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6.Deschiderea procedurii simplificate se notifică ORC de pe lângă Tribunalul Bucureşti pentru efectuarea menţiunii, în 
conformitate cu prevederile art. 115 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.  
Potrivit art. 75 alin. (1) 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. 
Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de 
admitere a creanţelor. ...”. 

BVA Insolv IPURL 
prin asociat coordonator Av. Babenco Monica 

 
Județul Buzău 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea BONEA ADVERTISING SRL, cod unic de înregistrare: 22513112 

Convocarea adunării creditorilor 
Nr. 450 Data emiterii: 12.04.2019 

Date privind dosarul: Număr dosar: 2507/114/2018 Tribunal Buzău – Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal; Judecător sindic: Crenguţa Pantazi 
Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Buzău, bd.. Nicolae Bălcescu, nr. 8, jud. Buzău Programul arhivei: Luni-Vineri: 
09.00-13.00.  
Debitor: S.C Bonea Advertising SRL; Cod de identificare fiscală: 22513112. sediul social: mun. Buzău, str. Nicolae 
Bălcescu, bl.11, et.3, ap. 13, judeţul Buzău, având număr de înregistrare în registrul comerţului J10/ 1225 /2007. 
Lichidator judiciar: Cabinet Individul de Insolvenţă Oancea Manuela Iuliana. CUI 31468487; sediul social Buzău, Bl. 
Nicolae Bălcescu, bl.90, ap.2, jud. Buzău. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B2735 Tel. 
0729910486.  
Subscrisa: Cabinet Individul de Insolvenţă Oancea Manuela Iuliana, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC 
Bonea Advertising SRL conform Încheierii din data de 19.11.2018 pronunţată de Tribunalul Buzău, Secţia a II-a Civilă, 
de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.2507/114/2018, în temeiul art. 48 şi următoarele din Legea 85/2014 
din oficiu, convoacă adunarea creditorilor debitorului: SC Bonea Advertising SRL ce va avea loc la sediul profesional 
din Buzău, Bl. Nicolae Bălcescu, bl.90, ap.2, jud. Buzău. Data: 22.04.2019, Ora: 16:00. 
Ordinea de zi: aprobarea raportului final privind închiderea procedurii de insolvenţă a debitoarei SC Bonea Advertising 
SRL -„în faliment”; aprobarea bilanţului general al lichidării şi aprobarea propunerii lichidatorului judiciar de închidere 
a procedurii de insolvenţă a SC Bonea Advertising SRL-„în faliment” potrivit prevederilor art.174 (1) din Legea nr. 
85/2014 privind procedura insolvenţei. 
Informaţii suplimentare: Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării conform art.48 alin. 3 si 4 din Legea nr.85/ 
2014. 

Lichidator judiciar Oancea Manuela Iuliana 
 

2. Societatea CTT SUD 2010 SRL, cod unic de înregistrare: 26771823 
Uniunea Naționala A Practicienilor In Insolventa Din Romania 
Cabinet Individual De Insolventa “Stefan Marilena Emi” 
Râmnicu Sărat, str. Toamnei, bl. 8C, sc. B, ap.21, jud. Buzău 
Tel: +40744 507 168 
e-mail: m_emi_stefan@yahoo.com 

