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160. Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor,instalaţiilor de ridicat si recipientelor sub Presiune SA -  
161. COLGIUL NAŢIONAL IULIA HAŞDEU -  
162. SC COMAICO SRL -  
163. SC ITM AMIRO SA -  
164. SC ENEL ENERGIE MUNTENIA SA -  
165. SC TRICOMSERV SA -  
166. REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREŞTI -  
167. SC INDSTEL SRL -  
168. SC PROSPER GAZ SRL -  
169. SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA -  
170. ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU -  
171. SC LA MARINARU' SRL -  
172. Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti -  
174. SC EXPRES TRANSPORT SRL LA SEDIUL ALES -  
175. Grozavescu Mandra Michaela cu domiciliul ales la SCA Chereches & Chereches  
176. Voinescu Mircea cu domiciliul ales la SCA Chereches & Chereches -  
177. Voinescu Alexandru Ioan cu domiciliul ales la SCA Chereches & Chereches -  
 Sunt chemaţi la această instanţă, camera E 29 etaj 1 completul CC7 în data de 28.02.2019 ora 9.00 în calitate de debitor 
SC AVERSA SA cu sediul în Bucureşti, sector 2, str. Ziduri Moşi, nr. 25 
........................................................................................................................ 
Odată cu prezenta se comunică şi următoarele acte: 
Până la termen sunteţi obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de ……………………… lei, şi timbru 
judiciar, în sumă de ……………… lei, sub sancţiunea anulării cererii. 
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, 
 
Județul Constanţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea FABRICA DE BURGERI SRL, cod unic de înregistrare: 36526490 
România  
Tribunalul Constanţa 
Secţia a II-a Civilă 
Str. Traian nr. 31 
Dosar nr. 6374/118/2018 

Comunicare 
Sentinţa civilă nr. 1698/27.11.2018 

Către, 
(lista anexă) 
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr. 1698/27.11.2018, pronunţată în dosarul nr. 6374/118/2018, de 
Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a civilă, privind debitorul FABRICA DE BURGERI SRL, cu sediul în Constanţa, str. 
Vasile Alecsandri nr. 7, parter-subsol, înregistrată în registrul comerţului sub nr. J13/2240/2016, CUI 36526490. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

Lista anexă 
Creditoare 
M.W. IMPORT EXPORT SRL, cu sediul procesual ales în Constanţa, bd. Al. Lăpuşneanu nr 104, etaj 2, camera 1, 
Complex Dacia 
Debitoare 
FABRICA DE BURGERI SRL, cu sediul în Constanţa, str. Vasile Alecsandri nr. 7, parter-subsol, înregistrată în 
registrul comerţului sub nr. J13/2240/2016, CUI 36526490 
Lichidator judiciar  
EUROLEVEL PARTNERS SPRL, cu sediul în Constanţa, str. Ion Lahovari nr. 30A, etaj 2 
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANŢA, Bdul Tomis nr. 476 

* 
Dosar nr. 6374/118/2018 
Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă 

Sentinţa civilă nr. 1698 
Şedinţa publică din data de 27 noiembrie 2018 

Judecător-sindic – Daniela Călin 
Grefier – Feridan Osman 

S-a luat în examinare cauza privind aplicarea procedurii insolvenţei reglementată de Legea 85/2014 faţă de debitoarea 
FABRICA DE BURGERI SRL, cu sediul în Constanţa, str. Vasile Alecsandri nr. 7, parter-subsol, înregistrată în 
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registrul comerţului sub nr. J13/2240/2016, CUI 36526490 la cererea creditoarei M.W. IMPORT EXPORT SRL, cu 
sediul procesual ales în Constanţa, bd. Al. Lăpuşneanu nr 104, etaj 2, camera 1, Complex Dacia. 
La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se constată lipsa părţilor. 
Procedura de citare este legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefier, după care: 
Examinând înscrisurile dosarului, judecătorul-sindic constată cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunțare asupra 
cererii de deschidere a procedurii insolvenţei. 

