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Nr. 
Crt. 

Creditor Adresa 
Suma 

solicitata (lei) 
Suma admisa 

(lei) 
Observatii Procent 

1 
A.N.A.F. - D.G.R.F.P. 
Galati - A.J.F.P. Buzau 

str. Unirii nr. 
209, Buzau, 
jud. Buzau 

567,00 567,00 Creanta bugetara 0,57% 

 Total creante bugetare 567,00  0,57% 
 Creante chirografare cf. Art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014   

2 

S.C. JRO MAȘINI DE 
CUSUT INDUSTRIALE 
S.R.L. reprezentată 
convenţional de I.K. 
Rokas & Partners - 
Constantinescu, Radu, 
Ionescu S.P.A.R.L. 

sediul ales în 
mun. București, 
str. Polonă nr. 
45, etaj 3 

98.708,60 98.708,60 

Creanta 
chirografara 

rezultata din livrari 
de bunuri 

99,43% 

 Total creante chirografare  98.708,60  99,43% 
 Total creante admise  99.275,60  100,00% 

Lichidator judiciar, BVA Insolv IPURL 
prin asociat coordonator av. Babenco Monica 

 
Județul Dolj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea AL BIOGREEN SRL, cod unic de înregistrare: 27736581 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă 
Nr.: 46, data emiterii : 15.04.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar  6614/63/2018  Tribunalul Dolj  Secţia a II – a Civila Judecător sindic Oltea Paula 
Anghelina 
2. Arhiva/registratura instanţei: str. Brestei nr. 12 Craiova judetul Dolj 
3.1. Debitor: AL Biogreen SRL Cod de identificare fiscală 27736581.  Sediul social: Sat Pieleşti, Comuna Pieleşti, 
Calea BUCUREŞTI Nr. 125, Județ Dolj Număr de ordine în registrul comerţului J16/1351/2010. 
4. Creditor: GLISSANDO SRL, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Dolj, Primaria Pielesti, ITM Dolj, AAAS 
Bucuresti. 
5.  Administrator judiciar: Cabinet individual de insolventa Bratescu Maria Cod de identificare fiscală RO 20382266 
Domiciliul/sediul social str. Desnatui, nr. 27, bl.A13, sc.2, ap. 18, Craiova, judetul Dolj Număr de înscriere în Tabloul 
Practicienilor în Insolvenţă 1B 1110  Tel 0721688930, Fax 0351411404 E-mail  maria.bratesu@yahoo.com Nume şi 
prenume reprezentant  administrator  judiciar persoană juridică -  Bratescu Maria 
6. Subscrisa Cabinet individual de insolventa Bratescu Maria, în calitate de administrator judiciar al debitorului AL 
BIOGREEN SRL, conform Hotararii din 09.04.2019  pronunţată de Tribunalul Dolj, secţia a II – a Civila, în dosarul 
6614/63/2018, în temeiul art. 99 şi art. 100 din Legea 85/2014, coroborate cu art. 71 şi art. 66 alin. (1) sau, după caz, art. 
72 alin. (4) si (6), art. 74 şi art. 67 alin.(1) din acelaşi act normativ notifică 
7. Deschiderea procedurii generale de insolvenţa împotriva debitorului AL BIOGREEN SRL prin Hotararea din 
09.04.2019 pronunţată de Tribunalul Dolj, secţia a II – a Civila, în dosarul nr. 6614/63/2018. 
7.1. Debitorul AL BIOGREEN 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 85/2014. 
7.2. Creditorii debitorului  AL BIOGREEN 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 depunerea creantelor 21.05.2019. 
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea 85/2014, 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 pentru verificarea creanţelor, întocmirea, inregistrarea la tribunal si publicarea in BPI a tabelului 
preliminar al creantelor 04.06.2019. 
Termenul de definitivare si publicare in BPI a tabelului creantelor 18.06.2019. 
Informaţii suplimentare: 
� 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. 104 alin(1) din Legea 85/2014. 
� 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 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. 
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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 85/2014). 

