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valorificare în urmatoarele conditii: 
Pentru bunurile ramase nevalorificate, organizarea a inca 5 licitatii saptamanale la preturile diminuate cu 5% din 
valorile stabilite prin rapoartele de evaluare; 
Pentru bunurile ramase nevalorificate, organizarea a inca 5 licitatii saptamanale la preturile diminuate cu 10 % din 
valorile stabilite prin rapoartele de evaluare; 
Pentru bunurile ramase nevalorificate, organizarea a inca 5 licitatii saptamanale la preturile diminuate cu 15 % din 
valorile stabilite prin rapoartele de evaluare; 
Pentru bunurile ramase nevalorificate, organizarea a inca 5 licitatii saptamanale la preturile diminuate cu 30 % din 
valorile stabilite prin rapoartele de evaluare; 
Pentru bunurile ramase nevalorificate, organizuea a inca 5 licitatii saptamanale la preturile diminuate cu 40 % din 
valorile stabilite prin rapoartele de evaluare; 
Pentru bunurile ramase nevalorificate, organizarea a inca 10 licitatii saptamanale la preturile diminuate cu 50 % din 
valorile stabilite prin rapoartele de evaluare; 
Pentru bunurile ramase nevalorificate dupa epuizarea strategiei de vanzare mai sus mentionate, se va convoca o noua 
adunare a creditorilor în vederea stabilirii unei noi strategii de valorificare. 
In situatia în care se va primi o oferta de cumparare la un pret diferit de pretul de pomire a licitatiilor, se va convoca 
adunarea creditorilor pentru punerea în discutie şi aprobarea acesteia. 
In situatia în care se va primi o oferta de adjudecare a bunului imobil în contul creantei, cerere valida insotita de toate 
documentele de participare la licitatie, se va convoca adunarea creditorilor pentru punerea în discutie şi aprobarea 
acesteia. In orice caz, adjudecatarul va fi obligat la plata cheltuielilor de procedura mentionate la art.159, alin.1 şi ale 
art.161 alin.1 din Legea 85/2014. 
Locul de desfasurare a licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, 
ap.47, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate în caietul de sarcini, cel tarziu pana 
în preziua licitatiei, ora 12.00. 
Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, 
ap.47, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de 200 lei, iar taxa de participare la licitatie este de 100 lei. 
Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. 
In orice moment al vanzarii, pretul bunurilor imobile poate fi diminuat numai cu acordul exprimat în scris al adunarii 
creditorilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 şi ale Codului de Procedura Civila. 
Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor imobile sa anunte în scris lichidatorul judiciar pana la data 
licitatiei. 
Conditii de participare la licitatie 
Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana în preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul 
lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente : 
- cerere de inscriere la licitatie ; 
- dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate), precum şi 
imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ; 
- certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului ; 
- imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ; 
- dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor imobile pentru care se 
inscrie la licitatie. Suma va fi achitata în contul unic de lichidare deschis pe numele debitoarei la BCR, IBAN nr.RO02 
RNCB 0084 0107 9327 0001. 
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat în Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, 
ap.47, sector 3, tel./fax: 021.320.14.84/85. 

Tanasa si Asociatii SPRL, lichidator judiciar al Alpha Grup Oil SRL 
Tanasa Constantin 

 
2. Societatea AMA ECO TYRES S.R.L., cod unic de înregistrare: 24974660 
România, Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Ploieşti, str. Văleni, nr. 44, judeţul Prahova, cod poştal 100125 
Telefon:0244/511110, Fax: 0244/529107, E-mail: tr-ph-contencios@just.ro 
Dosar nr. 3860/105/2018 

Comunicare încheiere de şedinţă din camera de consiliu din data de 27.08.2018 
emisă la: ziua 30 luna 08 anul 2018 

