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Nr. 

crt. 
Numele creditorilor 

Sediu 

social/procesual 

Valoarea 

creanţei 

solicitate 

(lei) 

Valoarea 

creanţei 

reţinute 

(lei) 

Ponderea % 
Sume 

contestate/ 

Observaţii 

în 

grad 
în total 

2 

Directia Generala 

Regionala a Finantelor 

Publice Bucuresti- 

Administratia Fiscala 

Pentru Contribuabili 

Mijlocii Bucuresti 

Str. Sperantei, nr. 

40, Bucureşti, 

sect. 2 

262,772.00 262,772.00 99.96 49.88 --------- 

Total creanţe bugetare conf. art. 161 pct. 5 din 

Legea nr. 85/2014 
262,877.92 262,877.92 100.00 49.90 --------- 

 
creanţe chirografare conform art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014 

3 
BAUSTOFF+ METALL 

SRL 

Str. Dezrobirii, 

nr. 44, bl. O9, sc. 

A, ap. 18, 

Bucureşti, sect 6 

262,080.47 262,080.47 99.30 49.75 --------- 

4 
ADELY TRANS 

COMPANY SRL 

str. Nerva Traian, 

nr. 16, bl. M35, 

sc.3, et. 5, ap. 77, 

Bucureşti, Sect. 3 

1,858.56 1,858.56 0.70 0.35 --------- 

Total creanţe chirografare conf. art. 161 pct. 8 din 

Legea nr. 85/2014 
263,939.03 263,939.03 100.00 50.10 --------- 

Total general 526,816.95 526,816.95 -------- 100.00 --------- 

Administrator judiciar, AA Total Insolvency IPURL 

practician în insolvenţă Nistor Mandache Ioan 

 

Județul Vaslui 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea COMCEREAL SA, cod unic de înregistrare: 8208253 

Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei 

Nr. Iesire 1382/26..02.2019 

Consortiul: 

R & I group S.P.R.L. denumită anterior ZRP Insolvency S.P.R.L., societate civilă profesională cu sediul în București, 

sector 1, str. Popa Savu, nr. 40, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în 

Insolvență din România sub numărul RFO II 0571, cod unic de înregistrare RO29440085, reprezentată prin asociat 

coordonator Elena Cosma 

și 

LD Expert Grup IPURL, cu sediul în Huși, str. Fdt. Viilor nr. 23, jud. Iasi, înregistrată în registrul Formelor de 

Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din Romania sub nr. RFO 0150, CF RO20657200, 

reprezentată prin asociat coordonator Lazăr Dumitru, 

în calitate de administrator judiciar al SC Comcereal SA - în insolvență, în insolvency, en procedure collective, cu 

sediul social în Vaslui, str. Podul Inalt nr.1, jud. Vaslui, număr de înregistrare în Registrul Comerţului J37/88/1996; Cod 

unic de înregistrare 8208253, desemnat prin Hotararea intermediară nr. 228 din data de 21.02.2019 pronunțată de 

Tribunalul Iași Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 2476/89/2015*, în temeiul art. 99 coroborat cu art. 100 alin. (1) din 

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notifică 

1. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Comcereal S.A în baza Hotararea 

intermediară nr. 228 din data de 21.02.2019 pronunțată de Tribunalul Iași Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 

2476/89/2015*. 

1.1 Creditorii societății debitoare SC Comcereal S.A au obligaţia de a depune la dosarul cauzei cererea de admitere a 

creanţelor în vederea înscrierii la masa credală, termenul limită pentru aceasta fiind data de 05.04.2019. 

Cererea de admitere a creanţei însoţită de înscrisurile doveditoare ale creanţei şi exemplarul original al dovezii achitării 

taxei de timbru, va fi adresată Preşedintelui Tribunalului Iași Secția a II-a Civilă şi va indica numărul dosarului la care 

se depune. De asemenea, cererea se va depune în dublu exemplar, unul pentru instanţa de judecată şi unul pentru 

administratorul judiciar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat direct acestuia 

la adresa indicată. 

Conform art. 114 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea în 

termen a cererii de admitere a creanţelor atrage decăderea din toate drepturile privind creanţa/creanţele deţinute 

împotriva debitorului. 

1.3 Alte termene stabilite de către Instanţă: 

Termen limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, publicare în BPI a tabelului preliminar al creanţelor este 

25.04.2019; 
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Highlight



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4234/27.02.2019 
 

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 

 

32 

Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la data publicării acestuia în 

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, conform art. 111 alin. (2) din Legea nr. 85/2014; Contestatiile vor fi insotite 

conform art.111 alin.3 din Legea nr.85/2014 de dovada achitarii în original a taxei de timbru în cuantum de 200 lei 

precum şi de toate inscrisurile de care se foloseste cu aratarea probelor pe care le solicita, sub sanctiunea anularii; 

contestatia se trimite cu confirmare de primire administratorului/lichidatorului judiciar, creditorului a carei creanta este 

contestata, precum şi administratorului special. 

Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii la tabelul preliminar şi definitivarea creantelor la data de 

15.05.2019. 

1.4 Prima adunarea a creditorilor: va avea loc la data de 06.05.2019 ora 13:00 la adresa administratorului judiciar R & I 

GROUP S.P.R.L., din str. Popa Savu nr. 40, sector 1 Bucureşti, având ca puncte de discuţie pe ordinea de zi: 

1) Prezentarea raportului întocmit de către administratorul judiciar în conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 

2) Desemnarea Comitetului Creditorilor; 

3) Desemnarea Preşedintelui Comitetului Creditorilor; 

4) Confirmarea consortiului R & I Group S.P.R.L.( denumita anterior ZRP Insolvency SPRL) şi LD Exppert Grup 

IPURL în calitate de administrator judiciar; 

5) Stabilirea onorariului administratorului judiciar. 

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. Creditorii pot vota şi prin 

corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul trebuie semnată de creditor şi transmisă administratorului judiciar 

până în ziua fixată pentru exprimarea votului. 

Informaţii suplimentare 

A. 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. 102 coroborat cu dispoziţiile art. 104 din Legea 85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

B. Cererea de înscriere a creanţei va fi însoţită de documente justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea 

de garanţii, în copii certificate. 

C. 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 dosarul Instanţei şi unul pentru a fi comunicat administratorului 

judiciar, exemplarul destinat administratorului judiciar putând fi comunicat acestuia prin poştă cu confirmare de 

primire, la adresa indicată mai sus. 

D. În cazul în care se solicita înscrierea în tabelul preliminar a dobânzilor, penalităților sau alte accesorii se va depune 

anexat cererii modalitatea de calcul a acestora, cu mențiunea că nu vor putea fi incluse în tabelul preliminar al 

creanțelor, accesoriile calculate după data de 21.02.2019 fiind aplicabile dispoţitiile art. 80 din Legea 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu excepția situaţiilor prevăzute de art. 103. 

E. Cererea va fi de asemenea însoţită de dovada achitării taxei de timbru în valoare de 200 de lei. Informații cu privire 

la achitarea taxei de timbru se pot găsi pe portalul instanţei la secțiune Informații de interes public”. 

F. Toate înscrisurile depuse la dosar vor putea fi consultate la arhiva Tribunalului Iași Secția a II-a Civilă. 

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii insolvenţei se suspendă toate acţiunile judiciare, 

extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra averii debitorului, cu excepțile 

prevăzute de lege, conform art.75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.  

_________ 

Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) deţinem calitatea de 

operator. Având în vedere faptul că specificul atribuţiilor unui administrator judiciar/lichidator implică şi prelucrarea în 

temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă 

asiguraţi că orice document pe care ni-l transmiteţi şi orice comunicare se efectuează cu respectarea dispoziţiilor legale 

ale Regulamentului, că persoanele vizate şi-au dat acordul şi/sau au cunoştinţă de acest transfer al datelor lor cu caracter 

personal, şi că ne transmiteţi doar acele documente adecvate, relevante şi limitate la ceea ce e necesar pentru a ne 

îndeplini atribuţiile. Menţionăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei 

debitoare, într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, 

organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate şi utilizate doar pentru a ne îndeplini atribuţiile, 

conform legii şi a instrucţiunilor instanţei şi că vor fi divulgate celorlalţi participanţi ai procedurii, în conformitate cu 

legea, instrucţiunile instanţei şi în măsura necesităţii. De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal 

pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea procedurii de insolvență. Vă garantăm că toţi angajaţii şi colaboratorii noştri 

respectă strict confidenţialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizaţi, inclusiv datele cu caracter personal, sunt 

tratate cu respect de către reprezentanţii noştri, acestea fiind prelucrate de către echipa de caz care gestionează 

debitoarea în cauză. Pentru mai multe informaţii cu privire la politica noastră internă de protecţie a datelor cu caracter 

personal precum şi detalii în ceea ce priveşte drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau 

ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea 

datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă de e-mail: office@ri-group.ro. 
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R & I Group S.P.R.L.         LD Expert Grup IPURL 

asociat coordonator Cosma Elena       asociat coordonator Lazăr Dumitru 
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I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă 

 

 

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare 

1 Suport electronic 

365 zile 949,95 lei 

90 zile 237,49 lei 

30 zile 79,16 lei 

 

 

 

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de 

document. 

Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de 

50%. 

 

 

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI 
 

Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810 

Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro  

Cod de identificare fiscală: 14942091,  

IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3 

Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 

     Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4234/27.02.2019 conţine 33 pagini.       ISSN 1842-3094 

mailto:onrc@onrc.ro
http://www.onrc.ro/
http://www.buletinulinsolventei.ro/
Administrator
Highlight




