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fiscal, în dosarul 440/120/2019, în temeiul art. 42 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă, publică: 
6. Raportul prevăzut de art. 92, alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă: Din verificările întreprinse rezultă că debitoarea nu se încadrează în niciunul din criteriile prevăzute de art. 38 
alin. 2, din legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, drept pentru care propunem 
continuarea perioadei de observaţie din procedura generală. 

Administrator judiciar, Chindia SPRL, prin reprezentant ec. Voichiţă Daniel 
 
2. Societatea VINALDI COM SRL, cod unic de înregistrare: 9385474 
România Tribunalul Dâmboviţa Secţia a II-a Civilă de Contencios Administartiv şi Fiscal 
Calea Bucureşti nr. 3  
Dosar 7418/120/2012 

Citaţie 
emisă la: ziua 28.03.2019 

Către Creditori Nr. ITM Dâmboviţa – Tgv. str. Revoluţiei, bl.C8, Nr. Municipiul Tgv. – str. Revoluţiei nr.1-3, Nr. 
DSVSA – Tgv. Bd. IC Brătianu nr.35, Nr.CNADNR SA buc. Bd. Iuliu Maniu nr. 401 A, sect. 6, Nr. Sc ECO SAL 2005 
Sa – Tgv. Calea Domnească 171 A, Nr. SC TIRIAC LEASING IFN SA prin reprezent. Fenechiu Savu & Asociaţii .- 
Buc. str. Turnul Eiffel nr. 6 sect. 2, Nr. Banca Transilvania – Suc. Tgv. str. Revoluţiei, bl.C6, Nr. SC CEREAL IMPEX 
SRL – Constanţa, str. celulozei nr. 1, Nr. Marinescu Ionuţ Cosmin – Tgv. Bd. Unirii, bl.69, sc.B, ap.57, Nr. Compania 
de Apă Tgv. Dâmboviţa SA – Tgv. Bd. IC Brătianu nr.50, Nr. SC ACORD LEASING IFN SA – în insolvenţă – Sibiu, 
Sos. Alba Iulia nr.108 jud.Sibiu, Nr. SC VITAL & HEIL SRL – în insolvenţă- Buc. Calea 13 Sept. Nr.59-61 parter, 
sect. 5, Nr. TBI Leasing IFN SA – Buc. Puţul lui Zamfir nr. 8-12 sect.1, Nr. SC TITAN SA – Pantelimon str. Cernica 
nr. 119 jud. Ilfov, Nr. SC VABRIALL SRL – Brăneşti, str. Grind nr.83 jud.Dta, Nr. SC FANTANA SRL – Buc. Bd. 
Gării Obor nr. 8 sect. 2, Nr. SC BOPAL SERV SRL – Braşov, str. Stefan cel Mare nr. 2, bl. 10, ap.5, Nr. SC DGF 
SUEZ ENERGY ROMANIA SA – Buc. Connect Bussinesc Park, bd. D.Pompei 10A, et.7, sector 2, Nr. SC 
MARATHON DISTRIBUTION GROUP SRL –Buc. str. L. Pătraşcanu nr.1, bkl.G3, sc.1, et.9, sect.3, Nr. SC RENDER 
COM SRL – Buc. str. Dâmbovicioarei nr. 9 sect. 2, Nr. SC FRITAL SUPPLIES Ltd prin SC Master Bake SRL – Buc. 
str. Petru Cercel 
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 7 et.3, completul S 4 în ziua de 20.06.2019, ora 9,00 în calitate de creditori, în 
proces cu debitoarea SC VINALDI COM SRL, cu sediul în Târgovişte, Bd.Independenţei, bl. O4, parter, judeţul 
Dâmboviţa, având cod unic de identificare 9385474 şi număr de ordine în registrul comerţului J15/146/1997, pentru 
Legea nr.85/2006.  
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. CHIRĂNOIU V DELIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cod unic de înregistrare: 26386615 
România Tribunalul Dâmboviţa Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Calea Bucureşti nr. 3  
Dosar nr. 3114/120/2018 

Citaţie 
emisă la: ziua 28.03.2019 

Către, Debitoare Întreprinderea Individuală Chirănoiu V. Delia, cu sediul în Târgovişte, Sos.Găeşti nr. 7A, judeţul 
Dâmboviţa, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr. F 15/17/2010, având Cod unic de înregistrare 26386615,  
creditor Bancpost SA, cu sediul în Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, sector 2. 
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 7 et.3, completul S 4 în ziua de 23.05.2019, ora 9,00 în calitate de creditori, în 
proces cu debitoarea Întreprinderea Individuală Chirănoiu V. Delia, cu sediul în Târgovişte, Sos.Găeşti nr. 7A, judeţul 
Dâmboviţa, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr. F 15/17/2010, având Cod unic de înregistrare 26386615 
pentru Legea nr.85/2014. 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, 
 
Județul Galaţi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CBS OIL TRADING SRL, cod unic de înregistrare: 29353817 

