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Notă: Aveti obligatia de a depune intampinare în termen de 15 de zile de la primirea comunicarii. 
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 29 etaj 1 completul 20 în data de 23.05.2019, ora 09.00 în calitate de debitor 
A&G MED Trading SRL prin administartor special Cristea Andrian - sector 4, Bucureşti, bd.Metalurgiei, nr. 130E 
Parafa preşedintelui instanţei,                 Grefier, 
 
3. Societatea BASTA CONSULT SRL, cod unic de înregistrare: 16896838 
 Debitor: BASTA CONSULT SRL Cod de identificare fiscală: 16896838 
 sediul social: Bucureşti, str. Ipsilanti Voievod nr.2, et.2, ap.7, sector 2 
 numar de ordine în registrul comerþului: J40/17599/2004 

Notificarea deschiderii falimentului prin 
 procedura simplificata fata de Basta Consult SRL 

Numar dosar: 21326/3/2018 Tribunalul Bucureşti Secţia a VII a Civila Bucureşti, Splaiul Independenţei 
nr. 319L, cladirea B - Sema Parc, sector 6 
 Debitor: Basta Consult SRL  cod de identificare fiscală: 16896838 sediul social: Bucureşti, str. Ipsilanti Voievod nr.2, 
et.2, ap.7, sector 2 numar de ordine în registrul comerþului: J40/17599/2004 
Creditori : 

Nr.crt. Denumire Sediu social 

1.  
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice –
Bucureşti, Serviciul Juridic 2 

Bucureşti, str. Sperantei nr.40, sector 2 

2.  CEZ Vanzare SA Craiova, Calea Severinului nr.97, et.1, jud. Dolj 

3.  
Cooperativa Agrila Integrata Tara Mea cu sediul ales la 
SCA Lulea şi Asociatii  

Bucureşti, str. Washington nr.1, sector 1 

4.  
Filip Prod Carn SRL prin Carpat Insolv IPURL Cluj Napoca, Calea Dorobantilor nr.14-16, et.5, 

cam.11, jud. Cluj 
5.  Inorogul Impex SRL Bucureşti, Sos. Vergului nr.8, C4/2+C4/3, sector 2 

6.  
Ipsilanti Invest SRL cu sediul ales la SCA Negoita, 
Iancu şi Panaitescu 

Bucureşti, str. Hatmanul Arbore nr.8-10, et.3, ap.33, 
sector 1 

7.  Meat For You Company SRL prin CII Vonica Lucian Bucureşti, str. Henri Coanda nr.27, sector 1 
8.  Narual SRL Fagaras Fagaras, str. Aurel Vlaicu nr.22, jud. Brasov 

9.  
Solina Romania SRL cu sediul ales la CAB Spataru 
Cati Angelica 

Bucureşti, Calea FLoreasca nr.39, et.3, sector 1 

10.  Unicom Holding SA Voluntari, b-dul Pipera 1-IA, et.6, jud. Ilfov 

11.  
Utilia Food Systems SRL cu sediul ales la SCA 
Negoita, Iancu şi Panaitescu 

Bucureşti, str. Hatmanul Arbore nr.8-10, et.3, ap.33, 
sector 1 

Lichidator judiciar: Fiducia SPRL Sediul social: Bucureşti, str. Nicolae Licaret nr.1, bl.33B, sc.6, et.2, ap.229, sector 3, 
RFO II-0735 Fax (021) 796.10.12. E-mail office@fiducia.com.ro nume şi prenume reprezentanti lichidator judiciar: 
Siliste Cristian Dragos, Negreanu George Sorin 
Subscrisa Fiducia S.P.R.L., reprezentata prin asociat coordonator Siliste Cristian Dragos în calitate de lichidator judiciar 
al debitorului Basta Consult SRL conform Sentintei civile nr.1896 din data de 03.04.2019, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti, secţia a VII a Civila, în dosarul nr. 21326/3/2018, în temeiul art. 145 alin (1) din Legea privind procedura 
insolvenţei notifică Intrarea debitorului în faliment având în vedere că a fost aprobat raportul administratorului judiciar 
prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment prin procedura simplificata, conform sentintei civile nr.1896 din 
data de 03.04.2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a Civila, în dosarul nr. 21326/3/2018. 
Creditorii debitorului Basta Consult SRL, numai cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de 
insolventa 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: 
Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei : Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este la data de 05.05.2019. 
Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este: 12.05.2019. Termenul limita pentru depunerea 
contestatiilor la tabelul suplimentar este în 7 zile de la publicarea în BPI. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv 
consolidat al creanţelor este: 29.05.2019. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti pentru efectuarea menţiunii. 
Informatii suplimentare: In vederea inscrierii la masa credala este necesar sa se completeze şi sa se transmita la Tribunal 
cerere de inscriere a creantei cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei. 
Cererea de inscriere a creantei în tabelul suplimentar va fi insotita de documentele justificative ale creantei şi actele care 
atesta constituirea de garantii, în copii certificate pentru conformitate. 
Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi elaborate în dublu exemplar. Unul va fi depus la 
dosar sau transmis prin posta pe adresa instantei, iar celalalt va fi comunicat în mod direct administratorului 
judiciar:prin posta la adresa din Bucureşti, str. cpt.Nicolae Licaret, nr.1, bl.33B, sc.6, et.2, apt.229, sector 3, destinatar 
Fiducia SPRL sau prin fax la numarul (021) 796.10.12. sau prin e-mail la adresa office@fiducia.com.ro. Toate 
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inscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi insotita de dovada platii taxei judiciare 
de timbru în suma de 200 lei ce va fi achitata în numerar, prin virament sau în sistem online, în contul bugetului local al 
unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are creditorul sediul social / domiciliul declarat. 
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 procedura falimentului). 

