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Județul Bihor 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ITALIMOBILIARE SRL, cod unic de înregistrare: 8060121 
România, Tribunalul Bihor-Oradea, Secţia a II-a Civilă 
Oradea, Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor 
Dosar nr. 2174/111/2018 
Termen de judecată: 07 decembrie 2018, sala 66, ora 09:00 

Citaţie 
emisă la data de 26.10.2018 

Creditorii 
Creditor SC Hersibo SRL, cu sediul în Sânnicolau Român, nr. 429, jud. Bihor. 
Sunt chemaţi la această instanţă, completul F 01, în ziua de 07.12.2018, sala 66, ora 9:00, în calitate de creditori şi în 
proces cu debitoarea SC Italimobiliare SRL, cu sediul în Oradea, str. Ady Endre, nr. 23, ap. 4, biroul nr. 2, jud. Bihor, 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J05/94/1996, CUI 8060121, pentru punerea în discuţie a cererii de închidere 
a procedurii. 
Parafa preşedintelui instanţei,                 Grefier, 

Adriana Milian 
 

2. Societatea REGIANA SOFT DRINKS SRL, cod unic de înregistrare: 22759533 
Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă 

Nr.: 70/31.10.2018 
1.Date privind dos. nr. 2838/111/2018 al Tribunalului Bihor, Secţia a II-a Civilă, judecător sindic Rădocă Nicoleta. 
2.Arhiva/registratura instanţei: loc. Oradea, str. Parcul Traian, nr.10, jud. Bihor, programul arhivei - în zilele lucrătoare 
între orele 8.30 – 12.30. 
3.Debitor SC Regiana Soft Drinks SRL în insolvenţă / în insolvency / en procedure collectiv, cu sediul social în Oradea, 
str. B-dul Dacia, nr. 24/B, Bl. D61, Ap.1, jud. Bihor, CUI 22759533, ORC J05/2894/2007. 
4.Creditor: debitor introductiv 
5.Administrator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan”, cod de identificare fiscală 
RO33426690, sediul social în Oradea, str. Arinului, nr. 20, jud. Bihor, număr de înscriere în tabloul practicienilor în 
insolvenţă 1B4173, mobil: 0723.149.115, tel./fax: 0259/255643, e-mail: sergiutod75@gmail.com; nume şi prenume 
reprezentant administrator judiciar av.Tod Sergiu Dan. 
6.Cabinet Individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan”, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului SC 
Regiana Soft Drinks SRL, conform Încheierii nr. 456/F/CC/2018 din 10.10.2018, pronunţată de Tribunalul Bihor, 
Secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 2838/111/2018, în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. 
din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi 
art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 şi art. 67, alin.(2) din acelaşi act normativ notifică: 
7.Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Regiana Soft Drinks SRL prin încheierea 
comercială nr. 456/F/CC/2018 din 10.10.2018, pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 
2838/111/2018. 
7.1.Debitorul SC Regiana Soft Drinks 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 nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă. 
7.2.Creditorii debitorului SC Regiana Soft Drinks 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 limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 26.11.2018. 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 creanţele pe 
care le deţineţi împotriva debitorului.  
7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 17.12.2018. Contestaţiile cu privire la creanţele înscrise în tabelul preliminar vor fi depuse la tribunal în 
termen de 7 zile de la publicarea acestuia în BPI. 
7.2.3.Termenul limită pentru întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului definitiv al creanţelor este 11.01.2019. 
8. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor / 
registrului societăţilor agricole / registrului asociaţiilor şi fundaţiilor / alte registre pentru efectuarea menţiunii. 
Informaţii suplimentare: 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. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi 
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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. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru 
de 200 lei sub sancţiunea anulării ca netimbrate. 
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). 

Cabinet Individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan 
prin practician în insolvenţă titular av. Tod Sergiu Dan 

 
Județul Botoşani 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea VICTOR CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 4013062 
România, Tribunalul Botoşani, Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Str. Maxim Gorki, nr. 8,  
Dosar 1758/40/2016/a11 
Termen: 6 noiembrie 2018 

Citaţie 
emisă la: ziua 30 luna 10 anul 2018 

Către,  
Kleemann Lift RO SRL, cu sediul procesual ales în Bucureşti, sector 2, str. Mântuleasa nr. 17 – cu menţiunea de a 
depune dovada comunicării contestaţiei, conform art. 111 alin. 4 din Legea nr. 85/2014! 
Sunt chemaţi la această instanţă, camera PO 2, completul CF 10, în ziua de 06, luna 11, anul 2018, ora 09:00, în calitate 
de contestator în proces cu debitorul Victor Construct SRL, cu sediul în Botoşani, str. Ion Pillat nr. 18, judeţul Botoşani, 
cod unic de înregistrare 4013062, nr. de ordine în registrul comerţului J07/555/1993, reprezentată de administrator 
judiciar Vizal Consulting IPURL, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în Râmnicu Vâlcea, str. Daniil 
Ionescu nr. 6A, judeţul Vâlcea, pentru contestaţie tabel preliminar. 
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea 
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică. 
Parafa preşedintelui instanţei,                Grefier, 

* 
România, Tribunalul Botoşani, Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Str. Maxim Gorki, nr. 8, 
 Dosar 1758/40/2018/a9 
Termen: 6 noiembrie 2018 

Citaţie 
 emisă la: ziua 30 luna 10 anul 2018 

Către,  
Impuls Leasing România IFN SA, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în Bucureşti, str. Viitorului 
nr. 110, et. 4, ap. 12, sector 2 – cu menţiunea de a depune dovada comunicării contestaţiei, conform art. 111 alin. 4 din 
Legea nr. 85/2014 
Sunt chemaţi la această instanţă, camera PO 2, completul CF 10, în ziua de 06, luna 11, anul 2018, ora 09:00, în calitate 
de contestator în proces cu debitorul Victor Construct SRL, cu sediul în Botoşani, str. Ion Pillat nr. 18, judeţul Botoşani, 
cod unic de înregistrare 4013062, nr. de ordine în registrul comerţului J07/555/1993, reprezentată de administrator 
judiciar Vizal Consulting IPURL, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în Râmnicu Vâlcea, str. Daniil 
Ionescu nr. 6A, judeţul Vâlcea, pentru contestaţie tabel preliminar. 
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea 
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică. 
Parafa preşedintelui instanţei,                 Grefier, 
 
Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea PAGE DESIGN SRL, cod unic de înregistrare: 24814782 

Convocare adunare creditori 
Număr: 1376, Data emiterii: 30.10.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 5572/3/2018, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a Civila, Judecător sindic: Barea 
Brezae Alexandra Luiza. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Splaiul Independentei nr. 319L Cladirea B, sector 6, Bucureşti 
3.1. Debitor: SC Page Design SRL Cod Unic de Inregistrare 24814782 cu sediul social în Bucureşti, B-dul Alexandru 
Obregia nr. 18, Bl. 18A, sc.1, et. 10, ap. 65, sector 4, număr de ordine în Registrul comerţului J40/20187/2008,  
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