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5.Subscrisa: C.I.I. TUDOSE GINA în calitate de Lichidator judiciar al debitoarei SC LEFTERAS COM SRL Brăila 
conform Încheierii nr.49 din data de 16.05.2018 pronunțată de Tribunalul Brăila - Secţia a II-a Civila de Contencios 
Administrativ si Fiscal, în dosarul 989/113/2018, în temeiul art.174 M alin.1 din Legea privind procedura insolvenței. 
notifică 
6.Propunerea de închidere a procedurii de faliment, în cadrul dosarului mai sus menționat, în baza art.174 M alin.(1) din 
Legea 85/2014 privind procedura insolvenței. 

Lichidator Judiciar, C.I.I. Tudose Gina 
 

2. Societatea LUXCON DANUBE SRL, cod unic de înregistrare: 12655942 
România, Tribunalul Brăila - Secţia a II-a Civilă și de Contencios Administrativ 
Calea Călărașilor nr. 47 
Dosar nr.1874/113/2018 

Comunicare 
Încheierea nr.101 din 24.09.2018 

emisă la 24.09.2018 
Către, 
Curtea de Apel Galați – Galați, str. Brăilei nr. 153 
Judecătoria Brăila– Brăila, Calea Călărașilor nr.47 
Administrația Finanțelor Publice Brăila - str. Delfinului nr.1 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila – Brăila, bd. Independenței, bl. B6, parter 
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr.101 din data de 24.09.2018, pronunțată în dosarul nr.1874/113/2018 de 
Tribunalul Brăila - Secţia a II-a Civilă și de Contencios Administrativ, privind deschiderea procedurii generale de 
insolvență împotriva debitorului Societatea Luxcon Danube SRL Brăila, cu sediul în Brăila, sos Baldovinești, nr.40D, 
spațiu C3,județul Brăila; având cod unic de înregistrare fiscală numărul 12655942 și număr de înregistrare în registrul 
comerțului J09/9/2000. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

                                                                                                       Steluța Gheorghe 
* 

România, Tribunalul Brăila - Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal 
Codul operatorului de date personale:4481 
Cod ECLI 
Dosar nr.1874/113/2018 

Încheiere nr.101 
Ședința camerei de consiliu de la 24 Septembrie 2018 

Completul compus din: 
Președinte Anamaria Teodorescu 

Grefier Steluța Gheorghe 
Pe rol soluționarea cererii formulată de debitoarea SC LUXCON DANUBE SRL BRĂILA cu sediul în Brăila, șos. 
Baldovinești nr.40D, spațiul C3, CUI 12655942 și J09/9/2000 prin administrator Negoiță Adrian, având ca obiect 
cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014), prin care solicită deschiderea procedurii de faliment în formă 
generală. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, arătându-se că cererea se soluționează fără citarea debitoarei, 
cererea fiind timbrată cu 200 lei taxa de timbru, iar la dosar s-au depus oferte de către următorii practicieni în 
insolvență; Dogaru, Oană și Asociații S.P.R.L, DM Insolv Consult I.P.U.R.L, EstConsult I.P.U.R.L Huși, 
CONTINVEST INSOLVENTA S.P.R.L., C.I.I Enache Marilena, C.I.T.R. Filiala București S.P.R.L, C.I.I AVI 
Consulting I.P.U.R.L, C.I.I Potirniche Mihaela, S.O.S INSOLV SPRL 

Judecătorul – sindic, 
Prin cererea înregistrată la data de 13 septembrie 2018 la Tribunalul Brăila sub nr.1874/113/2018 debitoarea Societatea 
Luxcon Danube SRL Brăila, cu sediul în Brăila, șos. Baldovinești, nr.40D, spațiu C3,județul Brăila; având cod unic de 
înregistrare fiscală numărul 12655942 și număr de înregistrare în registrul comerțului J09/9/2000, prin administrator 
Negoita Adrian a solicitat deschiderea procedurii generale de insolventa. 
În motivare a arătat că se află în insolvență cauzată de lipsa disponibilităților financiare, fapt care face imposibilă plata 
datoriilor în cuantum de 1.629.437,26 lei către creditori. A solicitat numirea în calitate de administrator judiciar CII 
Tudose Gina. 
Instanța reținând ca fiind îndeplinite condițiile prevăzute de lege, în temeiul art.71 din Legea 85/2014, va constata că 
debitoarea este în stare de insolvență și va deschide procedura generală a insolvenței împotriva acesteia. 
În consecință, se va numi în calitate de administrator judiciar CII Tudose Gina, având în vedere solicitarea debitoarei 
conform art.45 lit.d din Lg.85/2014, experiența profesională și disponibilitatea de timp 
Se reține că la dosar au mai fost depuse oferte de servicii de către alți practicieni în insolvența, însă la desemnare 
judecătorul sindic a avut în vedere solicitarea debitoarei în acest sens, potrivit dispozițiilor art.45 alin.1 lit. d din Legea 
nr. 85/2014. 
Se vor dispune și măsurile imediate prevăzute de Legea nr. 85/2014. 

