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1. Aprobarea numirii și a nivelul retribuției expertului evaluator raportat la ofertele transmise lichidatorului prin 
intermediul platformei digitale Evaluari.ro”, oferte comunicate creditorilor, în vederea stabilirii de către acesta, a unei 
valori de piață pentru bunul imobil – livezi, în suprafata de 6 Ha - situat în intravilanul comunei Albota, judeţul Arges, 
aflat în patrimoniul debitoarei Global Media Tour Romania SRL, în condițiile prevăzute de art. 61 din Legea 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență  
Informații suplimentare: pentru alte informații vă puteți adresa lichidatorului judiciar la nr. de telefon 0722410421, e-
mail: av_beatrice@yahoo.com, fax: 0314285597. 
 

Listă creditori: 
Nr crt Denumirea creditorului Sediul 
1.  DGRFPB – în reprezentarea Administrației Finanțelor Publice a 

Sectorului 1 
București, str. Sperantei nr. 40, sector 2 

2.  Primaria Albota Albota, str. Principala nr. 1, judeţul Arges 
Lichidator judiciar CII Boștenaru Beatrice Elena 

 
2. Societatea LOCIC IMOBILIARE SRL, cod unic de înregistrare: 16118658 

Convocare adunare creditori 
 Nr. 2711  data emiterii: 22.08.2018 

1. Date privind dosarul: Numar 30455/3/2009 Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, Judecãtor-sindic Elena 
Blidaru Mateescu. 
2.Arhiva/registratura instantei: Adresa: Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319L, Corp B, Sema Parc, sector 6, Tel. 
021.408.36.00, program arhiva/registratura 09:30- 14:00 
3.Debitor: LOCIC IMOBILIARE SRL cu sediul social în Bucuresti, Av. Radu Beller nr. 1, et. 1, ap. 4, numãr de ordine 
în registrul comertului J40/1668/2004, CUI 16118658.  
4.Creditori: Conform Tabel definitiv consolidat modificat nr. 2 al obligatiilor debitoarei.  
5.Lichidator judiciar: BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., sediul social:Bucuresti, str. Invingatorilor nr. 24, 
sect. 3, numãr de inscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenþã RFO 0239, Cod de identificare fiscala 20770187, Tel: 
021-319 94 76, fax. 021-319.94.77, E-mail business.restructuring@bdo.ro,  
Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoana juridica: Partener coordonator: Niculae Balan. 
6.Subscrisa BDO Business Restructuring S.P.R.L., desemnata în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Locic 
Imobiliare SRL, prin Sentinta comerciala nr. 2610/05.04.2011, pronuntata în dosarul nr. 30455/3/2009, de Tribunalul 
Bucuresti – Sectia a VII-a Comerciala, fata de dispozitiile instantei de judecata consemnate în cuprinsul Incheierii de 
sedinta din data de 27.03.2018, precum si în temeiul art. 13 si urmatoarele, coroborate cu cele ale art. 138 din Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolventei, convoaca adunarea creditorilor Locic Imobiliare SRL pentru data de 28 august 
2018, ora 12:00 La sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Invingatorilor nr. 24, Victory Business Center, et. 4, 
sector 3. Cu urmatoarea 
Ordine de zi: Punct unic: Supunerea spre aprobare a oportunitatii formularii unei actiuni intemeiate pe prevederile art. 
138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei impotriva membrilor organelor de conducere ale debitoarei 
Locic Imobiliare SRL Creditorii pot fi reprezentati în cadrul sedintei prin imputerniciti, cu procura speciala si legalizata 
sau, în cazul creditorilor bugetari si a celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. 
Creditorii pot vota si prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprima votul, semnata de creditor, sau inscrisul în 
format electronic, caruia i s-a incorporat, atasat ori asociat semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat valabil, 
poate fi comunicata prin orice mijloace, pana în ziua fixata pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar. 
Informații suplimentare Pentru informatii suplimentare va puteti adresa lichidatorului judiciar la numarul de telefon 
021-319-94-76 

BDO Business Restructuring S.P.R.L., 
Lichidator judiciar al Locic Imobiliare SRL 