Se comunică, alăturat, copia încheierii de şedinţă din data de 27.08.2018, pronunţată în dosarul nr. 3860/105/2018 de 
Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind societatea debitoare Ama Eco 
Tyres SRL, cu sediul în municipiul Bucureşti, b-dul Iuliu Maniu, nr. 7, corp A, etaj 1, birou SPH-30E, sector 6, având 
cod unic de înregistrare 24974660 şi număr de ordine în Registrul Comerţului J40/7226/2018, reprezentată de 
lichidatorul judiciar Carduelis Consulting IPURL, cu sediul în Ploieşti, str. Cerceluş, nr. 33, judeţul Prahova. 
Parafa preşedintelui instanţei,                Grefier, 

Lista cu destinatarii comunicării încheierii de şedinţă din data de 27.08.2018 
privind societatea debitoare Ama Eco Tyres SRL 

1) AMA ECO TYRES SRL, cu sediul în municipiul Bucureşti, b-dul Iuliu Maniu, nr. 7, corp A, etaj 1, birou SPH-30E, 
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sector 6; 
2) AMA ECO TYRES SRL prin lichidator judiciar Carduelis Consulting IPURL, cu sediul în Ploieşti, str. Cerceluş, nr. 
33, judeţul Prahova; 
3) OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI PRAHOVA, cu sediul în Ploieşti, str. Vornicei, nr. 4, jud. Prahova; 
4) ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE PRAHOVA, cu sediul în mun. Ploieşti, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 22, judeţul Prahova. 

* 
Cod ECLI  
România, Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar nr. 3860/105/2018 

Încheiere 
Şedinţa din Camera de Consiliu din data de 27.08.2018 

Completul constituit din: 
Judecător sindic – Boghici Adriana Magdalena 

Grefier – Oncel Diana 
Pe rol fiind soluţionarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de societatea debitoare Ama Eco Tyres 
SRL, cu sediul în municipiul Bucureşti, b-dul Iuliu Maniu, nr. 7, corp A, etaj 1, birou SPH-30E, sector 6, având cod 
unic de înregistrare 24974660 şi număr de ordine în Registrul Comerţului J40/7226/2018. Cererea este legal timbrată cu 
taxă judiciară de timbru de 200 lei. Fără citarea părţilor. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după 
care: 
În baza disp. art. 131 C.pr.civ., instanţa procedează la verificarea competenţei şi constată că este competentă din punct 
de vedere general, material şi teritorial în soluţionarea prezentei cauze, conform disp. art. 95 pct. 1 C.pr.civ. coroborat 
cu art. 41 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 255 C.pr.civ. raportat la art. 258 C.pr.civ., tribunalul încuviinţează 
pentru debitoare proba cu înscrisurile de la dosarul cauzei, pe care o apreciază concludentă, utilă şi pertinentă pentru 
soluţionarea cauzei. Judecătorul-sindic, raportat la actele şi lucrările dosarului, constată cauza în stare de judecată şi 
rămâne în pronunţare asupra cererii de deschidere a procedurii insolvenţei societăţii debitoare Ama Eco Tyres SRL. 

