
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6186/26.03.2019 
 

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 

 

6 

3. Debitor: SC Widas Impex SRL, cod de identificare fiscală: 6696514, sediul social în: sat Feldioara, com. Feldioara, 
str. Brazilor, bl. 23, sc. B, et. P, ap. 2, jud. Braşov, număr de ordine în Registrul Comerţului: J08/1333/2013 
4. Lichidator: Top Expert SPRL Cod de identificare fiscală RO 20844993, înregistrat sub nr. RFO II-0170, Sediul social 
mun. Braşov, bd. Muncii, nr. 1, bl. 2, sc. C, apt. 9, jud. Braşov, Tel: 0268/426310, Fax: 0268/471394, E-mail 
officetopexpert@gmail.com. Nume şi prenume reprezentant lichidator persoană juridică: asociaţi coordonatori Brescan 
Marian şi Ene Cecilia Maria  
5. Creditori: Conform tabelului definitiv consolidat nr. 5.III.80973/13.04.2018 
6. Subscrisa Top Expert SPRL, prin asociaţi coordonatori Brescan Marian şi Ene Cecilia Maria, în calitate de lichidator 
al debitorului SC Widas Impex SRL, conform sentinţei civile nr. 1391/sind/09.11.2016 pronunţată de Tribunalul 
Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 1217/62/2014, în temeiul art. 13 și urm. 
din Legea 85/2006: convoacă adunarea creditorilor  debitorului  SC Widas Impex SRL 
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului din mun. Braşov, b-dul Muncii nr.1, bl. 2, sc. C,  ap. 9, et. II, 
jud. Braşov, la data de 02.04.2019 ora 10:00. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu 
procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de 
conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de 
creditor, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la lichidator judiciar până la data fixată pentru 
exprimarea votului, respectiv 02.04.2019 ora 09:30.     
Ordinea de zi: 
1. aprobarea metodei de valorificare a ”Echipamentelor tehnologice si mijloace de transport” bunuri libere de sarcini din 
patrimoniul debitoarei, prin licitaţie publică, astfel: - organizarea unui număr de 8 licitaţii publice, câte o licitaţie pe 
săptămână, timp de 8 săptămâni consecutiv, având ca preţ de pornire 40% din valoarea stabilită prin raportul de 
evaluare;  - în situaţia în care nu se realizează valorificarea bunurilor la acest preţ, organizarea unui număr de 8 licitaţii 
publice, câte o licitaţie pe săptămână, timp de 8 săptămâni consecutiv, având ca preţ de pornire 30% din valoarea 
stabilită prin raportul de evaluare;  - în situaţia în care nu se realizează valorificarea bunurilor la acest preţ, organizarea 
unui număr de 8 licitaţii publice, câte o licitaţie pe săptămână, timp de 8 săptămâni consecutiv, având ca preţ de pornire 
20% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare;  - dacă nici în aceste condiţii bunurile nu se vor valorifica, urmează 
să se convoace o nouă adunare a creditorilor care să aprobe diminuarea preţului de pornire al licitaţiilor sau să aprobe o 
nouă metodă de valorificare; - în orice moment al procedurii, dacă lichidatorul primeşte o ofertă de achiziţionare a 
bunurilor pentru altă sumă decât preţul de pornire al licitaţiilor, se va convoca Adunarea creditorilor în vederea 
aprobării ofertei. 

Lichidator Top Expert SPRL, prin asociat coordonator Brescan Marian 
 
Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea DEMETRELA TRADING INVESTMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTER 
WORK SRL, cod unic de înregistrare: 6791087 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de faliment 
Nr.: 925/20.03.2019 

