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Dosar nr. 6133/99/201 
Debitor: Romanian Metal Components SRL  
 în insolvență   în insolvency   en procédure collective  
Nr. de înreg. O.R.C. J22/777/2012, C.U.I. RO 30163220 

Convocator al adunării creditorilor debitorului  
SC Romanian Metal Components SRL 

Nr. 23493/05.12.2018 
1. Date privind dosarul: nr. ds.: 6133/99/2018, Tribunalul Iași, Judecător sindic: Pipernea Oana, 
2.Arhiva/registratura instanţei: adresa: Strada Elena Doamna, nr. 1A, Jud. Iași, programul registraturii instanţei: luni-
vineri, orele 09:00-13:00, 
3.1. Debitor: Romanian Metal Components SRL, cu sediul în mun. Iași, Calea Chișinăului, nr. 22, hala 5, jud. Iași, 
C.U.I. RO 30163220, nr. de înreg. Registrul Comerțului J22/777/2012, 
3.2. Administrator special: dl. Cobzaru Adrian Dumitru, 
 4. Administrator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., sediul: mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, 
jud. Iaşi, număr de înregistrare în registrul societăţilor profesionale: RFO II 0120, tel/fax: 0232-243.864, 0232-212.231, 
nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Mititelu Corneliu; 
Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC 
Romanian Metal Components SRL, numit potrivit Încheierii de ședință nr. 135 din data de 05.10.2018, pronunţată de 
Tribunalul Iași, în dosarul nr. 6133/99/2018, în temeiul art. 47 din Legea nr. 85/2014 convoacă adunarea creditorilor 
debitorului SC Romanian Metal Components SRL Şedinţa adunării creditorilor va avea loc la sediul administratorului 
judiciar, din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, judeţul Iași, data 17.12.2018 Ora: 11.00 Creditorii pot fi reprezentaţi în 
adunare prin împuterniciţi cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane 
juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau 
înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un 
certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, administratorului 
judiciar sau lichidatorului. 
Ordinea de zi: 
1. Prezentarea situaţiei debitorului de către administratorul judiciar; 
2. Desemnarea comitetului creditorilor debitoarei, precum şi a preşedintelui acestuia; 
3. Confirmarea administratorului judiciar  
4. Stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar; 
5. Prezentarea raportului administratorului judiciar cu privire la cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de 
insolvenţă a debitorului. 
Informaţii suplimentare: În cazul în care nu vă veţi putea prezenta la şedinţa Adunării creditorilor organizată la data de 
17.12.2018, ora 11.00, la sediul administratorului judiciar, vă rugăm să ne transmiteţi un punct de vedere scris cu privire 
la ordinea de zi menţionată mai sus pe adresa administratorului judiciar sau prin fax, la nr. 0232-212.231. Pentru 
informaţii suplimentare, vă puteţi adresa administratorului judiciar. 

Administrator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. 
Manager de caz, practician în insolvență, Lucian Andronic 

 
Județul Prahova 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea DE FRINGHII CONSTRUCTII TRANSPORTURI DANIEL SRL, cod unic de înregistrare: 1348403 
Tribunalul Prahova  Sectia A II – A Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal 
 Dosar nr. 5179/105/2014  Termen 12.12.2018 

Raportul nr. 21 al lichidatorului judiciar privind debitoarea 
SC De Fringhii Constructii Transporturi Daniel SRL 

Nr. iesire: 6096/05.12.2018 
1. Introducere Prin Sentinta nr. 308 din data de 23.03.2015 pronuntata de Tribunalul Prahova, Sectia A II – A Civila, 
de Contencios Administrativ si Fiscal s-a admis cererea formulata de administratorul judiciar DINU URSE SI Asociatii 
SPRL desemnat sa administreze procedura insolventei debitoarei, în temeiul art.107, alin.1, lit. B din Legea nr. 85/2006, 
pentru intrarea în procedura falimentului debitoarei SC DE Fringhii Constructii Transporturi Daniel SRL, cu sediul în 
Comuna Blejoi, Sat Tantareni, nr. 396A, Judet Prahova, inregistrata la ONRC sub nr. J29/615/1991, CUI 1348403. Prin 
Sentinta amintita a fost desemnat lichidator judiciar Dinu Urse Si Asociatii SPRL cu atributiile prevazute de lege. In 
temeiul Sentintei din data de 06.03.2014 si în considerarea prevederilor din Legea nr. 85/2006, lichidatorul judiciar a 
procedat la demararea activitatilor specifice stabilite în sarcina sa. 
2. Acte si operatiuni intreprinse în cadrul procedurii  Activitatea lichidatorului judiciar In ceea ce priveste activitatea în 
cadrul procedurii de lichidare a societatii debitoare De Fringhii Constructii Transporturi Daniel SRL, aratam ca 
lichidatorul judiciar a efectuat demersurile necesare în vederea valorificarii bunurilor aflate în patrimoniul societatii 
debitoare. Pentru a veni în întâmpinarea necesităţilor informaţionale şi de altă natură ale cumpărătorilor potenţiali, 
lichidatorul judiciar a procedat în data de 08.10.2018, la publicarea unui anunt de vanzare, în ziarul de larga circulatie 
Jurnalul National.  In vederea valorificarii stocului de marfa, aflat în patrimoniul societatii debitoare prima sedinta de 
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