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documentelor contabile ale societatii debitoare, informatiile referitoare la patrimoniul social au fost cele comunicate de 
DITL sector 1, 2, 3, 4, 5 si 6 în sensul ca CRINABY COMPANY SRL nu detine bunuri mobile sau imobile în 
patrimoniu. 
Lichidatorul judiciar a solicitat informatii despre situatia conturilor debitoarei la toate bancile. Conform raspunsurilor 
primite pana la redactarea prezentului raport, rezulta ca debitoarea nu are disponibilitati în conturi deschise la banci. 
RAPORT PRIVIND CHELTUIELILE DE PROCEDURA EFECTUATE DE LICHIDATORUL JUDICIAR DIN 
SURSE PROPRII 
In perioada 30.11.2018 – 18.03.2019, pentru debitorul CRINABY COMPANY SRL, lichidatorul judiciar a efectuat 
cheltuieli de procedura în cuantum de 219.24 lei conform decont anexat. 
CONCLUZII 
Avand în vedere cele aratate mai sus, va solicitam: 
 aprobarea raportului de activitate, asa cum a fost intocmit si depus la dosarul cauzei de catre Lichidatorul judiciar; 
 in temeiul art.174 alin 1 din legea nr 85/2014 solicitam inchiderea procedurii falimentului si descarcarea 
lichidatorului judiciar de atributii; 
 in cazul în care instanta va dispune inlocuirea lichidatorului judiciar solicitam achitarea onorariului 
administratorului judiciar/lichidatorului judiciar pentru obligatiile indeplinite atat în perioada de observatie cat si în 
procedura falimentului si a cheltuielilor generate de procedura în cuantum total de 405,6 lei din care suma de 186,36 lei 
reprezinta cheltuieli în perioada de observatie si suma de 219,24 lei, reprezinta cheltuieli în procedura falimentului, în 
temeiul art. 4 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, conform decontului anexat. 

Lichidatorul judiciar, Pop Si Asociatii IPURL 
 
2. Societatea EDILOR BUILDING 2008 SRL, cod unic de înregistrare: 24424461 
România 
Tribunalul Bucuresti 
Secţia a VII a Civila 
Str. Splaiul Independenţei nr 319L, 
Clădirea B, sector 6 
Dosar 30337/3/2018 
Termen 10.06.2019 

Citaţie 
emisă la: ziua19 luna 03 anul 2019 

CREDITOR 
1. NR DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA 
ADMINISTRATIEI SECTOR 3 A FINANTELOR PUBLICE - sector 2, Bucureşti, SPERANTEI, nr. 40 
DEBITOR 
2. NR SC EDILOR BUILDING 2008 SRL - sector 3, Bucureşti, VULCAN JUDETUL, nr. 31-35, bl. B3A, et. 4, ap. 28 
lichidator judiciar BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL 
Sunt chemaţi la această instanţă, camera E32 etaj 1 completul C19 în data de 10.06.2019 ora 9.00 în calitate de debitor 
SC EDILOR BUILDING 2008 SRL - sector 3, Bucureşti, VULCAN JUDETUL, nr. 31-35, bl. B3A, et. 4, ap. 28 
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 menţiunea că la termenul de judecată acordat va fi pusă în discuţie propunerea de închidere a procedurii. 
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, 
 
3. Societatea IT PERFORMANCE & TECHNOLOGY S.R.L. (FOSTA YMENS TECHNOLOGY SERVICES 
S.R.L. / YMENS TEAMNET SRL), cod unic de înregistrare: 30150140 

 Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă 
Nr.: 417, data emiterii: 21.03.2018 

1. Date privind dosarul: 3599/3/2019, Tribunalul Bucureşti, Secţia Civilă. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Bucureşti, Splaiul Independentei, nr.319L, cladirea B-Sema Park, sectorul. 
3.1. Debitor: SC It Performance&Technology SRL cu sediul social în Bucuresti, bdul Iuliu Maniu, nr. 7, corp Z, birou 
5, etaj 2, sector 6, cod de identificare fiscală 30150140, numar de inregistrare în registrul comertului J40/5074/2012. 
3.2. Administrator special: nedesemnat. 
4. Creditori: A.V.A.S. Bucureşti cu sediul în Bucureşti, str. Promoroaca, nr.9-11, sector 1, 
D.G.F.P. Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Str. Gerota D. Dimitrie, nr.13, sector 2. 
Primăria Sectorului 6 cu sediul în Bucureşti, Calea Plevnei, nr.147-149, sector 6. 
I.T.M. Bucureşti cu sediul în Bucureşti, str. Radu Vodă, nr. 26-26A, sector 4. 
5. Administrator judiciar: Art Insolv SPRL cu sediul în Craiova, str. Aries, nr. 1, bl.C, judeţul Dolj, Rsp 0421, Tel/Fax 
0251/415.330, reprezentată de Tomescu Octavian. 