Administrator judiciar Cabinet Individual de Insolventa Bratescu Maria 
 

Județul Galaţi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea TANGO SCRAPS RECYCLING COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 6379958 
TRIBUNALUL GALAŢI SECŢIA CIVILĂ 
DOSAR NR. 11033/121/2011 
Către: 

Adunarea creditorilor 
S.C. Tango Scraps Recycling Company SRL - în faliment 

Subscrisa, MANAGEMENT BUSINESS ASSISTANCE S.P.R.L. (inființat ca urmare a divizării REAL CASA 
EXPERT SPRL conform declarației de succesiune rectificativă, a Certificatului de Înregistrare nr. RFO II - 1021 emis 
de UNPIR și a Atestatului emis de UNPIR la data de 26.11.2018) reprezentată prin asociat coordonator Medelet 
Cosmina, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC TANGO SCRAPS RECYCLING COMPANY SRL 
desemnat prin sentinţa civilă nr. 552/04.06.2013, pronunţată de Tribunalul Galati Secţia Civilă în dosar 
nr.11033/212/2012, prin prezenta convocăm Adunarea Creditorilor debitoarei pentru data de 24.04.2019 ora 12:00, 
având următorul punct pe ordinea de zi, 
1. Prezentarea și apobarea de catre creditori a platii contravalorii serviciilor de arhivare prestate de BEST ARCHIVE 
SRL, în vederea arhivării/depozitării fondului arhivistic al debitoarei SC TANGO SCRAPS RECYCLING COMPANY 
SRL, în cuantum de 21.000 lei, astfel cum a rezultat în urma opisării și a identificării volumului de documente. 
Propunerea administratorului judiciar este ca suma de 11.000 de lei sa fie achitata din fondurile existente în cont si care 
provin din valorificarea bunului imobil din str. Stelei, urmand ca diferente de 10.000 de lei sa fie achitata pe masura ce 
si celelalte bunuri ale debitoarei în faliment sunt valorificate si se obtin sume de bani . 
Ședința Adunării Creditorilor va fi prezidată de către lichidatorul judiciar. 
Potrivit art.14 alin. 3 din lege, creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procura specială autentică 
sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducatorul unităţii. 
Vă mai încunoştiinţăm că în temeiul art.14 alin.4 din Legea nr.85/2006 puteţi să vă exprimaţi votul în scris prin 
corespondenţă pe adresa de email office@mbainsolv.ro sau la numarul de fax 021.814.91.35. 

Management Business Assistance S.P.R.L., 
lichidator judiciar al SC Tango Scraps Recycling Company SRL  

asociat coordonator Cosmina Medelet 
 

2. Societatea PATIS CERNAT SA, cod unic de înregistrare: 5768396 
lichidator judiciar Rotarum Jus IPURL 
Galaţi, str.Traian nr. 4, bl. W 12, ap. 11 
RSP 0062/ 2006 , CUI 18330877 
tel / fax: 0236 / 433 517 ;  0728 / 047 087 
e-mail: rotarumjus@yahoo.com 
Tribunalul Galaţi 
Secţia a II-a, civilă 
Dosar nr. 2789 /121/ 2015 
Termen administrativ: 15.04.2019 
Debitor : PATIS CERNAT S.A. –în faliment 

Raport 18 
al lichidatorului judiciar 
Nr. crt. 6091/ 11.04.2019 

Subscrisa, Rotarum Jus I.P.U.R.L., avȃnd calitate de lichidator judiciar ȋn Dosar nr. 2789 /121/ 2015 – privind pe 
debitoarea PATIS CERNAT SA – în faliment, cu ultimul sediu cunoscut ȋn Galaţi, str. Oțelarilor, bloc D11A, parter, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J17/ 1501/ 1994 şi CUI 5768396, ȋn temeiul art. 64 şi al art. 160 
din Legea 85/ 2014 vă facem cunoscute următoarele: 
Ȋn conformitate cu hotărȃrea creditorilor din data de 17.09.2018, am reluat licitaţiile ȋn mod repetat, pȃnă la epuizarea 
stocului, ȋn condiţiile Codului de procedură civilă pentru valorificarea bunurilor mobile aparţinȃnd debitoarei. 
Reiterăm că – aşa cum arătam ȋn raportul precedent, penultima sesiune de trei licitaţii s-a desfăşurat ȋncepȃnd cu data de 
22.11.2018, dar la niciuna dintre aceste licitaţii nu au existat ofertanţi, aşa ȋncȃt că am continuat prin reluarea licitaţiilor, 
conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă. 
Astfel, am publicat un nou anunţ de vȃnzare ȋn ziarul Adevărul din data de 04.04.2019, iar noua sesiune de trei licitaţii 
săptămȃnale se va ţine ȋncepȃnd cu data de 12.04.2019, conform anunţului anexat. 
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