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In acest sens a procedat la publicarea unui Anunt în ziarul Evenimentul Zilei, cu aparitie în data de 10.12.2018, 

Pana în data de 14.12.2018, orele 11.00, data şi ora limita pentru depunerea ofertele, asa cum s-a prevazut în anunt, au 

fost primite urmatoarele oferte: 

a. SC CROMATIQ EVAL SRL a comunicat prin adresa nr.29/12.12.2018, inregistrata cu numarul de intrare 

491/14.12.2018, urmatoarea oferta : 

- Tarif al evaluarii: 7.500 lei (nu este platitoare de TVA). 

- Termen de predarea al raportului este determinat de data efectuarii inspectiei şi primirii documentatiei necesare, dar 

nu mai tarziu de 28.01.2019. 

b. SC AM VERUS SRL a comunicat prin adresa nr.47/12.12.2018, inregistrata cu numarul de intrare 492/14.12.2018, 

urmatoarea oferta : 

- Tarif al evaluarii: 13.300 lei (nu este platitoare de TVA). 

- Termen de predarea al raportului este de 15 zile calendaristice din momentul primirii datelor necesare şi efectuarii 

inspectiei tehnice. 

c. SC Holm Record SRL a comunicat prin adresa nr.28/11.12.2018, inregistrata cu numarul de intrare 494/14.12.2018, 

urmatoarea oferta : 

- Tarif al evaluarii: 11.500 lei (nu este platitoare de TVA). 

- Termen de executie este de 20 zile de la primirea tuturor documentelor necesare intocmirii raportului de evaluare. 

Avand în vedere criteriile de selectie a evaluatorului, administratorul judiciar a considerat oprtuna desemnarea 

evaluatorului SC CROMATIQ EVAL SRL în vederea evaluarii imobilelor apartinand SC SIMTEX SA, care ofera 

tariful cel mai mic solicitat (7.500 lei - NU se adauga TVA 19%) şi termenul de realizarea a raportului de evaluare. 

2. Supunerea spre aprobare a raportului de evaluare privind bunurile imobile apartinand SC SIMTEX SA. 

3. Supunerea spre aprobare a raportului de evaluare privind bunurile mobile (utilaje) apartinand SC SIMTEX SA. 

Convocarea Adunarii creditorilor a fost publicata în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.6346/27.03.2019. 

La sedinta a participat: 

- D.I.T.L. sector 3 Bucureşti, care detine 7,32% din masa credala, prin scrisoare prin fax. 

Administratorul judiciar constata ca la adunare au participat creditori insumand în total 7,32% din valoarea masei 

credale a societatii SIMTEX SA, nefiind intrunit cvorumul legal prevazut de art.15 alin.1 din Legea 85/2006. 

Cu privire la ordinea de zi a adunarii, s-a primit prin corespondenta urmatorul vot : 

A. Creditorul D.G.I.T.L. sector 3 Bucureşti transmite prin adresa nr. 358883/01.04.2019 urmatoarele : 

- Referitor la punctul nr.1 de pe ordinea de zi, precizeaza ca este pentru aprobarea ofertei evaluatorului CROMATIQ 

EVAL SRL în vederea evaluarii bunurilor debitoarei. 

- Referitor la punctul nr.2 de pe ordinea de zi, precizeaza ca este pentru aprobarea Raportului de evaluare privind 

bunurile imobile apartinand debitoarei. 

- Referitor la punctul nr.3 de pe ordinea de zi, precizeaza ca este pentru aprobarea Raportului de evaluare privind 

bunurile mobile apartinand debitoarei. 

Avand în vedere ca la sedinta a participat doar creditorul D.G.I.T.L. sector 3 Bucureşti care detine 7,32% din masa 

credala, nu au fost intrunite prevederile art.15 alin.1 din Legea 85/2006, motiv pentru care nu se poate lua nicio decizie 

privind punctele inscrise pe ordinea de zi. 

In conformitate cu prevederile art.14 alin.6 din Legea 85/2006, a fost incheiat prezentul proces verbal astazi, 

04.04.2019, în 2 exemplare, unul pentru fiecare parte prezenta la adunare şi unul pentru a fi depus la dosarul cauzei, 

prin grija administratorului judiciar. 

Administrator judiciar, Prof Consult International IPURL 

Prin asociat Dumitru Viorel Iulian 

Birou corespondenta: Bucureşti, sector 4 

Strada Ienachita Vacarescu, Nr.18, Etaj 2, Interfon 3 

Tel 0744.331.685 Fax: 0338.818.648 

Email: prof_consult_ipurl@yahoo.com 

 

Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea COD PROTECT SOFTWARE SRL, cod unic de înregistrare: 33456462 

Societatea COD PROTECT SOFTWARE SRL; cod unic de înregistrare 33456462 

Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei  

Nr. 2594/04.04.2019 

Termen: 19.04.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 6/1285/2019, Tribunalul Specializat Cluj; Judecător sindic: Sînziana Felicia 

Coroiu 

2.Arhiva/registratura instanţei: Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, cod 400117, jud. Cluj; Tel.: 0264-596110; 

0264-596111, Fax: 0264-504366. 

