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4.Creditor: Nu este cazul. 
5.Administrator judiciar SCP Insolvein SPRL, Cod de identificare fiscală: 21390976, sediul social: str. Simion 
Bărnuţiu, nr. 71, ap. 1, Timişoara, jud. Timiş, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RSP 0242, 
Tel/Fax: 0256/206661, E-mail: insolvein@yahoo.com, Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană 
juridică: ec. Ignea Daniel.  
6.Subscrisa: SCP Insolvein SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Conscom Impex A&A SRL, 
conform Sentința Civilă nr. 494 din data de 28.06.2018 pronunţată de Tribunalul Arad, secţia a II-a Civilă, în dosarul 
1196/108/2018.  

Nr. 
crt. 

Denumire creditor Adresa Suma 
solicitată 

Suma 
admisă 

Temei 
legal 

Observaţii 

1 AJFP Arad Arad, str. Revoluției, 
nr. 79 

47.940,00 47.940,00 art.161 
pc. 5 leg. 
85/2014 

Debite 
restante şi 
majorări la 

bugetul de stat 
2 Primăria Comunei Șiria  Șiria, str. 85 

Infanterie nr. 184, 
jud. Arad 

964,00 964,00 art.161 
pc. 5 leg. 
85/2014 

Debite 
restante şi 
majorări la 

bugetul local 
I Total creanțe bugetare art. 

161 pc. 5 din Leg. 85/2014 
 48.904,00 48.904,00   

II  Total creanțe  48.904,00 48.904,00   
Informaţii suplimentare 

În temeiul art. 111 alin. (2) din Legea 85/2014 contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la 
publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar, atât în procedură generală, cât şi în procedura 
simplificată. 

SCP Insolvein SPRL prin ec. Ignea Daniel. 
 
 
Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea BAVARIA HOLIDAY GROUP SRL, cod unic de înregistrare: 32947801 
Dosar nr: 24754/3/2018  
Termen: 16.11.2018 
Deschis la: Tribunalul Bucuresti 
Secţia: a VII- a Civila 
CĂTRE: 
� BPI 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului 
Nr. AA 2012/29.08.2018 

Vă rugăm să publicaţi la rubrica Diverse, Mica publicitate, următorul anunţ: 
„Subscrisa AA TOTAL INSOLVENCY IPURL, identificată prin CIF 25931349, nr. de ordine în tabloul practicienilor 
în insolvenţă: 0399, având sediul social în Mun. București, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 83, sector 1, reprezentată 
legal prin practician în insolvenţă Ioan Nistor Mandache, în calitate de LICHIDATOR JUDICIAR al debitoarei 
BAVARIA HOLIDAY GROUP SRL, identificată prin CUI 32947801, nr. înreg. la Reg.Com.: J40/3367/2014; având 
sediul social în Bucureşti Sectorul 1, Strada ZĂGAZULUI, nr. 13-19, Scara B, Etaj 4, ap. B427., desemnată în această 
calitate prin Sentința din data de 23.08.2018, pronunţată în Dosarul nr. 24754/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului 
BUCURESTI, Secţia a VII- a Civila, în temeiul art. 147 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență notifică: 
 Intrarea debitoarei în procedura simplificată a falimentului, având în vedere faptul că a fost admisă cererea formulată 
de către aceasta; 
 Prin sentinţă au fost stabilite următoarele termene: Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a 
creanţelor asupra averii debitoarei – 05.10.2018.  
Cererea de admitere a creanţei va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul 
creanţei, precum şi menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferință; La cerere vor fi anexate documente 
justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferință, precum şi taxa judiciară de timbru, în 
valoare de 200 de lei. Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi depuse la dosar sau trimise 
prin poștă pe adresa instanței, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar și unul pentru a 
rămâne la dosar, cu mențiunea că exemplarul pentru lichidatorului judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, 
prin poștă. De asemenea, vă solicităm să comunicați lichidatorului judiciar pe email/fax o copie a declarației de creanță 
depusă la dosarul cauzei.  
Termenul de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar al creanţelor – 15.10.2018.  

Administrator
Highlight
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Data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 19.10.2018, ora 13 :00.  
Locul desfăşurării primei şedinţe a adunării generale a creditorilor, este la sediul lichidatorului judiciar din Mun. 
Bucureşti, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 83, sector 1, cod postal 010624. Ordinea de zi:  
1. Prezentarea stadiului procedurii de insolvență.  
Termenul de întocmire şi publicare în BPI a tabelului definitiv al creanţelor – 09.11.2018.  
Termenul pentru continuarea procedurii – 16.11.2018.  
Având în vedere faptul că documentele transmise prin serviciile poștale pot să nu fie recepționate în termen util sau să 
fie recepționate eronat, vă rugăm să transmiteți orice document/informație referitoare la dosarul sus-menționat și prin 
email, la adresa: office@aatotal.ro”. 