Notificarea deschiderii procedurii de faliment 
Nr.: 2 data emiterii: 12.04.2019 

1.Date privind dosarul: Număr dosar 1114/114 Anul 2018 Tribunalul Buzău – Secția a II a Civila, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal 
Judecător sindic: Marius Iana 
2.Arhiva/registratura instanței: 
Adresa (stradă, număr, localitate, sector, județ): bd.. N. Bălcescu, nr. 8, jud. Buzău  
3.1. Debitor: SC CTT Sud 2010 SRL, Cod de identificare fiscală: 26771823, sediul social: sat Mărăcineni, com. 
Mărăcineni, cvartalul 26, jud. Buzău, Număr de ordine în registrul comerțului: J10/224/2010 
3.2. Administrator special: Suditu Costel 
4.Creditori: Listă anexă 
5.Lichidator judiciar: Av. Stefan Marilena Emi, sediul social: Ramnicu Sărat, str. Toamnei, bl. 8C, sc. B, ap.21 județ 
Buzău, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență: 1B4822, Tel: 0744507168, E-mail: 
m_emi_stefan@yahoo.com 
6. Subsemnata Av. Stefan Marilena Emi, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC CTT SUD 2010 SRL 
conform sentinței civile nr. 141 din data de 04/04/2019 pronunțată de Tribunalul Buzău, Secția a II a Civila, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 1114/114/2018, art. 146 alin. 1 şi 2 raportat la art. 99 alin. 3 din Legea 
privind procedura insolvenței nr. 85/2014 notifică: 
7. Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că:  
 debitorul deși și-a declarat intenția de reorganizare nu a depus un plan;  
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 debitorul nu și-a declarat intenția de a intra în reorganizare și nici o parte din cele îndreptățite nu a depus un plan de 
reorganizare;  
 nici unul din planurile propuse nu a fost acceptat și confirmat;  
 obligațiile de plată și celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condițiile stipulate prin planul confirmat;  
 activitatea debitorului în decursul reorganizării aduce pierderi averii sale;  
X a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment, conform 
sentinței nr. 141 din data de 04/04/2019 pronunțată în dosarul menționat mai sus. 
7.1. Debitorul SC CTT Sud 2010 SRL are obligația ca în termen de 5 zile de la data notificării deschiderii procedurii de 
faliment să predea lichidatorului judiciar gestiunea împreuna cu cu lista actelor şi operațiunilor efectuate după 
deschiderea procedurii prevăzute la art. 84 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. 
7.2. Creditorii debitorului SC CTT SUD 2010 SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanțe împotriva debitorului în 
perioada de observație și până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală 
a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanței în condițiile următoare:  
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanței 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor în tabelul suplimentar al creanțelor este 
16.05.2019. 
În temeiul art. 114 din Legea privind procedura insolvenței, nedepunerea cererii de admitere a creanței până la termenul 
menționat atrage decăderea din drepturi privind creanța/creanțele deținute împotriva debitorului. 
7.2.2. Alte termene stabilite prin sentința de intrare în faliment:  
Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea, publicarea și comunicarea tabelului suplimentar al 
creanțelor este 10.06.2019. 
Termenul pentru depunerea eventualelor contestații formulate împotriva tabelului suplimentar al creanțelor este 7 zile 
de la publicarea acestuia în Buletinul Procedurilor de Insolventa. 
Termenul pentru afișarea, publicarea şi comunicarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor este 10.07.2019. 
8. Adunarea Creditorilor 
Se notifică faptul că Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar în Buzău bld..Unirii Centru, 
nr.176, Bl. A, ap.20, jud. Buzău, în data de 15/05/2019 ora 11,00 având ca ordine de zi : 
1.Aprobarea remunerației lichidatorului judiciar în cuantum de 500.00 Lei lunar şi 8% din încasări inclusiv TVA. 
9. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău pentru 
efectuarea mențiunii. 
Informații suplimentare: 
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la Tribunal Cererea de înscriere 
a creanței în tabelul suplimentar” cu respectarea dispozițiilor art. 104 din Legea privind procedura insolvenței. 
 Cererea de înscrierea creanței în tabelul suplimentar va fi însoțită de documentele justificative ale creanței și actele 
care atestă constituirea de garanții, în copii certificate. 
 Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe 
adresa instanței, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar și unul pentru a rămâne la dosar, 
cu mențiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoțită de dovada plății taxei judiciare de timbru în sumă de 200.00 lei. 
Restricții pentru creditori: 
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanțelor 
asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea privind procedura insolvenței). 

L.S. Lichidator judiciar Av. Stefan Marilena Emi 
 

Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea JOLKA IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 32424187 

 Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar 
în procedura simplificată de faliment 

Nr. 415/11.04.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 855/1285/2018; Tribunal Specializat Cluj, Judecător sindic: Nicoleta Koșa 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Cluj Napoca, Calea Dorobantilor nr. 2-4, jud. Cluj, număr de telefon 0264-
596110, programul arhivei/registraturii instanţei luni – vineri, orele 9-12.30 
3.Debitor: Jolka Impex SRL, cu sediul în loc. Luna de Sus nr. 50, com. Florești, jud. Cluj, număr de ordine în registrul 
comerţului J12/3246/2013, având CIF 32424187 
4. Lichidator judiciar New Insolvency SPRL Cod de identificare fiscală 21169046, nr. de ordine în RFO 0210/2006, cu 
sediul social în loc. Cluj Napoca, str. Piața Ștefan Cel Mare, nr. 4, camera 12, jud. Cluj, Tel 0264403737,8 fax 
0264450665 E-mail office@newinsolvency.ro, Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar Rosana Bica 
5. Subscrisa New Insolvency SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului Jolka Impex SRL conform Sentinței 
civile nr. 258/19.02.2019 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dosar nr. 855/1285/2018, în temeiul art. 59 din 
legea 85/2014 comunică: 
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