decembrie 1918, nr. 53, bl. E, sc. A, et. 4, ap. 18, jud. Brăila, prin încheierea nr. 58 din data de 05.06.2018 pronunţată 
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de Tribunalul Brăila Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 1159/113/2018. 
6.1.Creditorii debitoarei SC Temptis SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea 
cererii de admitere a creanţelor în condiţiile următoare: Termenul limită pentru depunerea creanţelor este 19.07.2018; În 
temeiul art. 114 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea 
cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care 
le deţineţi împotriva debitorului. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea și publicarea în BPI a 
tabelului preliminar de creanțe este 02.08.2018; Termenul pentru soluționarea eventualelor contestații și pentru 
definitivarea tabelului de creanţe este 10.08.2018; Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 
07.08.2018, ora 10:00, la sediul administratorului judiciar din Brăila, bd. Al. I. Cuza, nr. 84, cu următoarea ordine de zi: 
prezentarea situaţiei debitoarei; alegerea comitetului creditorilor şi desemnarea preşedintelui comitetului creditorilor; 
confirmarea administratorului judiciar Sierra Quadrant Filiala Brăila şi stabilirea remuneraţiei acestuia; Cu drept de 
opoziție pentru creditori în termen de 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii; Termenul de verificare este la data 
de 18.09.2018. 
7.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Brăila pentru efectuarea menţiunii. 

Informaţii suplimentare: 
În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a 
creanţei în tabelul preliminar" cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar 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 dosar sau 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 
exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile 
depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru. 
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 nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă). 

Administrator judiciar,  
Sierra Quadrant Filiala Brăila SPRL 

reprezentat de p.i. Mihaela Botea 
 
Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea AGRO BUCUR SRL, cod unic de înregistrare: 18677656 
România  
Tribunalul București 
Secţia a VII-a Civilă 
Str. Splaiul Independenței, nr. 319L, sector 6, clădirea B, București 
Dosar nr. 6690/3/2018 
Termen 01.10.2018, C16, ora 09:00 

 Citaţie 
 emisă la: ziua 07 luna 06 anul 2018 

Către, 

PÂRÂT 
1. SC AGRO BUCUR SRL PRIN CURATOR SPECIAL BURAH LAURA DIANA - Bucureşti, sector 4, Bucureşti, 
GAZELEI, nr. 30 
RECLAMANT 
2. SOCIETATEA AGRO NECULA SRL CU SEDIUL ALES LA CABINET AVOCAT DRAGULIN MARIUS 
SEBASTIAN - GIURGIU, 1 DECEMBRIE 1918, bl. C 17, sc. A, ap. 11, Judeţ GIURGIU 
PÂRÂT 
3. SC AGRO BUCUR SRL - Bucureşti, sector 1, str. PICTOR THEODOR AMAN, nr. 27, bl. CORP A, et. camera 4, 
ap. 1 
4. SC AGRO BUCUR SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR COMAN AUREL - Bucureşti, str. SF. VINERI, 
NR. 21A, bl. 102, SC 2, ET. 5, AP. 31, SECTOR 3 
sunt chemaţi la această instanţă, camera E29 completul C16 în ziua de 01 luna 10 anul 2018 în şedinţă publică, ora 
09.00 la sediul din str. Splaiul Independenței, nr. 319L, sector 6, clădirea B, București, în calitate de creditori cu debitor 
SC AGRO BUCUR SRL - Bucureşti, sector 1, str. PICTOR THEODOR AMAN, nr. 27, bl. CORP A, et. camera 4, ap. 
1, având CUI 18677656, J40/14404/2011. 
 (obiect cauză) 
OBLIGAŢIA DE A FACE - PRETENŢII 
Odată cu prezenta se comunică şi următoarele acte: 
 Până la termen instanţa. 
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