Fiducia S.P.R.L., lichidator judiciar al Basta Consult SRL 
 
4. Societatea COSPET COM OBOR SRL, cod unic de înregistrare: 9494102 
Catre: Tribunalul Bucureşti Sectia a VII-a Civila 
Dosar nr. 2226/3/2009 complet: 5 ora 9,00  
Debitoare: Cospet Com Obor SRL –  (in faliment, în bankruptcy, en faillite) 
Referitor la: 

Raport de activitate 
Nr. inregistrare: 1255/09.04.2019 

Termen: 10.04.2019 
Demersuri intreprinse în perioada 16.01.2019 – 10.04.2019: 
Invederam instantei urmatoarele aspecte privind procedura falimentului Cospet Com Obor SRL: 
Cu privire la autovehiculele ce figureaza inmatriculate la institutiile de specialitate pe numele societatii: 
Astfel cum am mentionat şi în rapoartele de activitate anterioare, nu exista identitate intre toate autovehiculele ce sunt 
inregistrate pe numele debitorului la organele fiscale şi la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 
Inmatriculari a Vehiculelor. 
Din analiza inscrisurilor obtinute de la SPRPCIV – Adresa nr. 27.04.2017 şi a inscrisurilor obtinute de la DVBL 2 – 
Adresa nr, SJ. 89582/17.05.2018 (cu anexele aferente inclusiv Adresa de la BCR Leasing), urmatoarele: 
Debitorul figureaza cu rol fiscal pentru un numar de 11 bunuri mobile, din care: 
• 2 autovehicule Dacia 1305, care au facut obiectul unor contracte de leasing financiar în care au fost indeplinite 
obligatiile contractuale, contractele fiind inchise din 2008; acesta figureaza la SPRPCIV pe numele BCR LEASING; 
• 1 autovehicul Dacia Logan, care a facut obiectul unui contract de leasing financiar în care au fost indeplinite 
obligatiile contractuale, contractul fiind inchis din 2008; acestea figureaza la SPRPCIV pe numele BCR Leasing; 
• 1 autovehicul Ford care la SPRPCIV figureaza pe numele debitorului; 
• 3 autovehicule IVECO, din care 2 IVECO Daily figureaza la SPRPCIV pe numele BCR Leasing; despre unul nu 
detinem informatii; 
• 1 autovehicul Nissan Pathfinder, care a facut obiectul unui contract de leasing financiar în care au fost indeplinite 
obligatiile contractuale, contractul fiind inchis din 2009; acesta nu a figurat şi nu figureaza la SPRPCIV pe numele 
debitorului; 
• 1 autovehicul Opel care la SPRPCIV figureaza pe numele debitorului; 
• 1 autovehicul Nissan 350 Roadster care a facut obiectul unui contract de leasing financiar în care nu au fost 
indeplinite obligatiile contractuale, contractul fiind reziliat din 2009, BCR LEASING fiind în imposibilitate de a-si 
recupera bunul; acesta nu a figurat şi nu figureaza la SPRPCIV pe numele debitorului; 
• 1 motocicleta SUZUKI, care a facut obiectul unui contract de leasing financiar în care nu au fost indeplinite obligatiile 
contractuale, contractul fiind reziliat din 2009, BCR LEASING fiind în imposibilitate de a-si recupera bunul; acesta nu 
a figurat şi nu figureaza la SPRPCIV pe numele debitorului. 
Desi lichidatorul judiciar a solicitat în repetate randuri informatii de la reprezentantii debitorului pentru identificarea 
bunurilor din averea debitorului falit, nici pana la data prezentului raport nu au raspuns solicitarilor transmise cu privire 
la patrimoniul debitorului falit. 
Precizam faptul ca efectuam demersuri şi la Registrul Auto Roman pentru a obtine informatii privind aceste 
autovehicule. Prezentul raport de activitate a fost dat spre publicare în BPI. 
Solicitarile lichidatorului judiciar: acordarea unui nou termen de judecata pentru continuarea procedurii. 

Euro Insol S.P.R.L Prin lichidator judiciar  
 
5. Societatea EDITURA DELFIN SRL, cod unic de înregistrare: 29025461 
Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civila 
Bucureşti Splaiul Independenţei nr. 319 L, clădirea B, sector 6 
Dosar nr. 37677/3/2018/a6 
Termen: 22.05.2019, C 6, ora 9,00, sala E 32. 

Citaţie 
emisă la: ziua 04 luna 04 anul 2019 

Contestator 
1. EDITURA Delfin SRL - sector 3, Bucureşti, sos. Dudesti Pantelimon-clad.Rams Center, nr. 42, et. 3, ap. lot 3-21 
2. ART Group Int SRL - sector 1, Bucureşti, str. Nicolae Caramfil (spatiu nr.2), nr. 71-73, et. 5 
Notă: Cu un exemplar al întâmpinării formulate de administratorul judiciar; totodată, aveţi obligaţia să indicaţi dacă aţi 
avut în vedere suma de 5.000 lei achitată de către societatea debitoare la momentul la care aţi formulat declaraţia de 
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