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Județul Galaţi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CIBROSAT SA, cod unic de înregistrare: 16937415 
Tribunalul Galați 
Secția a II-a Civilă 
Debitor: CIBROSAT SA 
Nr. dosar: 4091/121/2018 
Termen: 26 Iunie 2019 
Complet: c6 lj civ ii 
În atenţia Judecătorului Sindic, 
Subscrisa, Dogaru, Oană și Asociații SPRL, societate profesională, înregistrată la UNPIR sub nr. RFO ÎI – 0916/2017, 
având CIF 38534618, cu sediul în Bucureşti, b-dul Pache Protopopescu, nr. 24, et. 3, ap. 8, sector 2, prin asociat 
coordinator Dogaru George-Cristian, desemnată administrator judiciar al debitorului CIBROSAT SA cu sediul social în 
Galaţi, str. Fraternităţii, nr. 9, et. parter, ap. cam. 9, județ Galaţi, CUI: 16937415, număr de ordine în registrul 
comerţului J17/1815/2004, în dosarul nr. 4091/121/2018 aflat pe rolul Tribunalului Galați, Secția a II-a Civilă, în 
temeiul prevederilor art. 58, lit. a cu referire la prevederile art. 92 din legea 85/2014 formulăm 

Raportul 
Întocmit în temeiul prevederilor art. 58 lit. a) cu referire la prevederile art. 92 din legea 85/2014, 

cu propunere de continuare a perioadei de observaţie în procedura generală privind debitorul Cibrosat SA 
Nr. 1441/08.04.2019 

1. Deschiderea procedurii de insolvență 
Prin Hotărârea intermediară nr. 63/2019 din data de 19.03.2019, pronunţată de Tribunalul Galați, Secția a II-a Civilă, în 
dosarul 4091/121/2018, în temeiul art. 72 alin. 6 din Legea 85/2014 s-a dispus deschiderea procedurii generale de 
insolvență împotriva debitorului CIBROSAT SA cu sediul social în Galaţi, str. Fraternităţii, nr. 9, et. parter, ap. cam. 9, 
județ Galaţi, CUI: 16937415, număr de ordine în registrul comerţului J17/1815/2004. 
2. Notificarea societății debitoare, a asociaților și administratorului 
Prin adresa nr. 1231/26.03.2019 am procedat la notificarea societății debitoare și a administratorului. 
S-a luat cunoștință de notificările menționate. 
3. Situația economică a societății debitoare 
Societatea debitoare a fost înființată în anul 2004 ca o societate pe acțiuni. 
Din analiza documentelor publicate pe site-ul www.mfinante.ro a rezultat că societatea a depus situații financiare la 
organele Ministerului de Finanțe pentru anii 2013-2017. 
4. Situația bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei 
Prin adresa nr. 1230 / 26.03.2019, am procedat la notificarea Primăriei Galați, prin care am solicitat să ne comunice 
dacă societatea figurează cu bunuri mobile și/sau imobile în evidențele instituției. 
Până la data prezentului raport nu am primit niciun răspuns. 
5. Raportat la dispozițiile art. 74 din Legea 85/2014, debitorul a înțeles să transmită către administratorul judiciar 
parte din documentele prevazute la art. 67 din Legea 85/2014.  
Din informațiile pe care le deținem la această dată, precizăm că aceasta nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 
38 alin. 2 din lege, motiv pentru care propunem continuarea perioadei de observație din procedura generală. 
Data,  
08 Aprilie 2019 

Administrator judiciar, 
Dogaru, Oană și Asociații SPRL Bucureşti 

Asociat coordonator, 
Practician în insolvență Dogaru George-Cristian 

 
Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea AGRICOLA BUDĂI SRL, cod unic de înregistrare: 31577212 

Notificare privind deschiderea procedurii de insolvență în forma generală 
Nr.485  Data: 08.04.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 61/99/20196 Tribunal Iasi, Secţia a II a civilă, Judecător sindic Oana Pipernea. 
2. Arhiva instanţei: România, Judeţul Iaşi, Strada Elena Doamna, nr. 1A, Număr de telefon : 0232.211.265, programul 
arhivei instanţei: luni – vineri 09:00 – 13:00 
3. Debitor: Agricola Budăi SRL, Cod unic de înregistrare 31577212, Număr de ordine în registrul comerţului 
J22/795/2013, cu sediul social în Loc. Budai, Oraş Podu Iloaiei, Construcţie C12, Carte Funciară NR. 60675, nr. 
cadastral 63/60, Județ Iaşi. 
3.1. Administrator special: Nu a fost desemnat. 
4. Creditori: Cf. Lista anexa. 
5. Administrator judiciar: Continvest Insolvenţă S.P.R.L., Cod de identificare fiscală RO20963919, sediul social 
Constanţa, str. Maior Şofran nr. 3, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO 0269, Tel 0241 – 

Administrator
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542942, Fax 0241 – 542941, E-mail birouconstanta@continvest.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar 
persoană juridică: Potop Angela Elena   
6. Subscrisa: Continvest Insolvenţă S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar al debitorului Walita Agroconstruct 
SRL, conform S.C. nr. 479/03.04.2019 pronunţată de Tribunalul Iaşi, secţia a II a civilă, în dosarul 61/99/2019, în 
temeiul art. 147 alin. (1) şi (2) şi art. 100, alin. (1) şi urm. din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, coroborate cu art. 74 şi art. 67din acelaşi act normativ notifică 
7. Deschiderea procedurii de insolvență în forma generală împotriva Agricola Budăi SRL, prin S.C. nr. 479/03.04.2019 
pronunţată de Tribunalul Iaşi, secţia a II a civilă, în dosarul 61/99/2019. 
7.1. Debitorul Agricola Budăi 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 procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă. 
7.2. Creditorii debitorului Agricola Budăi SRL 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 asupra averii debitorului este 17.05.2019. 
În temeiul art. 114 alin.(1) 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 pe care le 
deţineţi împotriva debitorului.  
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : 
Termenul limită de verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor este 
06.06.2019. 
Termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor este 01.07.2019. 
8. Adunarea creditorilor: 
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor  va avea loc la: 
Adresa : Constanța, Str. Maior Şofran, nr. 3,jud.Constanţa 
Data 11.06.2019 
Ora 10,00. 
având ca ordine de zi : 
-prezentarea situaţiei debitorului; 
-desemnarea Comitetului creditorilor 
-confirmarea / desemnarea administratorului judiciar şi stabilirea onorariului acestuia. 
9.Adunarea generală a asociaților 
Adresa: Constanța, Str. Maior Şofran, nr. 3,jud.Constanţa 
Data 10.05.2019 
Ora 16:00 
având ca ordine de zi : 
-desemnarea administratorului special al debitoarei, în conformitate cu dispozițiile legeii 85/2014. 
10.Deschiderea procedurii insolvenței în forma generală se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă 
Tribunalul Iasi. 
Informaţii suplimentare: 
� În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Iaşi „Cererea de 
înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu  respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei ţi de  insolvenţă. 
� 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 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 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 lei. 
Restricţii pentru creditori: 
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor 
asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă). 

Lista anexa: 
Denumire creditor Adresă 

Biochem S.R.L. Bd. Mamaia, Nr. 158, Et.6, Constanţa, Jud. Constanţa 
Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Iaşi Strada Anastasie Panu nr. 26, Municipiul Iaşi 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Iaşi Str. Dumbrava Roşie, nr. 3 Mun. Iași 
Primaria Podul Iloaiei Com.Ion Neculce, Jud. Iaşi 

Continvest Insolvenţă S.P.R.L. Asociat coordonator Potop Angela Elena 
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