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unui drept de superficie și servituți conexe asupra unei suprafețe de 260 mp din Parcela A6/5. 
Detalii asupra celor aflate pe ordinea de zi: 
Cu privire la unicul punct de pe ordinea de zi, se face mențiunea că administratorul judiciar a fost anterior înștiințat de 
către administratorul special și potențialul cocontractant asupra propunerii de a se încheia actul adițional mai sus 
indicat, motiv pentru care în temeiul prevederilor Art. 49 din Legea nr. 85/2006 se convoacă comitetul creditorilor 
pentru ca aceștia să-și exprime punctul de vedere asupra oportunității acestei operațiuni ce depășește condițiile obișnuite 
de exercitare a activității curente a debitoarei. 
Modelul de contract propus, precum și alte acte aferente privind identificarea terenului pot fi solicitate de către 
creditorii membri în comitet și puse la dispoziția acestora de către administratorul special sau cel judiciar. 
Prin urmare, având în vedere prevederile Art. 23 din Legea nr. 85/2006, vă solicităm să desemnați un reprezentant care 
să participe la ședința comitetului creditorilor din data 09.10.2018, ora 16:00, care să exprime punctul Dvs. de vedere cu 
privire la ordinea de zi a acesteia. 
Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu procură specială sau legalizată, iar în cazul 
creditorilor persoane juridice cu delegație semnată de conducătorul unității. 
Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura sa fiind 
legalizată de notarul public ori certificată și atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, 
atașat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și 
înregistrată la administratorul judiciar până în ziua fixată pentru exprimarea votului, conform dispozițiilor Art. 14, alin. 
4 din Legea nr. 85/2006. 
Pentru informații suplimentare creditorii se pot adresa administratorului judiciar la numărul de telefon menționat mai 
sus. 

Administrator judiciar, 
Cabinet Individual de Insolvență Silviu Nedelcu 

 
2. Societatea PERGOLA GRADINI DECORATIVE SRL, cod unic de înregistrare: 20016028 
Tribunalul București 
Secția A VII-a Civilă 
Dosar Nr. 28641/3/2018 

Notificarea  
deschiderii procedurii de insolvență 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 28641/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VII-a Civilă. 
2. Arhiva/registratura instanței: Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, București, Splaiul Independenței nr. 319L; 
clădirea B - Sema Parc, sector 6. Număr de telefon : 021 408 36 00; 021 408 37 00, interior - 8629, fax: 021 313 28 02; 
Programul arhivei/registraturii instanței: luni - vineri orele 09:00 – 12:00. 
3. Debitor: PERGOLA GRADINI DECORATIVE SRL ("în insolvență", "in insolvency", "en procedure collective"), cu 
sediul social București Sectorul 6, Strada Compasului, nr. 8, subsolul și parterul, etaj 1, ap. 1, J40/14616/2013 și având 
CUI 20016028. 
4. Creditor: toate persoanele care pretind un drept de creanță  
5. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență COROLEA IULIAN, cu sediul in str. Dezrobirii nr. 42, Bl. 
O8A, et. 5, ap. 36, sector 6 București; RFO I – 3291; CUI 34288740. 
6. Subscrisa, CII COROLEA IULIAN, în calitate de administrator judiciar al PERGOLA GRADINI DECORATIVE 
SRL ("în insolvență", "in insolvency", "en procedure collective") conform încheierii de ședință pronunțată la data de 
13.09.2018, în dosarul nr. 28641/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului București - Secția a-VII-a Civilă, în temeiul art. 71 
alin. 1 din Legea nr. 85/2014, notifică: 
7. Deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva societății debitoare PERGOLA GRADINI DECORATIVE 
SRL, prin încheierea de ședință pronunțată la data de 13.09.2018, în dosarul nr. 28641/3/2018, aflat pe rolul 
Tribunalului București - Secția a-VII-a Civilă, urmare a admiterii cererii debitoarei. 
7.1. Debitorul PERGOLA GRADINI DECORATIVE SRL are obligația ca în termen de 10 zile de la deschiderea 
procedurii, de a depune conform art. 74 documentele conform art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014  
7.2 Creditorii societății PERGOLA GRADINI DECORATIVE SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a 
acesteia prin depunerea cererii de admitere a creanței în condițiile următoare:  
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului este 29.10.2018.  
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:  
 Termenul limită de depunere, de către creditori, a opozițiilor la Încheierea de deschidere a procedurii - 10 zile de la 
notificare.  
 Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanțelor este 
data de 19.11.2018.  
 Termenul de definitivare a tabelului preliminar este data de 14.12.2018.  
8. Adunarea creditorilor: se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la data de 26.11.2018. Cu privire 
la locul unde va avea loc și ordinea de zi a ședinței se va efectua o convocare separată prin BPI. 
9. Deschiderea procedurii insolvenței față de PERGOLA GRADINI DECORATIVE SRL ("în insolvență", "in 
insolvency", "en procedure collective"), cu sediul social București Sectorul 6, Strada Compasului, nr. 8, subsolul și 
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parterul, etaj 1, ap. 1, J40/14616/2013 și având CUI 20016028, precum și reprezentantul permanent al administratorului 
judiciar pentru coordonarea operațiunilor specifice procedurii de insolvență în persoana d-lui Corolea Iulian, se notifică 
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, conform art. 115 alin. 3 din Legea nr. 85/2014. 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
1) În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se formuleze și să se transmită la Tribunalul București – Secția a 
VII-a Civilă, în cadrul dosarului nr. 28641/3/2018 „Cererea de înscriere a creanței în tabelul preliminar” / „Declarația de 
creanță” cu respectarea dispozițiilor art. 104 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență. 
“(1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanței, precum și 
mențiuni cu privire la eventualele cauze de preferință. 
(2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanței și ale actelor de constituire de cauze de preferință, cel 
mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanței. 
(3)Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor 
originale și păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul judiciar va face mențiunea pe original 
despre prezentarea acestora.”  
2) În temeiul art. 114 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
nedepunerea cererii de admitere a creanței până la termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind 
creanță/creanțele pe care le dețineți împotriva debitorului, precum și de creditor îndreptățit să participe la procedură. 
3) Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi întocmite în dublu exemplar, acestea urmând a fi 
depuse la Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, București, Splaiul Independenței nr. 319L; clădirea B - Sema 
Parc, sector 6, la dosar nr. 28641/3/2018.  
4) Conform art. 102, alin. (2) „Creanța în baza căreia s-a deschis procedura insolvenței este înregistrată de 
administratorul judiciar, în baza documentelor justificative atașate cererii de deschidere a procedurii și în urma 
verificării, fără a fi necesară depunerea unei cereri de admitere, potrivit alin. (1), cu excepția cazului în care se 
calculează accesorii până la data deschiderii procedurii”.  
5) În cazul în care se solicită înscrierea în tabelul preliminar a dobânzilor, penalităților sau a altor accesorii, se va 
depune anexat cererii modalitatea de calcul a acestora, cu mențiunea că nu vor putea fi calculate accesorii după data 
deschiderii procedurii.  
6) „Cererea de înscriere a creanței în tabelul preliminar” / „Declarația de creanță” va fi însoțită de originalul dovezii 
plății taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.  
Restricții pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acțiunile judiciare sau măsurile 
de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepțiile prevăzute de lege 
(art.75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență). 