 
3. Societatea PETROCONSTRUCT GROUP SRL, cod unic de înregistrare: 14668329 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolventa 
Nr. 431/22.08.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 27022/3/2018 
Tribunal Bucuresti - Secţia a VII-a Civila C2 Termen 06.11.2018 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Splaiul Independentei, nr.319 L, Cladirea B-Sema Parc, sector 6, Bucuresti  
Programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri: 9:30- 14:00 
3.Debitor: SC Petroconstruct Group SRL cod de identificare fiscală: 14668329; sediul social: Bucuresti, sector 4, Calea 
Vacaresti, nr.252-254, camera 4, Etaj 2; număr de ordine în registrul comerţului :J40/4571/2002. 
4.Creditori: Directia Generala A Finantelor Publice Bucuresti – str. Dimitrie Gerota, nr.13, sector 2  
DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 4 – Bucuresti, Sos. Oltenitei, nr. 37-39, sector 4  
AAAS - Strada Capitan Alexandru Serbănescu, nr. 50, sector 1 
5.Administrator judiciar: Optimus Insolv IPURL Sediu: str. Nerva Traian, nr.9, bl.M67, Sc.2, et.6, ap. 48, sector 3, 
Bucuresti Număr de înregistrare în Registrul Societatilor Profesionale al U.N.P.I.R.: RFO II - 0116; C.I.F. RO 

Administrator
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21325250;Tel/Fax: 031.410.25.64;E-mail:, office@optimusinsolv.ro, optimusinsolv@gmail.com. Nume şi prenume 
reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Cati Radita. 
6.Subscrisa: Optimus Insolv IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Petroconstruct Group SRL 
conform Incheierii de sedinta publica din data de 21.08.2018 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII a Civila 
în dosarul nr. 27022/3/2018, în temeiul art.58, art.71 coroborate cu art.100 din Legea 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei si de insolventa notifică 
7. Deschiderea procedurii generale de insolventa împotriva debitorului Petroconstruct Group SRL prin Incheierea de 
sedinta publica din data de 21.08.2018 de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII- a Civila în dosarul nr. 27022/3/2018. 
7.1. Debitorul Petroconstruct Group SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la 
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolventei si de insolventa. 
7.2.Creditorii debitorului Petroconstruct Group SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei pana la data de 02.10.2018. În temeiul art.114 alin.(1) din Legea 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la 
termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.  
7.3. Alte termene Termen de verificare a creantelor, de intocmire si publicare în BPI a tabelului preliminar de creante – 
16.10.2018. Termen de definitivare a tabelului creantelor – 30.10.2018. Data primei adunari generale a creditorilor – 
22.10.2018 
8.Deschiderea procedurii generale a insolventei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucuresti. 
Informatii suplimentare: 
� În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Bucuresti, la adresa 
mentionata, „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. 
� Cererea de înscrierea 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 Bucuresti 
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, extrajudiciare sau 
masurile de executare silita pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 alin 1 din Legea 
85/2014). Persoana de contact: Cati Radita. Tel/fax: 0314.102.564; tel: 0722.638.643. 
Optimus Insolv IPURL  

Administrator judiciar Optimus Insolv IPURL  
Reprezentat prin Cati Radita 

 
4. Societatea TORA BRAND SRL, cod unic de înregistrare: 22180999 

Convocarea adunării creditorilor 
Număr 480/21.08.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 44561/3/2014 Tribunal BUCUREȘTI Secţia a-VII-a Civilă 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6 Număr de 
telefon/fax: 021 - 408.36.00, 313.28.02 programul arhivei/ registraturii instanţei: orele 09:30 - 14:00 
3.Debitor: S.C.” TORA BRAND” SRL Cod de identificare fiscală: 22180999 sediul social: în Bucureşti, str. DIONISIE 
LUPU, nr. 70-72, et. 3, camera 5, sector 1 Număr de ordine în registrul comerţului: J40/14435/2007.  
4.Creditori: Piraeus Bank S.A, cu sediul în București, Șos. Nicolae Titulescu, nr. 29-31, sector 1 
5.Lichidator judiciar: „EuroBusiness LRJ”SPRL Cod de identificare fiscală: RO 16605670 sediul social: Iaşi, str. 
Zorilor nr. 11, jud. Iaşi Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO II 0022/2006 Tel/Fax: 
0232/22.07.77 E-mail: office.is@lrj.ro nume ºi prenume reprezentanti lichidator judiciar persoană juridică Eduard 
Pascal; Alina Palacean 
6.Subscrisa: „EuroBusiness LRJ” SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului: S.C.” Tora Brand” SRL conform 
Sentinței Civile nr. 8946/09.11.2015, pronunţată de Tribunalul București, Secţia a-VII-a Civilă, în dosarul nr. 
44561/3/2014, în temeiul art. 48 din Noul Cod al Insolventei - Legea 85/2014 convoacă  adunarea creditorilor 
debitorului Tora Brand” SRL care va avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Magheru, nr.25, 
et.1, cam.25, sector 1, la data de 29.08.2018, ora 1000, având ca ordine de zi: 
1. Prezentarea situatiei platilor efectuate de dna. MATEI GABRIELA conform ofertei de cumparare nr. 
253/30.08.2017 aprobata în cadrul adunarii creditorilor din data de 08.09.2017. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul 
adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane 
juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.  
2. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în 
format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat 
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