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I.) SITUATIA BUNURILOR MOBILE DIN PATRIMONIUL DEBITOAREI, La data prezentului raport de activitate 
menţionăm ca au mai rămas nevalorificate trei bunuri mobile reprezentând garaje. Cu privire la cele trei 
garaje,menţionăm următoarele:S-a întocmit publicaţia de vânzare nr. SPRL 113/TK 2636/ 14.01.2019,- depusă la 
dosarul cauzei, publicată în ziarul Deşteptarea ,pe site-ul UNPIR. şi în BPI nr. 2743/08.02.2019.Din seria de 5 licitaţii 
organizate de lichidatorul judiciar, până la data prezentului raport au avut loc 3 ședințe de licitaţii. Menţionăm că în 
cadrul primelor 3 şedinţe de licitaţii nu s-a prezentat niciun potenţial cumpărător. Următoarele 2 licitaţii urmând a avea 
loc în zilele de 25.04.2019 şi 23.05.2019. Preţul de plecare al valorificării este de 50% din valoarea de evaluare a 
bunurilor mobile. În caz de nevalorificare a bunurilor mai sus menţionate la prețul de 50% ,valorificarea se va face la 
cel mai bun preţ oferit ,dar nu mai puțin de 10% din valoarea de evaluare conform regulamentului de organizare şi 
participare pentru vânzarea bunurilor mobile din patrimonial SC TEK SRL, întocmit în conformitate cu Hotărârea 
adunării creditorilor din 30.05.2017.  
II.)DEMERSURI EFECTUATE DE LICHIDATORUL JUDICIAR .În data de 14.03.2019, a fost încheiat procesul 
verbal de încredinţare directă, ca urmare a hotărârii adunării din data de 01.02.2019.Menţionam că în cuprinsul 
convocatorului a fost strecurată o eroare materială, în sensul în care a fost trecut un singur număr cadastral şi nu două 
cum era corect. În cuprinsul procesului verbal de încredinţare directă a fost corectată eroarea respectiv:, se încredinţează 
direct şi în mod definitiv în favoarea d-nei Bădioiu Cristina Elisabeta, calea de acces cu nr. cadastral 61646-1/980 şi nr. 
cadastral 62937/1-281 aferentă imobilului din strada Ştefan cel Mare, nr.24 E,etaj 4, ap. 74, 
III.) SITUAŢIA CHELTUIELILOR DE PROCEDURĂ ŞI A ONORARIULUI LICHIDATORULUI JUDICIAR  
a.) Cheltuielile de procedură avansate de lichidatorul judiciar şi neachitate până la data prezentului raport sunt în 
cuantum de 343,32 lei. b.) Situația onorariului lichidatorului judiciar:ONORARIU FALIMENT. Onorariul 
lichidatorului judiciar a fost aprobat de adunarea creditorilor din 24.04.2017, conform Procesului verbal nr. SPRL 
1430/TK 933.Onorariu lichidatorului judiciar aferent perioadei 02.08.2018 -02.03.2019 este restant. Total onorariu 
restant este de 12.000 lei FTVA. (8 x 1500 lei FTVA). 
IV.) SITUAŢIA SOLDULUI DEBITOAREI LA DATA PREZENTULUI RAPORT:Soldul falitei este în cuantum de 
179.785,70 lei. 
 V.)SITUAŢIA LITIGIILOR: La data prezentului raport nu sunt înregistrate litigii nici pe rolul Tribunalului Bacău nici 
pe rolul Curţii de Apel Bacău. 
VI.) SOLICITĂRI ADRESATE JUDECĂTORULUI SINDIC:Solicităm termen în vederea valorificării bunurilor 
imobile din patrimoniul debitoarei. Prezentul raport de activitate va fi trimis spre publicare în BPI. 

Lichidator judiciar: Ionescu şi Asociaţii SPRL,  
prin Asociat coordonator Ionescu M. Adrian 

 
3. Societatea VANDROM TRUST SRL, cod unic de înregistrare: 15284547 

Notificare privind deschiderea procedurii falimentului în formă simplificată 
ZA 225 /VD 013/22.03.2019 