CII Corolea Iulian 
Practician în insolvență 

 
3. Societatea ANTREPRIZA CONSTRUCTII MONTAJ NR.4 BUCURESTI SA, cod unic de înregistrare: 335286 

Convocarea comitetului creditorilor 
Antrepriză Construcții Montaj NR. 4 București S.A. 

Nr. 9388/25.09.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 18458/3/2015, Tribunalul București - Secția a VII-a Civilă 
2. Debitoare: ANTREPRIZĂ CONSTRUCȚII MONTAJ NR. 4 BUCUREȘTI S.A., cu sediul în București, str. 
Trotușului nr. 39, parter, ap. 1, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Comerţului J40/2004/1992, cod unic de 
înregistrare 335286 
3. Administrator judiciar: Consorțiul profesional format din A & A CONSULTANTS S.P.R.L., număr de înscriere în 
tabloul practicienilor în insolvență 2A 0042, cod unic de înregistrare 20877869, cu sediul în B-dul Carol I nr. 12, etaj 1, 
Sector 3, București și R&I GROUP S.P.R.L. (denumită anterior ZRP INSOLVENCY S.P.R.L.), număr de înscriere în 
tabloul practicienilor în insolvență RFO II – 0571, cod unic de înregistrare 29440085, cu sediul în Str. Popa-Savu nr. 
40, et.-ap. CAM. 1, Sector 1, București; 
4. Membrii Comitetului Creditorilor:  
Credit Agricole Bank Romania SA; 
Compania Romprest Service SA; 
Agenția Națională pentru Locuințe; 
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București; 
Tehcon Edilitare & Infrastructură SRL 
5. Subscrisa: Consorțiul profesional format din A & A CONSULTANTS S.P.R.L. și R & I GROUP S.P.R.L. (denumită 
anterior ZRP INSOLVENCY S.P.R.L.) în calitate de administrator judiciar al debitoarei ANTREPRIZĂ 
CONSTRUCȚII MONTAJ NR. 4 BUCUREȘTI S.A. conform Încheierii de ședință din data de 28.04.2016 pronunțate 
de Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, din oficiu și la cererea administratorului special al ACM4 S.A., 
convoacă COMITETUL CREDITORILOR 
DEBITOAREI ANTREPRIZĂ CONSTRUCȚII MONTAJ NR. 4 BUCUREȘTI S.A. 
Şedinţa Comitetului Creditorilor va avea loc în data de 04.10.2018, ora 15:00, la sediul administratorului judiciar R & I 
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