1. Date privind dosarul: număr dosar 2422/3/2018, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII – a Civilă, Judecător sindic: Matei 
Viorica Simona. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa mun. Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 319L, Clădirea B, Sema Parc, sector 
6, Număr de telefon 0213/187.700, programul arhivei/registraturii instanţei: 09:30-14:00. 
3.1. Debitor: SC Demetrela Trading Investment and Business Administration Center Work SRL Bucureşti. Cod de 
identificare fiscală 6791087, sediul social: mun. Bucureşti, str. Vişana, nr. 4, bl. 26, sc. B, et. 6, ap. 71, sector 4; Număr 
de ordine în registrul comerţului J40/4063/2014. 
3.2. Administrator special: nu a fost desemnat. 
4.Creditor: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iaşi – str. Anastasie Panu, nr. 26, mun. Iaşi, jud. Iaşi; 
Municipiul Iaşi - Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale – bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11, mun. 
Iaşi, jud. Iaşi; E.ON Energie România SA – bd. Pandurilor, nr. 42, et. 2, mun. Târgu Mureş, jud. Mureş. 
5.Lichidator judiciar Estconsult I.P.U.R.L. Huşi, Cod de identificare fiscală RO 20657197; sediul social: mun. Huşi, 
jud. Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 32; nr. de înregistrare UNPIR RSP 0155. Tel: 0335/566.035; 0727/850.575; Fax: 
0335/814.103; E-mail: estconsult@yahoo.com; Site: www.estconsult.ro.  
6.Subscrisa Estconsult I.P.U.R.L. Huşi în calitate de lichidator judiciar, al debitorului SC Demetrela Trading Investment 
and Business Administration Center Work SRL Bucureşti reprezentat legal prin ing. Iacob Liviu, conform Hotărârii din 
data de 19.02.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII – a Civilă, în dosarul nr. 2422/3/2018, în temeiul 
art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) şi art. 146 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
notifică 
7. Deschiderea procedurii generale de faliment a debitorului SC Demetrela Trading Investment and Business 
Administration Center Work SRL Bucureşti, având în vedere că a fost admisă cererea formulată de administratorului 
judiciar Estconsult I.P.U.R.L. Huşi. 
7.1. Debitorul SC Demetrela Trading Investment and Business Administration Center Work SRL Bucureşti are 
obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la sediul lichidatorului judiciar sau la grefa 
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Tribunalului Bucureşti în dublu exemplar documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
7.2. Creditorii debitorului SC Demetrela Trading Investment and Business Administration Center Work SRL Bucureşti, 
inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de 
reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, 
prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere 
a creanţelor este de 05.04.2019. 
În temeiul art. 114 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de 
admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute 
împotriva debitorului. 
7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment: 
Termenul de predare a gestiunii către lichidatorul judiciar, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după 
deschiderea procedurii este la 10 zile după deschiderea procedurii.  
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor 
este 03.05.2019. 
Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul suplimentar este de 7 zile de la publicarea acestuia în BPI. 
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii, ȋntocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului definitiv consolidat 
al creanţelor este 31.05.2019. 
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. 
Informaţii suplimentare: 
1) În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere 
a creanţei” cu respectarea dispoziţiilor art. 102 şi art. 104 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă. 
2) Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele 
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. 
3) 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 lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, 
cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 
4) Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau 
măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului (art. 75 din Legea privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă). 

Estconsult I.P.U.R.L. Huşi  
 
2. Societatea MARION 94 IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 6089482 

Depunere acte întocmite de administratorul judiciar În procedura de insolventa 
Nr.787,  data emiterii: 25.03.2019 

1.Date privind dosarul: Număr dosar nr.35015/3Anul 2018 Tribunalul Bucureşti-Sectia aVIIa Civila. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6 Număr de 
telefon 021 - 408.36.00; 408.37.00, programul arhivei/registraturii instanţei Zilnic –orele 0930-1400. 
3.Debitor: SC MARION 94 IMPEX SRL – în insolventa, cu sediul în Bucureşti Sectorul 2, str. Baicului Nr.10, bl. 5B, 
sc.1, et. 4, apt. 20 cu datele de identificare J40/11577/1994 şi CUI 6089482. 
4.Creditor: DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE MUNICIPIUL BUCURESTI- în 
reprezentarea ADMINISTRATIEI FINANTELOR PUBLICE SECTOR 2. 
5.Administrator judiciar: BNS INSOLVENCY IPURL, sediul social Bucureşti, bd. Basarabia nr. 106, bl. D5, sc. A, ap. 
9, sector 2. Certificat inregistrare în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RFO II-0672 tel./fax 0213117516 E-mail 
office@bnsinsolvency.ro, cod de identificare fiscală RO 31316357. nume ºi prenume reprezentant administrator judiciar 
persoană juridica avocat Berneanu Nicoleta Sofia. 
6.Subscrisa BNS INSOLVENCY IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC MARION 94 IMPEX 
SRL – în insolventa, conform sentinta civila din data de 14.02.2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti-Sectia aVIIa 
Civila, în dosarul nr.35015/3/2018 în conformitate cu dispoziţiile art. 42 alin. 1 din Legea nr.85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă comunica. Procesul Verbal al Adunarii Asociatilor din data de 20.03.2019, 
astfel întocmit(e), în anexă, în număr de 2 file. 
7. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 
BNS Insolvency IPURL, cu sediul social în Bucureşti, Bulevardul Basarabia nr. 106, Bloc D5, Scara A, et. 2, Apt. 9, 
sector 2, reprezentat de avocat Nicoleta Sofia Berneanu, în calitate de administrator judiciar al SC MARION 94 IMPEX 
SRL – în insolventa, cu sediul în Bucureşti Sectorul 2, str. Baicului Nr.10, bl. 5B, sc.1, et. 4, apt. 20 cu datele de 
identificare J40/11577/1994 şi CUI 6089482 conform sentintei civile din data de 14.02.2019 pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti-Secţia aVIIa Civila, în dosarul nr. 35015/3/2018, în temeiul art. 58 art. 52 şi urmatoarele din Legea 85/2014 
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