Lichidator judiciar, AA Total Insolvency IPURL 
prin practician în insolvenţă, 
Ec. Ioan Nistor Mandache 

 
2. Societatea BLUE FOOD SRL, cod unic de înregistrare: 32181355 

Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Număr: 1288 data emiterii: 29.08.2018 

1. Date privind dosarul: 22616/3/2017, Tribunalul București, Judecător sindic Moncea Mariana. 
 2.Arhiva/registratura instanţei: Bulevardul Unirii, nr.37, București, telefon 021.408.36.00, programul 
arhivei/registraturii instanţei luni-vineri: 0930 - 1400  

3.Debitor: SC Blue Food SRL, cod de identificare fiscală 32181355, cu sediul social în București, sector 2, str. Grigore 
Ionescu, nr. 63, bloc T73, sc. B, etaj 4, ap. 42, număr de ordine în registrul comerţului J40/4249/20163.2. Administrator 
special: - 
4. Lichidator judiciar: Insolvent Consult SPRL, cod de identificare fiscală 20822650, cu sediul social în Deva, str. M. 
Eminescu, nr. 11, ap. 2, jud. Hunedoara, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0086, tel/fax: 
0722.344744/ 0254.226006, e-mail: office@insolventconsult.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar 
persoană juridică: Oprean Petru Cosmin. 
5. Subscrisa: Insolvent Consult SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Blue Food SRL, conform 
Hotărârii 6455 pronunţată de Tribunalul București în data de 04.04.2018, Secţia a II-a Civilă de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 22616/3/2017 în temeiul art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, comunică Raportul 
de activitate privind îndeplinirea atribuţiilor lichidatorului judiciar, astfel întocmit, în anexă, în număr de 1 filă.  
6.Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor 
de insolvenţă. 
Lichidator judiciar Insolvent Consult SPRL, prin Oprean Petru Cosmin 

Raport de activitate 
În îndeplinirea atribuţiilor stabilite în sarcina lichidatorului judiciar de Legea 85/2014 şi de dispoziţiile judecătorului 
sindic, am desfăşurat următoarea activitate:  
Prin Hotârârea nr. 2150 din data de 20.06.2017 subscrisa am fost numiți lichidator judiciar al SC Blue Food SRL.  
Ca urmare a acestui fapt am procedat în data de 17.04.2018 la Notificare privind deschiderea procedurii de faliment, 
notificare publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 7984/19.04.2018.  
Totodată, un anunț cu privire la deschiderea procedurii de faliment a debitoarei și a termenelor stabilite în vederea 
întocmirii tabelului suplimentar respective a tabelului definitiv consolidat a fost publicat în ziarul Bursa din data de 
18.04.2018. 
Având în vedere că nu au fost înregistrate declarații de creanță suplimentare, am întocmit în data de 13.07.2018 tabelul 
definitiv consolidat al creanțelor, acesta însumând creanțe totale în valoare de 168.441,00 lei.  
Tabelul definitiv consolidat a fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 14082/16.07.2018. 
Depunem atașat prezentului raport:  
• dovada publicării în B.P.I. a notificării deschiderii procedurii de faliment 
• extras din ziarul Bursa din data de 18.04.2018 
• dovada publicării în B.P.I. a tabelului definitiv consolidat al creanțelor 
• plicul trimis la adresa debitoarei prin care îi aduceam la cunoștință despre deschiderea procedurii de faliment, întors 
cu mențiunea , Destinatar lipsă domiciliu, 

Insolvent Consult SPRL, prin Oprean Petru Cosmin 
 

3. Societatea MEDIABRAINS SRL, cod unic de înregistrare: 15353914 
Proces verbal adunarea creditorilor Mediabrains SRL 

Nr. 565 Data emiterii: 28.08.2018 
1. Date privind dosarul: Număr unic dosar 6154/3/2018, Tribunal Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 319L; clădirea B-Sema Parc, sector 6, 
registratură program 09:30 - 14:00; 
3.Debitor:MEDIABRAINS SRL, sediul social: Bucureşti, sector 1, Calea Plevnei, nr. 20, scara A, etaj 2, ap. 10, cod de 
identificare fiscală 15353914, nr. de ordine în registrul comerţului J40/4807/2003. 
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