Judecătorul – sindic, 
Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele: 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova la data de 10.08.2018 sub nr. 3860/105/2018, debitoarea Ama 
Eco Tyres SRL a solicitat să fie supusă procedurii insolvenţei în formă simplificată. În motivarea în fapt a cererii, 
debitoarea a arătat că datoriile exigibile sunt în cuantum de 5.223.766 lei, fiind întrunită condiţia prevăzută de art. 5 
punctul 72 din Legea insolvenţei, fiind scadente de mai mult de 60 de zile. A mai arătat că societatea nu îşi poate 
redresa activitatea în baza unui plan de reorganizare. Consideră că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 66 Legea 
nr. 85/2014. În drept a invocat disp. art. 65, art. 66 şi art. 67 din Legea nr. 85/2014. A depus în dovedirea cererii 
înscrisuri. Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 200 lei. Analizând cererea formulată, reţine 
următoarele: 
Potrivit disp. art. 5 pct. 26 şi art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, orice debitor cu o datorie certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile, cu un cuantum minim de 
40.000 lei poate introduce o cerere pentru a fi supus procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014. Din textul legal rezultă 
condiţiile ce trebuie îndeplinite în mod cumulativ pentru declanşarea procedurii insolvenţei, prima condiţie referindu-se 
la titularul cererii şi natura creanţei, iar cea de-a doua la debitor, care trebuie să se afle în stare de insolvenţă prezumată. 
Conform art. 5 pct. 29 din lege, insolvenţa este starea patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa 
fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile, fiind prezumată ca vădită atunci când debitorul, după 60 
de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor.  
Aşadar, starea de insolvenţă presupune încetarea plăţilor timp de mai bine de 60 de zile, ca urmare a lipsei fondurilor 
băneşti din averea debitorului. 
Faţă de aceste considerente, tribunalul, având în vedere şi declararea de către debitoare a intenţiei de intrare în 
procedura simplificată a insolvenţei, conform art. 38 alin. 2 lit. e din Legea nr. 85/2014, constată că prezenta cerere este 
întemeiată şi în baza art. 71 din Legea nr. 85/2014, va admite cererea şi va deschide procedura simplificată de 
insolvenţă împotriva debitoarei. În temeiul art. 85 raportat la art. 145 din Legea privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, se va dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare. Dintre 
ofertele de servicii depuse de practicieni la dosarul cauzei, ţinând seama de pregătirea profesională şi experienţa în 
soluţionarea cazurilor în care au fost desemnaţi, disponibilitatea de timp şi resursele umane deţinute, în temeiul art. 73 
din Legea 85/2014, în condiţiile art. 45 alin. 1 lit. d din lege, judecătorul sindic va desemna provizoriu, până la prima 
adunare a creditorilor, drept lichidator judiciar pe Carduelis Consulting IPURL, ce va îndeplini atribuţiile prevăzute de 
art. 64 din lege, cu o remuneraţie provizorie de 1.500 lei.  
În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 va dispune ca lichidatorul judiciar să efectueze notificarea deschiderii 
procedurii debitoarei, tuturor creditorilor indicaţi de aceasta şi Oficiului Registrului Comerţului, în vederea efectuării 
menţiunii şi prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi într-un ziar de largă circulaţie, conform art. 99,100 
din lege şi va fixa următoarele termene:  
1) 05.10.2018, termen pentru depunerea de către lichidatorul judiciar a raportului privind cauzele şi împrejurările care 
au dus la apariţia insolvenţei cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, conform art. 97 alin. 1 din lege. 
2) 10 zile de la primirea notificării, termen limită de depunere de către creditori a opoziţiilor şi termen de soluţionare a 
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opoziţiilor 10 zile după formularea acestora, conform art. 100 alin. 1 lit. a din lege. 
3) 11.10.2018, termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei, conform art. 
100 lit. b din Legea nr. 85/2014, 
4) 22.10.2018, termen limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al 
creanţelor, potrivit art. 100 lit. c din Legea nr. 85/2014, 
5) 16.11.2018, termen limită pentru definitivarea tabelului creanţelor, conform art. 100 lit. d din Legea nr. 85/2014, 
6) 29.10.2018, data şedinţei adunării creditorilor, ora şi locul urmând a fi stabilite de lichidatorul judiciar provizoriu, 
care va convoca toţi creditorii debitoarei, conform art. 100 lit. e din Legea nr. 85/2014.  
Va obliga debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prev. la art. 67 alin. 1 din lege până la data de 
10.09.2018 conform art. 74 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar va dispune efectuarea notificărilor prev. de art. 
