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Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii ca fiind 
de 10 zile de la primirea notificării, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor pentru data de 12 iunie 2019. 
Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 8 mai 
2019, termenul de verificare, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor, la data de 22 mai 
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 tabelul preliminar de creanţe, de 7 zile de la publicarea tabelului 
preliminar de creanţe în BPI şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului 
creanţelor la 12 iunie 2019. 
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. 
Dispune desfăşurarea primei şedinţe a adunării creditorilor la sediul lichidatorului judiciar provizoriu SP AMTT 
Consult” SPRL, în Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 2/67, jud. Cluj, la data de 24 mai 2019, ora 1300. 
Dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune lunar un raport cuprinzând descrierea 
modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor 
cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei, onorariul încasat, cu precizarea modalităţii de calcul al 
acestuia precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii, un extras al acestuia urmând a fi publicat de către 
lichidatorul judiciar provizoriu în BPI și de a se prezenta la fiecare termen fixat în procedură. 
Stabileşte termen de judecată pentru examinarea stadiului procedurii şi soluţionarea eventualelor opoziţii pentru data de 
12 iunie 2019, sala 102, ora 1100, complet F6. 
Executorie. 
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel care va fi depus la Tribunalul Specializat Cluj. 
Pronunţată în şedinţă publică, azi 3 aprilie 2019. 
Judecător Sindic,                  Grefier, 
Claudiu Gligan                  Alina Berindean 
 
Județul Constanţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CYCLOP FIX SRL, cod unic de înregistrare: 35075375 

Notificare privind deschiderea procedurii de faliment în procedură simplificată 
Nr.: 815 data emiterii: 09.04.2019 

1.Date privind dosarul: număr dosar 1263/118/2019, Tribunal Constanța, Secţia a II-a Civilă Judecător sindic: Claudia 
Ionela Bojin 
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Traian nr.31 Număr de telefon:0241/551345, programul arhivei/registraturii 
instanţei:Luni-Vineri: 08.30-12.30 
3.Debitor: SC Cyclop Fix SRL Cod de identificare fiscală 35075375, Număr de ordine în registrul comerţului: 
J13/2156/2015 Sediul social: loc. Constanta, str. 1907, nr.55, jud. Constanța 
4.Lichidator judiciar: C.I.I.Stănăşel Anca (fostă Frăţilă ) sediul social: mun. Constanţa, str. Gheorghe Sion nr,1, jud. 
Constanţa Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă:1B3884 Tel.0732.012.955, e-mail: 
anka.fratila@gmail.com 
5.Subsemnata: Stănăşel Anca (Frăţilă), în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Cyclop Fix SRL, conform 
Sentinţei civile nr. 151 din data de 20.03.2019 pronunţată de Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 
1263/118/2019, în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67, alin. (1) sau, după caz, 
art. 72 alin. (6), art. 74 şi art. 67, alin.(2) din acelaşi act normativ notifică 
6. Deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva debitorului SC Cyclop Fix SRL SRL prin sentinţa civilă 
nr. 151 din data de 20.03.2019 pronunţată de Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 1263/118/2019. 
6.1. Debitorul SC Cyclop Fix 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 nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă. 
6.2. Creditorii debitorului SC Cyclop Fix SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 03/05/2019. 
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind 
creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 
10/05/2019 
Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă a tabelului preliminar. 
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 31/05/2019. 
7.Adunarea creditorilor: 
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Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul ales al administratorului judiciar situat în mun. 
Constanţa,str. Sabinelor nr. 37A, jud. Constanţa, în data de 14/05/2019 ora:12.00 şi va avea ca  
Ordine de zi: 
o alegerea comitetului creditorilor 
o prezentarea situaţiei debitorului 
o confirmarea/înlocuirea lichidatorului judiciar şi a remuneraţiei acestuia 
8.Deschiderea procedurii simplificate de faliment se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul 
Constanţa pentru efectuarea menţiunii. 
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 nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.� 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. 
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 procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă). 

Lichidator judiciar, Stănăşel Anca (Frăţilă) 
 

Județul Călăraşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea SIGABIT ADAR SRL, cod unic de înregistrare: 28054906 

Convocare adunare creditori 
Nr. 2019.32/09.04.2019 

1. Date privind dosarul: număr dosar 1078/116 Anul 2015 Tribunal Călărași, Secţia Civilă 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Str.Bucureşti nr.106, Mun. Călărași, Jud.Călărași, cod poştal 910068; Număr de 
telefon  0242315736, programul arhivei/registraturii instanţei zilnic 9.00-13.00. 
3.1. Debitor: SIGABIT ADAR SRL, cu sediul social în Municipiul Călărași, str. Prelungirea Dobrogei nr. 1, Birou nr.4, 
jud.Călărași, număr de înregistrare în Registrul Comerțului   Călărași  J51/66/2011, CUI RO 28054906. 
3.2. Administrator special: Vasile Angelica 
4. Creditori:D.G.R.F.P Ploiesti, Banca Comercială Română sa,Geangu Tiberiu,DITL Călărași , Primaria Pantelimon, 
Biznes Trade BG Eood, Rowegan Eood, OMV Petrom Marketing SRL, Idea Leasing IFN SA, Idea Broker de Asigurare 
SRL 
5. Lichidator judiciar: Carpați Consulting SPRL, cod de identificare fiscală 32794082, sediul social în municipiul 
Ploieşti, str. Sg. Erou Mateescu Gheorghe, nr. 18, bl. 10, sc. D, ap. 149,  jud. Prahova, număr de înscriere în Tabloul 
Practicienilor în Insolvenţă RFO II 0729/2014,  Fax 021/310.07.04, Tel. 0726713763, e-mail 
carpaticonsulting@yahoo.ro, reprezentant legal Desculţu Aurelia; 
6. Subscrisa: Carpați Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SIGABIT ADAR SRL, conform 
Sentinţei din data de 28.12.2015 pronunţată de Tribunalul Călărași ,  în dosarul 1078/116/2015, în temeiul art. 42 și 53 
din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, convoacă : 
7. Adunarea creditorilor debitoarei Sigabit Adar SRL pentru data de 15/04/2019, ora 11.00, la sediul ales al 
lichidatorului din București, B-dul. Burebista, nr. 1, bl. D15 sc. 1,et.3, ap. 13, sector 3, având următoarea ordine de zi: 
a) a)aprobarea  ofertei privind valorificarea bunurilor debitoarei ,conform regulamentului de vânzare  publicat în BPI 
nr.21364 / 22.11.2016  și aprobat de adunarea creditorilor ; oferta  primita a fost  comunicată  tuturor creditorilor. 

Desculţu Aurelia 
 
Județul Maramureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea HALLEY SRL, cod unic de înregistrare: 2953321 
Număr dosar: 7912/100/2011  
Debitor: SC Halley SRL – în faliment 
Baia Mare, Bd. Republicii nr.13A/36, judeţul Maramureş  
J24/1496/1991, CUI 2953321 
Lichidator judiciar: Certserv Insolv SPRL 

Raport asupra fondurilor obținute în cadrul procedurii de faliment și  
Plan de distribuire între creditori  privind debitoarea Halley SRL 

Nr.74/05.04.2019 
1.Preliminarii 
Prin Sentinţa civilă nr. 2518 din 18.05.2015 pronunţată de Tribunalul Maramureş în dosarul nr. 7912/100/2011, s-a 
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