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6020/22.03.2019 
 

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 

 

12 

6. Subscrisa: Art Insolv SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC It Performance&Technology SRL, 
conform incheierii din data de 14.03.2019, în dosarul nr. 3599/3/2019, pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia Civilă, în 
temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea 85/2014, coroborate cu art. 71 ali. (1) şi art. 
67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (4) sau alin. (6), şi art. 74 din acelaşi act normativ 
Notifică 
7. în temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
deschide procedura generală împotriva debitorului. 
7.1. Creditorii debitorului SC It Performance&Technology SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a 
acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
- termen pentru depunerea opozitiilor la incheierea de deschidere: 10 zile de la notificare; 
- termenul limită pentru înregistrarea declaraţiilor de creanţă 29.04.2019; 
- termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe 20.05.2019; 
- termenul de întocmire a tabelului definitiv 15.06.2019; 
Informaţii suplimentare: 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. Cererea de înscriere a creanţei şi 
documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin orice mijloace pe adresa instanţei, în dublu 
exemplar. se comunica către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti pentru efectuarea din 
oficiu a menţiunilor şi pentru publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 

Art Insolv SPRL prin Tomescu Octavian 
 
4. Societatea OTPROM BUSINESS INVEST SRL, cod unic de înregistrare: 29170453 
România  
Tribunalul Bucuresti  
Secţia a VII a CIVILA 
Str. Splaiul Independenţei nr 319L, 
Clădirea B, sector 6 
Dosar 19572/3/2018 
Termen 30.05.2019 

Citaţie 
emisă la: ziua 20 luna 03 anul 2019 

CONTESTATOR 
1. TC ROMSTRADE SRL prin administrator judiciar – Consorţiul format din Maestro SPRL – Filiala Bucureşti şi 
Dascăl Insolvency SPRL – Bucureşti, str. Lucian Blaga, nr. 4, et. 8, sector 3 
DEBITOR 
2. OTPROM BUSINESS INVEST SRL - sector 1, Bucureşti, str. Buzesti, nr. 71, et. 3, ap. cam. 302 
INTIMAT 
3. TC OSTMARINE CONSTRUCT SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CASA DE INSOLVENŢĂ SPRL - 
Hunedoara, str. George Enescu, nr. 16, bl. 16, parter, ap. 4, Judeţ HUNEDOARA 
4. TC BORA INSOLVENCY IPURL - ADMINISTRATOR JUDICIAR AL OTPROM BUSINESS INVEST SRL - 
Bucureşti, str. POPA NAN nr.6 et.3 sector 2 
Sunt chemaţi la această instanţă, camera E 29 etaj 1 completul C7 în data de 30.05.2019 ora 9.00 în calitate de debitor 
OTPROM BUSINESS INVEST SRL - sector 1, Bucureşti, str. Buzesti, nr. 71, et. 3, ap. cam. 302 
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, 
 
5. Societatea ROMAUTO - IMPORT SRL, cod unic de înregistrare: 13719319 
TRIBUNALUL BUCURESTI 
SECTIA A VII A CIVILA 
DOSAR NR. 10430/3/2010 

Proces verbal 
al adunarii generale a creditorilor 

S.C. Romauto - Import SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite 
Nr. 4836/21.03.2019 

Prin notificarea nr. 4800/13.03.2019 publicata în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5383 din data de 14.03.2019, 
lichidatorul judiciar a convocat adunarea generala a creditorilor cu urmatoarea ordine de zi: 
o Aprobarea valorificarii terenului arabil, în suprafata de 15 217 m.p., situat în loc. Afumati, Sos. Bucuresti – 
Urziceni nr. 249, jud. Ilfov, inscris în C.F. nr. 4539/Afumati, nr. cadastral 1974/2, aflat în patrimoniul debitorului 
ROMAUTO – IMPORT SRL, conform caietului de sarcini si regulamentului de valorificare nr. 4355/03.12.2018. 
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