BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7226/09.04.2019
Județul Gorj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea A&B TIRDUPLEX SRL, cod unic de înregistrare: 27193256
Convocare adunare creditori
Număr:513, data emiterii: 08.04.2019
1. Date privind dosarul: 116/95/2019, Tribunalul Gorj, Secţia Civilă.
2. Creditori: lista anexa
3.1 Debitor SC A&B TIRDUPLEX SRL cu sediul social în sat Crasna, comuna Crasna, nr. 296, jud. Gorj, cod de
identificare fiscală 27193256, numar de inregistrare în registrul comertului J18/312/2010.
3.2. Administrator special: nedesemnat.
4. Administrator judiciar: ART Insolv SPRL cu sediul în Craiova, str. Aries, nr. 1, bl.C, judeţul Dolj, RSP 0421, tel./fax
0251/415.330, reprezentată de Tomescu Octavian.
5. Subscrisa: ART Insolv SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC A&B TIRDUPLEX SRL,
conform incheierii din 23 Ianuarie 2019, pronuntata de Tribunalul Gorj, sectia Civila, în dosarul nr. 1286/63/2018, în
temeiul art. 48 şi următoarele din din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
din oficiu convoacă adunarea creditorilor debitorului: SC A&B TIRDUPLEX SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar.
Adresa: Craiova, str. Aries, nr. 1, bl.C, judeţul Dolj, Data de 17 Aprilie 2019, Ora 1400. Creditorii pot fi reprezentaţi în
cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte
persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Dacă legea nu interzice în mod expres, creditorii vor
putea vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format
electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi
comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau
lichidatorului.
Ordinea de zi:
1. Confirmare administrator/lichidator judiciar.
2. Stabilire onorariu administrator/lichidator judiciar .
3. Stabilire Comitet creditori.
Informaţii suplimentare: Pentru alte informaţii, vă puteţi adresa administratorului judiciar ART Insolv SPRL.
Lista creditori:
Nr.
Denumire creditor
Sediul creditorului
1. Administratia Judeteana A Finantelor Pulice Gorj Targu Jiu, str. Siretului, nr. 6, jud. Gorj
2. Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Crasna Comuna Crasna, sat Carpinis, nr. 79, jud. Gorj
3. OTP BANK ROMANIA SA
Bucureşti, Calea Buzesti, nr. 66-68, sector 1
Sediul procesual ales la Cabinet de Avocat – Dinu Sorin,
4. Unicredit Bank SA
Bucureşti, str. Silvestru, nr. 12, sector 2
BCR Leasing
5.
Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 15, etaj 1, Intrarea E, sector 3
IFN SA
Sediul procesual ales la Cabinet de Avocat – Dinu Sorin,
6. UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA
Bucureşti, str. Silvestru, nr. 12, sector 2
7. DREPTURI SALARIALE
Bucureşti, Petrom City, str. Coralilor, nr. 22, Cladirea
8. OMV PETROM MARKETING SRL
Infinity, Oval B, sector 1
9. SC AUTO BRAND SRL
Bragadiru, Sos. Alexandriei, nr. 327, jud. Ilfov
Bucureşti, bd. Timisoara, nr. 111-115, parter, biroul 1.1,
10. AFFINITY TRANSPORT SOLUTIONS SRL
sector 6
11. SC FAN COURIER EXPRESS SRL
Bucureşti, sos. Fabrica de Glucoza, nr. 11C, sector 2
Sediul procesual ales la Andrei Marian – Cabinet de avocat,
12. MOL Romania Petroleum Products SRL
Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu, nr. 1, ap. 8, jud. Cluj
13. CIORTAN SMARANDA
ART Insolv SPRL prin Tomescu Octavian
Județul Prahova
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DAMILCO TECH IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 32186832
Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei
Nr.: 1, data emiterii:08.04.2019
1.Date privind dosarul:Număr dosar 1421/105/2019, Tribunal Prahova,SecţiaComercială şi Contencios Administrativ.
2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa Prahova, Ploieşti, str. Valeni, nr.44, tel.0244.511.110, fax:0244.529.107,
Programul arhivei /registraturii instanţei 9-12.
3.Debitor: Damilco Tech Impex SRL cu sediul în Ploiesti, str. Rarau, nr.4, judeţul Prahova, Cod fiscal 32186832,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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J29/1372/2013.