1.Date privind dosarul: număr dosar 370/110/2019; Tribunal Bacău Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ şi 
Fiscal; 2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr. 4,loc. Bacău,jud. Bacău,Număr de tel 0234.51.44.19 
programul arhivei/registraturii instanţei 10.30 -12.30 
3.1.Debitor: SC Vandrom Trust SRL, Cod de identificare fiscală 15284547 sediul social în Bacău, str. Vasile 
Alecsandri, nr.41, et. 4 jud. Bacău. Număr de ordine în registrul comerţului J04/257/2003  
3.2.Administrator special: 
Creditor:  
5.Lichidator judiciar:CII Zaharia Aurelian cu sediul profesional,Bacău, str. Pictor T. Aman, nr.1, bl.1,sc. B,ap.7,jud. 
Bacău atestat sub nr. RFO I -0994/2018,Tel/Fax 0334/410540,E-mail cpi.zahariaaurelian@yahoo.com,Reprezentant 
lichidator judiciar Zaharia Aurelian. 
6. Cabinet Individual de Insolvență Zaharia Aurelian, în calitate de Lichidator judiciar al debitorului SC Vandrom Trust 
SRL, conform Încheierii nr.126/28.02.2019 pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia a II a Civilă de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul 370/110/2019, în temeiul art. 99 alin. (1) şi alin. (3) şi art. 100, alin. (1) din Legea 
privind procedura insolvenţei, notifică 
7.Deschiderea procedurii falimentului în formă simplificată împotriva debitorului SC Vandrom Trust SRL prin 
Încheierea nr. 126/28.02.2019 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, în Dosarul 370/110/2019.Dreptul de administrare al debitoarei a fost ridicat. 7.1.Debitorul SC Vandrom Trust 
SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele 
prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.7.2.Creditorii debitorului SC Vandrom Trust SRL 
trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile 
următoare: Termen limită de depunere de către creditori a opozițiilor la deschiderea procedurii – 10 zile de la notificare. 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 14.04.2019.În temeiul 
art. 114 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul 
menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea și publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor este 
24.04.2019.Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea acestuia 
în BPI. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creditorilor este 19.05.2019.  
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8. Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la adresa: Bacău, str. Pictor T. Aman, nr. 1, bl.1, sc. B, 
ap.7, jud. Bacău, în data de 30.04.2019, Ora 13.00 având ca ordine de zi: prezentarea situației debitoarei, prezentarea 
raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței; desemnarea Comitetului Creditorilor; 
desemnarea lichidatorului judiciar sau confirmarea lichidatorului judiciar Cabinet Individual de Insolvență Zaharia 
Aurelian desemnat provizoriu de judecătorul sindic; stabilirea onorariului administratorului judiciar de 2500 lei lunar şi 
5% din sumele recuperate și bunurile valorificate; ratificarea contractului de închiriere nr. 106/08.02.2019 încheiat între 
SC Vandrom Trust SRL și SC Dimmer SRL; desemnarea evaluatorului pentru bunurile din patrimoniul debitoarei ( au 
fost primite următoarele oferte: SC Evex SRL cu un tarif lucrare de 16.500 lei TVA 0, termen predare lucrare – 30 de 
zile de la semnarea contractului, plata efectuându-se la predarea lucrării; SC Romcontrol SA cu un tarif lucrare de 4.500 
Euro+TVA, termen predare lucrare – 20 zile de la inspecția în teren și primirea tuturor datelor de temă necesare; 
Cabinet individual de Evaluare Arbănaș-Mocanu Vasilică-Dorin cu un tarif lucrare 15.460 lei TVA 0, termen predare 
lucrare – 15 zile lucrătoare de la semnarea contractului și primirea documentelor necesare, plata se va realiza în limita 
disponibilului în cont la data predării lucrării sau la prima distribuție de fonduri în cadrul procedurii; SC Velvet House 
B&B SRL cu un tarif lucrare de 17.800 lei, termen predare lucrare 30 de zile de la semnarea contractului și primirea 
documentelor necesare, plata se va efectua la predarea lucrării,) 
9.Comitetul creditorilor: nu a fost desemnat. 
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 în tabelul preliminar" cu respectarea dispoziţiilor art. 102 și următoarele din Legea privind procedura 
insolvenţei. 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 administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru 
administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 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 200,00 lei. 
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor 
asupra debitorului sau bunurilor sale.  

Lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolvență Zaharia Aurelian 
 

Județul Constanţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea SILVER STAR CORPORATION SRL, cod unic de înregistrare: 19492788 

Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor  
efectuate în condiţiile art. 159 alin. (1) şi art. 161 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi de insolvenţă pentru debitorul Silver Star Corporation SRL 
Nr. 134/01.03.2019  

Termen: 12.03.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 4265/118/2016* Tribunal Constanța, Secţia a II a civilă  
2.Arhiva/registratura instanţei: Constanta, str. Traian nr.31, jud.Constanța, Centrala :0241606597, 0241611550, 
0241617183, Secţia II-a Civilă, Arhiva / Registratură: Int.240, Fax: 0241551342, E-mail: tr-ct-civil-II-reg@just.ro 
3.1. Debitor: Silver Star Corporation SRL cu sediul în municipiul Constanța, strada Ion Adam nr.50B, jud.Constanta 
având cod de identificare fiscală 19492788, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J13/3734/2006. 
4.Creditor: Marfin Leasing IFN (Romania) SA (fosta Egnatia Leasing Romania IFN SA ) cu sediul social în 
mun.Bucureşti, str. Emanoil Porumbaru nr.90-92, sector 1, avand cod unic de inregistrare 15991165, atributul fiscal 
RO, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucureşti sub nr.J40/17042/12.12.2003 . 
5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Ene Mioara ,Cod de identificare fiscală 21135400, sediul 
social :municipiul Giurgiu,str. Cerbului nr.15,judeţul Giurgiu.Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 
:1 B 1234,Tel/Fax 0246/218028, E-mail: mioaraene@gmail.com . 
6.Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Ene Mioara,în calitate de administrator judiciar al debitorului Silver Star 
Corporation SRL conform Sentintei civile nr.1720 din data de 24.10.2017 pronunţată de Tribunalul Constanta, secţia a 
II a civilă, în dosarul nr.4265/118/2016*, depun următorul raport:  
Temei juridic: art. 159 alin. (1) şi art. 161 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă  
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Avand în vedere ca în baza Sentintei civile nr.1776 din data de 06.12.2018 pronunţată de Tribunalul Constanta, secţia a 
II a civilă, în dosarul nr.4265/118/2016* s-a dispus trecerea debitoarei la procedura simplificata de faliment s-au 
intocmit notificarile prevazute de lege, astfel:  
Notificarea privind deschiderea procedurii de faliment a fost comunicata creditorilor şi publicata în BPI conform 
dovezii ce se anexeaza prezentului raport . 
A fost notificat administratorul debitoarei IBRAIM BEIHAI cu obligatia de a preda gestiunea averii debitoarei, insa 
corespondența a fost confirmată de primire de IBRAIM GHIULMAS, în calitate de verișoara, insă până la data 
prezentului raport administratorul nu a luat legatura cu lichidatorul judiciar, nu ni s-a predat nici un bun, nici un act 
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