Notificare privind deschiderea procedurii de insolvență 
Nr.:737 Data emiterii: 28.03.2019 

1. Date privind dosarul: 3129/121/2018*, Tribunalul Galaţi, secţia II civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal  
2. Arhiva/registratura instanței: Galaţi, str. Brăilei, nr. 153, jud. Galaţi.  
3. Debitor: S.C. CBS Oil Trading S.R.L., cu sediul social în mun. Galaţi, str. Armata Poporului, nr. 6, bl. CL3, ap. 20, 
județul Galaţi, având CUI 29353817, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J17/1416/2011  
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3.1 Cererea de deschidere a fost formulata de debitor 
4. Creditori: conform cereri de admitere creanţe  
5. Administrator judiciar: Art Pro Insolv SPRL cu sediul în Câmpulung, şos. Naţională, nr. 179, jud. Argeş, Tel: 
0740.475.296, 075509 76 76 Fax: 0372.891.671; E-mail: artinsolv@gmail.com; nr. de înregistrare RFO 0505.  
6. Subscrisa: Art Pro Insolv SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului: S.C CBS Oil Trading S.R.L., 
conform Hotărârii intermediare nr. 59/2019pronunţată în şedinţa publică din data de 13.03.2019, pronunţată de 
Tribunalul Galaţi, în dosarul nr. 3129/121/2018*, în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100 alin. (1) şi 
următoarele din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/ 2014, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67 alin. (1) sau, 
după caz, art. 72 alin. (4) sau alin. (6), art. 74 şi art. 67 alin. (1), din acelaşi act normativ: notifică, 
7. Deschiderea procedurii generale împotriva societăţii debitoare S.C CBS Oil Trading S.R.L., conform Hotărârii 
intermediare nr. 59/2019 pronunţată în şedinţa publică din data de 13.03.2019, pronunţată de Tribunalul Galaţi, în 
dosarul nr. 3129/121/2018  
7.1 Debitorul are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele 
prevăzute de art. 67 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.  
7.2. Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de 
admitere a creanţei în condiţiile următoare:  
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este de 26.04.2019. 
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 creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.  
7.2.2. alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii; termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmire, afişare şi comunicarea Tabelului preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă: 16.05.2019; termen de 
contestare a creanţelor, care se vor timbra cu 200 lei taxă judiciară de timbru: 7 zile de la publicare în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă, termen de soluţionare a contestaţiilor sau întocmire şi afişare a Tabelului definitiv de 
creanţe: 10.06.2019. 
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului 
judiciar în Câmpulung, şos. Naţională, nr. 179, jud. Argeş în data de 31.05.2019 ora 13.00 având ca ordine de zi: 1. 
prezentarea situaţiei debitorului; 2. desemnarea Comitetului creditorilor; 3. confirmarea administratorului judiciar şi 
stabilirea indemnizaţiei.  
În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal ’’Cererea de admitere a 
creanţei în Tabelul preliminar’’ cu respectarea dispoziţiilor art. 102 alin. (1) din Legea privind Procedura Insolvenţei. 
Cererea de admitere a creanţei în Tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele 
privind constituirea de garanţii, în copii certificate. 
Cererea de admitere 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 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 nr. 85/ 2014 privind procedura 
insolvenţei). 

Administrator judiciar, ART PRO INSOLV SPRL 
 
Județul Giurgiu 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea EMTI COM SRL, cod unic de înregistrare: 6853104 
Topaz Insolv SPRL Sediu: Bucureşti, B-dul Corneliu Coposu, nr.53, et. 2, ap. 6, sector 3 
Tel/ fax:  021.313.33.86; 0724.934.904 
E-mail: topazinsolv@gmail.com 
Număr dosar 2234/122/2014      
Tribunalul Giurgiu, Sectia Civila 
Debitoare:EMTI COM SRL, cu sediul social în Municipiul Giurgiu, Str. Prunarilor, Nr. 18A, Judet Giurgiu, CUI: 
6853104,  J52/59/1998. 

Proces-verbal al adunarii generale a creditorilor debitoarei EMTI COM SRL 
„in faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite” 

Incheiat astazi, 28.03.2019, orele 15:00, la adresa din Bucuresti, B-dul Corneliu Coposu nr. 53, et. 2, ap.6, sector 3, cu 
ocazia convocarii Adunarii generale a creditorilor debitoarei EMTI COM SRL convocata in conformitate cu prevederile 
art. 47 alin (1) si urm. din Legea nr. 85/2014, privind procedura insolventei. 
ORDINEA DE ZI: 
1.Supunerea spre aprobarea Adunarii Generale a Creditorilor debitoarei a situatiilor financiare finale.  
2. Supunerea spre aprobarea Adunarii Generale a Creditorilor debitoarei a raportului final de activitate intocmit pentru 
societatea EMTI COM SRL. 
DESFASURAREA ADUNARII GENERALE A CREDITORILOR: 
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