3.Debitor: COD PROTECT SOFTWARE SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 67, scara 

B, etaj, ap. B06, jud. Cluj, J12/2354/2014, CUI 33456462  

4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Săvuş Cristian, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea 

Administrator
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Dorobanţilor nr. 6, ap. 4, jud. Cluj, CIF 29866090, nr. Matricol: 1B3623, tel. 0364-880302, fax: 0364-880302, E-mail: 

savus.cristian@yahoo.com, reprezentată prin practician în insolvenţă Săvuş Cristian. 

5. Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Săvuş Cristian în calitate de administrator judiciar al debitoarei COD 

PROTECT SOFTWARE SRL conform hotărârii nr. 493 din data de 22 martie 2019 pronunţată de Tribunalul 

Specializat Cluj în dosarul cu nr. 6/1285/2019, în temeiul art. 99 alin. 1, 100 alin. 1 şi 111 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, 

notifică: 

6. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei COD PROTECT SOFTWARE SRL. Debitorul 

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 nr. 85/2014. 

6.1. Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de 

admitere a creanţei în condiţiile următoare: 

6.1.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 06.05.2019. În 

temeiul art. 114 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat 

atrage decăderea din drepturi privind creanţele deţinute împotriva debitorului. 

6.1.2. Termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe este 

24.05.2019. Termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile 

trecute sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar în tabel este de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de 

creanţe în BPI, iar termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului de creanţe este 

data de 14.06.2019. 

7. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj pentru 

efectuarea menţiunilor. 

8. Se notifică faptul că prima adunare generală a creditorilor se va desfăşura la data de 29.05.2019 ora 10:00 la sediul 

administratorului judiciar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 6, ap. 4, jud. Cluj.  

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze „Cererea de înscriere a 

creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea nr. 85/2014, 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. Cererea va fi însoţită de dovada 

plăţii taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei, sub sancţiunea anulării cererii ca netimbrată. 

Restricţii pentru creditori: 

Potrivit art. 75 din Legea nr. 85/2014, de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, 

extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. 

Lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolvenţă Săvuş Cristian 

 

Județul Constanţa 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea COLOMBO SRL, cod unic de înregistrare: 3400540 

Tabel definitiv rectificat 

al creanţelor debitoarei Colombo SRL S.R.L 

Nr. înreg.: 440/04.04.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 3252/118/2016, Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: 

Sincu Badea Adriana Ioana. 

2.Arhiva/registratura instanţei: Constanţa, str. Traian nr.31, Judeţul Constanţa; Tel.: 0241551345 interior 219, Fax: 

0241551342, program: luni – vineri: 8.30 – 12.30. 

3.Debitor: COLOMBO SRL CUI 3400540, J13/2726/1991, sediul social: Constanţa, str. Remus Opreanu nr.10A, Bl.L3, 

Sc.B, Et.1, Ap.13, Camera 4, Judeţul Constanţa.  

4. Lichidator judiciar: TOMIS I.P.U.R.L., CIF RO33905944, sediul profesional: Constanţa, Bd. Ferdinand nr.79, 

Bl.AR2, Parter, Judeţul Constanţa, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă: RFO II-0787, 

Tel:0728.991.992, fax:0241.550.773, E-mail: tomis.ipurl@gmail.com.  

5. Subscrisa TOMIS I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar al COLOMBO SRL desemnata conform Sentinţei 

civile nr.2496/20.12.2016, pronunţată în dosarul nr.3252/118/2016 al Tribunalului Constanţa – Secţia a II-a Civilă 

comunică:  

Tabel definitiv rectificat al creanţelor debitoarei Colombo S.R.L 

Nr. 

crt

. 

Denumire 

creditor 
Adresă 

Cuantum 

creanţă 

depusă (lei) 

Cuantum 

creanţă admisă 

(lei) 

Temei juridic Felul creanţei 

1.  

D.G.R.F.P. 

Galati prin 

A.J.F.P. 

Constanţa 

Constanţa,  

B-dul I. Ghe. 

Duca. nr. 18, 

jud. 

Constanţa 

111.063 111.063 
Titlu executoriu nr.7 din 

14.07.2016, 

bugetară 

art.161, pct. 5 

Administrator
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