Administrator
Highlight
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Pentru aceste motive, în numele legii dispune: 
Admite cererea formulată de debitorul Luxcon Danube SRL Brăila, cu sediul în Brăila, șos. Baldovinești, nr.40D, spațiu 
C3,județul Brăila; având cod unic de înregistrare fiscală numărul 12655942 și număr de înregistrare în registrul 
comerțului J09/9/2000 
Dispune deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului Societatea Luxcon Danube SRL Brăila, cu 
sediul în Brăila, șos. Baldovinești, nr.40D, spațiu C3,județul Brăila; având cod unic de înregistrare fiscală numărul 
12655942 și număr de înregistrare în registrul comerțului J09/9/2000 pentru o perioadă de observație de 80 zile. 
În temeiul art.73 din Legea nr.85/2014; 
Numește administrator judiciar CII Tudose Gina cu sediul în Brăila, str. Roșiori nr.326 care va îndeplini atribuțiile 
prevăzute de art.58 din lege, cu un onorariu de 1.500 lei lunar, exclusiv T.V.A. 
Dispune ca administratorul judiciar să depună până la data de 2 noiembrie 2018 raportul asupra cauzelor și 
împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitoarei, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. 
Dispune ca administratorul judiciar să depună până la termenul din 12 octombrie 2018 raportul prev. de art.92 legea 
85/2014 și să propună, dacă se impune, intrarea în procedura simplificată și în acest caz, să notifice raportul creditorilor 
și debitorului. 
Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art.252 din Legea nr.31/1990 republicată și dispune menționarea la 
Registrul Comerțului a reprezentanților personali ai administratorului judiciar. 
Dispune ca debitorul să continue desfășurarea activităților curente în condițiile art.87 din Legea nr.85/2014 sub 
supravegherea administratorului judiciar; 
În temeiul art.99 și art.100 din Legea nr.85/2014; 
Dispune Notificare privind deschiderea procedurii debitorului, creditorilor și Oficiului registrului comerțului de pe 
lângă Tribunalul Brăila, în vederea efectuării mențiunilor, potrivit Codului de procedură civilă și prin publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă și într-un ziar de largă circulație, precum și tuturor băncilor unde debitorul are 
deschise conturi. 
Stabilește termen pentru formularea opoziției de creditori: 10 zile de la Notificare privind deschiderea procedurii și 
termenul pentru soluționarea acesteia: 5 zile de la înregistrarea opozițiilor la Tribunal. 
Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor la 8 noiembrie 2018. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanțelor 
la 28 noiembrie 2018. 
Stabilește termen de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar pentru formularea contestațiilor la tabelul 
preliminar cu respectarea disp. art.111 al.4 legea 85/2014. 
Fixează termenul pentru soluționarea eventualelor contestații și pentru definitivarea tabelului de creanțe la 21 decembrie 
2018. 
Fixează data ședinței adunării creditorilor la data de 3 decembrie 2018, ora 1200, la sediul administratorului judiciar și 
convoacă creditorii debitorului. 
În temeiul art. 101 din legea 65/2014 dispune ca administratorul judiciar să efectueze procedura de inventariere a 
bunurilor din averea debitorului până la data de 23 noiembrie 2018. 
Dispune trimiterea notificărilor către toți creditorii, de către administratorul judiciar. 
În temeiul art.39 din Legea nr.85/2014, dispune deschiderea de către administratorul judiciar a unui cont la o unitate 
bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. 
În temeiul art.76 din Legea nr.85/2014, 
Dispune comunicarea prezentei încheieri către instanțele judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul debitorului 
declarat la Oficiul Registrului Comerțului, respectiv Judecătoria Brăila, Tribunalul Brăila și Curtea de Apel Galați și 
tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. 
Fixează termen de control la data de 18 decembrie 2018 ora 1200, Tribunalul Brăila. 
Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Brăila. 
Dată în Cameră de Consiliu și pronunțată în ședință publică astăzi data de 24 septembrie 2018. 
Președinte,                                                                                                  Grefier, 
Teodorescu Anamaria                                                            Gheorghe Steluța 
Termen: 18.12.2018 S 2 ora 12,00 
Debitor 
TC SC Luxcon Danube SRL Brăila - cu sediul în Brăila, șos. Baldovinești nr.40D, spațiul C3 
- prin administrator judiciar CII Tudose Gina cu sediul în Brăila, str. Roșiori nr.326. 
 
Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ELECTRICOM REAL POWER S.R.L., cod unic de înregistrare: 30425488 
1. Date privind dosarul: Număr dosar  16075/3/2018; Tribunal  Bucuresti; Termen 05.10.2018; 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bucuresti, str. Bdul Unirii, nr. 37, Sector 3; 
3. Debitor: SC Electricom Real Power SRL cu sediul in Bucuresti, str. Calusei, nr. 7, et.2, ap.203, Sector 2, 
J40/8091/2012, CUI RO 30425488. 

Administrator
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