Judecătorul sindic, 
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 26.10.2018, creditoarea M.W. 
IMPORT EXPORT SRL a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea FABRICA DE BURGERI 
SRL 
În motivarea cererii s-a precizat că, împotriva debitoarei creditoarea deţine o creanţă în valoare de 173.961 lei, 
reprezentând contravaloarea facturilor fiscale emise în baza contractului cadru de vânzare-cumpărare cu clauza de 
fidejusiune nr. 1429/16.11.2016, deşi scadenţa a fost depăşită de mai mult de 60 de zile. 
Constatând că cererea formulată de creditoarea M.W. IMPORT EXPORT SRL având ca obiect deschiderea procedurii 
simplificate a falimentului, a fost comunicată debitoarei şi că aceasta nu a formulat contestaţie, potrivit art.72 alin 3 din 
Legea 85/2014, 
Constatând că debitorul se află în încetare de plăţi, nefiind făcută dovada contrarie stării de insolvenţă, întrucât plăţile 
efectuate până în acest moment nu sunt de natură să răstoarne prezumţia instituită de art. 5 pct. 29 şi nu fac dovada că 
debitoarea dispune de suficiente fonduri băneşti pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile; 
Întrucât creditorul are o creanţă comercială, certă, lichidă şi exigibilă împotriva debitorului în cuantum de peste 40.000 
lei dovedită cu titluri executorii, potrivit art. 5 pct. 72 din Legea 85/2014 şi fiind îndeplinite condiţiile art. 72 alin. 6; 
Totodată, urmează a da eficienţă dispoziţiilor art. 73 şi 45 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 57 alin. 1 din Legea 85/2014, în 
sensul desemnării în calitate de lichidator judiciar a practicianului în insolvenţă propus de creditoare, respectiv 
EUROLEVEL PARTNERS SPRL; 
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile legii, 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererea formulată de creditoarea M.W. IMPORT EXPORT SRL, cu sediul procesual ales în Constanţa, bd. Al. 
Lăpuşneanu nr 104, etaj 2, camera 1, Complex Dacia în contradictoriu cu debitoarea SC FABRICA DE BURGERI 
SRL. 
În temeiul art. 72 alin. 6 din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014, 
Dispune intrarea în faliment în procedura simplificată faţă de debitoarea SC FABRICA DE BURGERI SRL, cu sediul 
în Constanţa, str. Vasile Alecsandri nr. 7, parter-subsol, înregistrată în registrul comerţului sub nr. J13/2240/2016, CUI 
36526490. 
În temeiul art. 73 şi art. 45 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 57 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
Desemnează provizoriu, pe practicianul în insolvenţă EUROLEVEL PARTNERS SPRL, cu sediul în Constanţa, str. Ion 
Lahovari nr. 30A, etaj 2 în calitate de lichidator judiciar, cu un onorariu de 4.000 lei, exclusiv TVA şi cota variabilă de 
10% din valoarea veniturilor încasate în contul debitoarei. 
Lichidatorul judiciar va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, precum şi orice alte atribuţii 
stabilite în sarcina sa de către judecătorul sindic. 
În temeiul art. 99 alin. 1-3 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
Dispune notificarea prevăzută de art. 99-100 din Legea nr. 85/2014 de către lichidatorul judiciar tuturor creditorilor, 
debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi publicarea, pe cheltuiala averii 
debitoarei, într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 
În temeiul art. 74 din Legea nr. 85/2014, 
Debitoarea este obligată să depună la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii insolvenţei, 
actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. 1 şi/sau art. 74 din Legea nr. 85/2014. 
În conformitate cu art. 85 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, 
Deschiderea procedurii ridică debitoarei dreptul de administrare constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi 
administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, dacă aceasta nu-şi declară intenţia de reorganizare în termen de 
10 zile de la deschiderea procedurii, în condiţiile art. 74. 
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 11.01.2019. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 21.01.2019. 
Termenul pentru formularea eventualelor contestaţii este 7 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de Insolvenţă 
a tabelului preliminar, conform art. 111 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. 
Fixează termenul pentru definitivarea tabelului de creanţe la 15.02.2019. 
Stabileşte data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 28.01.2019, ora 12:00 la sediul administratorului judiciar 
şi dispune convocarea creditorilor. 
În baza art. 39 alin. 1-3 din Legea nr. 85/2014: 
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont distinct la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile 

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 23641/11.12.2018 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