99 din lege către toţi creditorii indicaţi de debitor în lista depusă conform art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.  
Va dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare raportat la art. 151 
din lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 va dispune deschiderea de către lichidatorul judiciar a unui cont 
bancar la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. 
Tribunalul va pune în vedere lichidatorului judiciar să comunice prezenta hotărâre tuturor instanţelor în a căror 
circumscripţie îşi are sediul debitoarea, precum şi băncilor la care aceasta are deschise conturi bancare, în vederea 
suspendării tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor împotriva debitorului sau a 
bunurilor acestuia, conform art. 75, 76 din lege. Va dispune ca toate băncile la care debitorul are deschise conturi, să nu 
dispună de sume fără un ordin al lichidatorului judiciar, conform art. 86 alin. 1 din lege. Va dispune comunicarea 
prezentei încheieri administratorului judiciar, conform art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
Judecătorul sindic va fixa termen de judecată la 13.11.2018, Sala 5, timpul 1 şi va pune în vedere lichidatorului judiciar 
să întocmească raport lunar cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile conform art. 59 din lege. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea de deschidere a procedurii. 
În temeiul art.71 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, dispune deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenţei faţă de societatea debitoare ama eco tyres SRL, cu sediul în municipiul Bucureşti, b-dul Iuliu Maniu, nr. 7, 
corp A, etaj 1, birou SPH-30E, sector 6, având cod unic de înregistrare 24974660 şi număr de ordine în Registrul 
Comerţului J40/7226/2018. În temeiul art. 145 alin.2 lit. a din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, dispune 
ridicarea dreptului de administrare al debitoarei. În temeiul art. 57 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedura 
insolvenţei, numeşte lichidator judiciar pe Carduelis Consulting IPURL, u sediul în Ploieşti, str. Cerceluş, nr. 33, judeţul 
Prahova, ce va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.25 din lege, cu o remuneraţie provizorie de 1500 lei. În temeiul art. 
71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, dispune lichidatorului judiciar să efectueze notificările 
prevăzute la art. 100. Fixează următoarele termene:  
1) 05.10.2018 termen pentru depunerea de către lichidatorul judiciar a raportului privind cauzele şi împrejurările care au 
dus la apariţia insolvenţei cu menţionarea persoanelor vinovate, conform art. 97 alin.1 din lege  
2) 10 zile de la primirea notificării termen limită de depunere de către creditori a opoziţiilor şi termen de soluţionare a 
opoziţiilor 10 zile după formularea acestora.  
3) 11.10.2018 termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei  
4) 22.10.2018 termen limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor 
5) 16.11.2018 termen limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului creanţelor  
6) 29.10.2018 data şedinţei adunării creditorilor, ora şi locul urmând a fi stabilite de lichidatorul judiciar; adunarea va fi 
convocată şi prezidată de lichidatorul judiciar desemnat.  
Obligă debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prev. la art. 74 alin.1 din Legea 85/2014 până la data 
de 10.09.2018. Dispune sigilarea şi inventarierea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de 
lichidare. În temeiul art.39 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, dispune deschiderea de către 
lichidatorul judiciar a unui cont bancar la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii.  
Pune în vedere lichidatorului judiciar să comunice prezenta încheiere tuturor instanţelor în a căror circumscripţie îşi are 
sediul debitorul, precum şi băncilor la care acesta are deschise conturi bancare, în vederea suspendării tuturor acţiunilor 
judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor împotriva debitorului sau a bunurilor acestuia. Fixează termen la 
data de 13.11.2018, Sala 5, timpul 1. Cu drept de a formula apel în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în 
şedinţa publică, azi, 27.08.2018. 
Judecător - sindic,                  Grefier, 
Boghici Adriana Magdalena                  Oncel Diana 
 
3. Societatea NIK-TEL COMSERV SRL, cod unic de înregistrare: 13872729 

Raport lunar al lichidatorului judiciar 
cu privire la debitoarea SC Nik-Tel Comserv SRL – în faliment/ în bankrupcy/ en faillite 

J40/4594/2001, C.U.I. 13872729 
Nr. 2224IE/30.08.2018 

Dosarul nr. 42935/3/2015, Tribunalul București Secția a VII-a Civilă, Adresa Instanței: București, Splaiul 
Independenței nr. 319L, Clădirea B-Sema Parc, sector 6, cod poștal 060044 
Subscrisul Cabinet Individual de Insolvență Sanislav Aurelia, cu sediul în București, str. N. C. Starostescu nr.10, et.2, 
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