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insolvenţei şi de insolvenţă.  
7.2. Creditorii debitorului SC Diacar Fruit 2008 SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:  
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:  
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 23.11.2018. În 
temeiul art. 114 alin.(1) 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.  
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 
03.12.2018. Termenul limită pentru definitivarea tabelului definitiv al creanțelor și introducerea eventualelor contestaţii 
la tabelul preliminar 23.01.2019. 
Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă este 10 zile de la primirea prezentei notificări. 
8. Adunarea creditorilor: 
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul administratorului judiciar SCP Insolvein SPRL 
din Timișoara, str. Simion Bărnuțiu, nr. 71, ap. 1. Data 12.12.2018, ora 12,00, având ca ordine de zi: 1. Prezentarea 
situaţiei debitorului; 2. Desemnarea Comitetului creditorilor; 3. Confirmarea administratorului judiciar; 4. Aprobarea 
onorariului administratorului judiciar de 499 lei/lună + TVA și onorariu de succes de 3% + TVA; 5. Diverse. 
9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Arad pentru 
efectuarea menţiunii. 
Informaţii suplimentare: 
1. 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 alin (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
2. 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. 
3. 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. 
4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
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 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).  

Ec. Ignea Daniel 
 

Județul Argeş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea GRAINS & MEALS MNMI DISTRIBUTION SRL, cod unic de înregistrare: 35018370 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă 
Nr.: 730, data emiterii: 22.10.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 352/1259/2018, Tribunalul Specializat Argeş. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: B-dul I.C. BRĂTIANU nr. 7, Piteşti, jud. Argeş, telefon: 0248.610.303; Fax: 
0248.223.290; e-mail: tr-arges-comercial@just.ro, programul arhivei: Luni-Vineri 08.00-12.00; biroul de informare şi 
relaţii publice: programul zilnic este acelaşi cu programul de lucru al instanţei, iar în ziua de luni şi între orele 16.00-
19.00; programul de lucru al personalului: Luni-Vineri: 08.00-16.00; program de audienţe: conform Regulamentului de 
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti conducerea Tribunalului Specializat Argeş nu are prevăzut un program de 
audienţă cu publicul. Cererile, sesizările, petiţiile se vor depune fie personal la registratura Tribunalului, fie prin poştă, 
fax sau e-mail.  
 3.1 Debitor: Societatea GRAINS & MEALS MNMI DISTRIBUTION SRL societate cu răspundere limitată, cu sediul 
social în Sat Ţigăneşti, Oraş Topoloveni, nr. 83, Judet Argeş, având Codul unic de înregistrare 35018370, Numărul de 
ordine în registrul comerţului: J3/1245/2015. 
3.2 Administrator special: Nu a fost desemnat până la momentul prezentei. 
4. Administrator judiciar provizoriu: EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L. societate civilă 
profesională de practicieni în insolvenţă, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a Profesiei al U.N.P.I.R. sub 
nr. RFO II 0484, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle nr. 13, etaj 3, sector 1, cod fiscal 27236802, Tel.: 
021.320.50.36, Fax 021.320.50.06, e-mail office@edgeadvisors.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar 
persoană juridică: Corneliu Botnariuc. 
5. Subscrisa/Subsemnatul(a): EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL, în calitate de administrator 
judiciar provizoriu al debitorului GRAINS & MEALS MNMI DISTRIBUTION SRL, conform hotărârii din data de 
18.10.2018, pronunţată de Tribunalul Specializat ARGEŞ, în dosarul 352/1259/2018, în temeiul art. 99 și art. 100 din 
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Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, notifică 
6. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului GRAINS & MEALS MNMI DISTRIBUTION 
SRL prin hotărârea din data de 18.10.2018, pronunţată de Tribunalul Specializat ARGEŞ, în dosarul 352/1259/2018, în 
temeiul temeiul art. 71 alin. (1) teza I din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență.  
Se menține debitorului dreptul de administrare. 
6.1. Creditorii Debitorului GRAINS & MEALS MNMI DISTRIBUTION SRL trebuie să procedeze la înscrierea la 
masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
6.1.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:  
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este (ziua/luna/anul) 
03/01/2019. 
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat 
atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care creditorul le deţine împotriva debitorului.  
6.1.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: 
Termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la deschiderea procedurii – 10 zile de la primirea 
notificării. 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 
(ziua/luna/anul) 24/01/2019. 
Termenul pentru formularea eventualelor contestații este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență a tabelului preliminar, conform art. 111 alin. (2) din Legea 85/2014, (ziua/luna/anul) 31/01/2019. 
Termenul de definitivare a tabelului creanțelor este (ziua/luna/anul) 14/02/2019. 
7. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima ședință a Adunării creditorilor va avea loc la sediul 
administratorului judiciar EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL din Piaţa Charles de Gaulle nr. 
13, etaj 3, sector 1, Bucureşti, la data de (ziua/luna/anul) 29/01/2019, ora 12:00, având ca ordine de zi: 
Prezentarea situaţiei debitorului; 
Desemnarea membrilor Comitetului creditorilor; 
Confirmarea administratorului judiciar; 
Stabilirea onorariului administratorului judiciar; 
8. Comitetul creditorilor: Nu a fost desemnat. 
9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Specializat 
Argeș şi altor registre pentru efectuarea menţiunii, instanțelor judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul 
debitorului și tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. 
Informaţii suplimentare: 
o 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 alin. (1) și (2) din Legea 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
o Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi ale 
actelor de constituire de cauze de preferință. 
o 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 
sau fax. 
o Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei, sub sancțiunea anulării.. 
Restricţii pentru creditori: 
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită 
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) din 
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu excepția situațiilor prevăzute de lege. 

Edge Business Restructuring Advisors SPRL 
Administrator judiciar al Grains & Meals MNMI Distribution SRL 

Prin Asociat coordonator Corneliu Botnariuc 
 
Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea NEVADA GRUP SRL, cod unic de înregistrare: 15671209 

Proces verbal al adunarii creditorilor SC Nevada Grup SRL, 
- în faliment, en fallite, în bankruptcy- 

Nr. 169/22.10.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 14983/3/2018 
Anul 2018 Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă- Faliment 
2.1. Debitor NEVADA GRUP SRL 
Sediul :Bucureşti, str. George Enescu nr.27-29, subsol 1, sector 1,  
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