11 

aferente procedurii, în termen de 5 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, 
contul va fi deschis de către administratorul judiciar. 
Plăţile se vor face din contul deschis pe numele averii debitoarei, pe bază de dispoziţii emise de către administratorul 
judiciar. 
Toate operaţiunile contabile dispuse asupra acestui cont vor fi evidenţiate în rapoartele întocmite de către 
administratorul judiciar şi vor fi justificate, prin depunerea la dosar a documentelor de plată şi a extraselor de cont. 
Fixează termen de judecată la 26.02.2019. 
Executorie. 
Cu apel în 7 zile de la comunicare prin publicare în BPI. Apelul se va depune la Tribunalul Constanţa. 
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.11.2018. 
Judecător sindic,                                                                                                                                                         Grefier, 
Daniela Călin                      Feridan Oman 
 
2. Societatea ZAYLAN HOME SRL, cod unic de înregistrare: 28091114 
România  
Tribunalul Constanţa 
Secţia a II-a civilă 
Str. Traian nr. 31 
Dosar nr. 6422/118/2017 

Comunicare 
Încheiere din 12.11.2018 

Către, 
(lista anexă) 
Se comunică, alăturat, copia încheierii din data de 12.11.2018, pronunţată în dosarul nr. 6422/118/2017, de  Tribunalul 
Constanţa, Secţia a II-a civilă, privind debitorul ZAYLAN HOME SRL, cu sediul în Constanţa, str. Eliberării nr. 11, 
camera 1, bl. IV37, sc. A, et. 1, ap. 6, judeţ Constanţa,  înmatriculată în registrul comerţului sub nr. J13/457/2011, CUI 
28091114. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

Listă anexă 
Creditoare 
SPITVBL CONSTANŢA - Constanţa, str. Sulmona, nr. 22, Judeţ CONSTANŢA 
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A 
FINANŢELOR PUBLICE CONSTANŢA - CONSTANŢA, STR I G DUCA, nr. 18, Judeţ CONSTANŢA 
Debitoare 
ZAYLAN HOME SRL, cu sediul în Constanţa, str. Eliberării nr. 11, camera 1, bl. IV37, sc. A, et. 1, ap. 6, judeţ 
Constanţa,  înmatriculată în registrul comerţului sub nr. J13/457/2011, CUI 28091114 
Administrator judiciar 
CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOVENŢĂ CÎNCIU MIHAELA, cu sediul în Constanţa, Bdul Tomis 238, bl. 
TD17, sc. C, ap. 44 
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANŢA, Bdul Tomis nr. 476 

* 
Dosar nr.  6422/118/2017 
Tribunalul Constanţa, Secția  a II-a Civilă 

Încheiere 
Şedinţa publică din data de 12 noiembrie 2018 

Judecător sindic – Luminiţa Dan 
Grefier – Mihaela Mihail  

S-a luat în examinare cauza având ca obiect aplicarea procedurii insolvenţei reglementată de Legea nr. 85/2014 faţă de 
debitoarea ZAYLAN HOME SRL, cu sediul în Constanţa, str. Eliberării nr. 11, camera 1, bl. IV37, sc. A, et. 1, ap. 6, 
judeţ Constanţa,  înmatriculată în registrul comerţului sub nr. J13/457/2011, CUI 28091114, reprezentantă prin 
administrator judiciar CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOVENŢĂ CÎNCIU MIHAELA, cu sediul în Constanţa, 
Bdul Tomis 238, bl. TD17, sc. C, ap. 44. 
La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se constată lipsa părţilor. 
Procedura de citare este legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefier, care arată că, prin registratura instanţei, lichidatorul judiciar a 
depus la dosar raportul în cuprinsul căruia solicită închiderea procedurii în temeiul art. 174 din Legea nr. 85/2014. 
Totodată, grefierul arată că pe rolul instanţei a fost înregistrată sub nr. 6422/118/2017/a1 acţiunea reglementată de art. 
169 alin. 1 din legea 85/2014 împotriva fostului administrator al debitoarei. 
Judecătorul sindic rămâne în pronunţare asupra cererii de suspendare a  judecăţii până la soluţionarea dosarului nr. 
6422/118/2017/a1 înregistrat pe rolul Tribunalului Constanţa. 

Judecătorul sindic, 
La data de 19.09.2017 a fost înregistrată cauza având ca obiect cerere de deschidere a procedurii insolvenţei 
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