4.Administratorspecial:nu a fost desemnat.
5.Administrator judiciar: Olteanu Raluca Georgiana C.I.I, Cod de identificare fiscală 26485503 Tel 0725699114.E-mail
ralucaolteanu81@yahoo.com.Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar-Olteanu Raluca Georgiana –
practician în insolvenţă.
6.Subscrisa Olteanu Raluca Georgiana C.I.I, în calitate de administrator judiciar al debitorului Sc Damilco Tech Impex
Srl, conform hotararii intermediare nr.400/2019 din data de 05.04.2019,pronunţată de Tribunalul Prahova Secţia
Comercială, în dosarul 1421/105/2019, întemeiul, art. 71 din Legea 85/2014 notifică
7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului Sc Damilco Tech Impex Srl, conform hotararii
intermediare nr.400/2019 din data de 05.04.2019, pronunţată de Tribunalul Prahova, secţia Comercială şi de Contecios
Administrativ, în dosarul 1421/105/2019.In hotararea mentionata nu s-a dispus ridicarea dreptului de administrare şi
dizolvarea societatii debitoare.
7.1. Debitorul Sc Damilco Tech Impex Srl, are obligaţia ca întermen de 10 zile de la deschiderea procedurii sădepună la
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei 85/2014.
7.2. Creditorii debitorului Sc Damilco Tech Impex Srl trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunereacererii de admitere a creanţei încondiţiile următoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrareacererii de admitere
a creanţelo rasupraaverii debitorului este 20.05.2019.Întemeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei,
nedepunerea cererii de admitere a creanţeipână la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind
creanţa/creanţelepe care le deţineţi împotrivadebitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 07.06.2019.Termenul pentru soluţionarea
eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 02.07.2019.Termenul pentru
întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 02.07.2019. Termenul limită de depunere a opoziţiilor la
hotărârea de deschidere a proceduriiprevăzute de Legea privind procedura insolvenţei este de 10 zile de la primirea
notificării.
8.Adunarea creditorilor:Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: Adresa Ploieşti, str. Negru
Voda, Nr.60, jud. Prahova. Data :12.06.2019 Ora:14.00,având ca ordine de zi :
-prezentarea raportului privind cauzele şi împrejurările care au condus societatea la starea de insolvenţă;
-desemnarea comitetului creditorilor;
-confirmarea administratorului judiciar numit de instanta;
-stabilirea remuneratiei administratorului judiciar(onorariul propus de catre administratorul judiciar este de 2000lei
lunar fără Tva şi 7% din sumele distribuite). Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova.
Informaţii suplimentare:
Învederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a
creanţei înt abelul preliminar” cu respectare adispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedur ainsolvenţei.
Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţe işi actele care
atestăconstituirea de garanţii, încopii certificate.
Cererea de înscriere a creanţeişidocumentele 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
menţiuneacăexemplarul pentruadministratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.Cerereava fi însoţită de dovada plăţii
judiciare de timbru în sumă de 200 lei şi de un timbru judiciar de 0,30lei. Restricţii pentru creditori:De la data
deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunilejudiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor
asupradebitorului saub unurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei)
Adminitrator judiciar,Olteanu Raluca Georgiana CII
Județul Suceava
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ADIDUM SRL, cod unic de înregistrare: 14452243
Tabel definitiv consolidat de creanţe reunit si actualizat
la data de 05.04.2019 privind debitorul SC Adidum SRL
Nr. 555/776 din data de 08.04.2019
1. Date privind dosarul: dosar numar 555/86/2016, Tribunalul Suceava – Secţia a-II-a Civilă
2.Arhiva/ registratura instanţei: Mun.Suceava, str. Stefan cel Mare nr. 62, jud. Suceava. Programul arhivei 0900- 1300.
3.1.Debitor: SC Adidum SRL, cod de identificare fiscală 14452243 sediul social în Gura Humorului, str. Ștefan cel
Mare, nr.43, bloc 43, ap.5, Număr de ordine în registrul comerţului J33/76/2002;
3.2. Administrator special: 4. Lichidator judiciar: Capital Insol SPRL Filiala Iasi, cod de identificare fiscală 26378612, sediul social Iaşi, str. Sf.
Petru Movilă, nr.52, et.1, jud. Iaşi, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP 0420 tel. 0232/411277,
nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Moraru Gheorghe, număr matricol 1C 3174;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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