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Având în vedere cele prezentate, în vederea îndeplinirii în continuare a atribuțiilor prevăzute de art. 64, în baza art. 59 
alin. (3) din Legea 85/2014, am solicitat judecătorului sindic acordarea unui termen de control. 
Cu stimă,  

Lichidator judiciar: Arsolv SPRL Arad, prin Asociat coordonator: Costi Boby 
 

Județul Bacău 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CITOMET AC SRL, cod unic de înregistrare: 14754659 

Raport de activitate 
SPRL 1244/CI 777/17.04.2019 

1.Date privind dosarul: Număr dosar 1487/110/2012*; Tribunal Bacău Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ 
şi Fiscal; Judecător sindic:  
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr. 4, loc. Bacău, jud. Bacău,Număr de telefon 0234.51.44.19 
programul arhivei/registraturii instanţei 10.30 -12.30 3.1. Debitor: SC Citomet Ac SRL, Cod de identificare fiscală 
14754659, sediul social Bacău str. Pictor Aman nr. 94 et 7 jud. Bacău,Număr de ordine în registrul comerţului 
J04/158/2012 
3.2.Administrator special: dl. Popovici Georgică  
4.Creditor: . 
5.Lichidator judiciar:Ionescu şi Asociații SPRL cu sediul în Bacău str. Ştefan cel Mare nr 3, parter, atestat sub nr. RFO 
II0661, jud. Bacău, tel./fax 0334/417350, E-mail cpi.ionescuadrian@yahoo.com, Nume şi prenume reprezentant 
lichidator judiciar Ionescu M. Adrian. 
6. Ionescu şi Asociații SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Citomet Ac SRL, conform Sentinței cu 
nr 391 din data de 11.04.2013* pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia Civilă, în dosarul 1487/110/2012, în temeiul art. 
21 din Legea privind procedura insolvenţei depunem, raport de activitate 
Ultimul raport de activitate a fost publicat în BPI 2501/06.02.2019.Lichidatorul judiciar a continuat procedura de 
valorificare a bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul falitei, ultima licitaţie a fost programată în data de 
13.03.2019. Având în vedere nevalorificarea bunurilor lichidatorul judiciar a convocat adunarea creditorilor prin BPI cu 
nr 7790/16.04.2019 pentru data de 25.04.2019 cu ordinea de zi:Pentru valorificarea bunurilor mobile din patrimoniul 
falitei s-au organizat până în prezent 28 (douăzeci şi opt) de licitaţii, din care trei pornind de la preţul de 100% din 
valoarea de evaluare, trei pornind de la preţul de 90% din valoarea de evaluare, trei pornind de la preţul de 80% din 
valoarea de evaluare, trei cu preţ de plecare de 70%, trei cu preţ de pornire de 60% şi 13 cu preţ de pornire de 50% din 
valoarea de evaluare. Având în vedere nevalorificarea bunurilor solicităm aprobarea unei noi strategii de vânzare prin 
organizarea unei noi serii de 6 (şase) licitaţii dintre care trei cu preţ de plecare de 40% şi trei cu preţ de pornire de 30% 
din valoarea de evaluare. Pentru valorificarea bunului imobil ( proprietate imobiliară – teren + construcţii situată în 
Căciuleşti com Girov jud. Neamţ din patrimoniul falitei s-au organizat până în prezent 27 (douăzeci şi şapte) de licitaţii, 
din care trei pornind de la preţul de 100% din valoarea de evaluare, trei pornind de la preţul de 95% din valoarea de 
evaluare, trei pornind de la preţul de 90% din valoarea de evaluare, trei cu preţ de plecare de 85%, trei cu preţ de 
pornire de 80%, trei cu preţ de pornire de 75% din valoarea de evaluare, trei cu preţul de plecare de 70% din valoarea de 
evaluare, trei cu preţul de plecare de 65% din valoarea de evaluare şi trei cu preţul de 60% din evaluare. Conform 
hotărârii adunării creditorilor din 29.09.2017, atât pentru bunurile mobile, cât şi pentru Proprietatea imobiliară s-au mai 
organizat încă 25 de licitaţii cu preţul de plecare de 50% din valoarea de evaluare. Având în vedere nevalorificarea 
bunurilor nici la preţul de 50% sau 30% (în cadrul licitaţiilor organizate pentru bunurile mobile anterior), precum şi a 
faptului ca Raportul de evaluare a fost întocmit în luna mai 2014 solicităm acordul creditorilor în vederea efectuării unei 
noi evaluări a bunurilor mobile şi a bunului imobil, sens în care lichidatorul judiciar menţionează că a primit 
următoarele oferte asupra cărora solicităm creditorilor să se pronunţe: Maftei Andreea Felicia - Evaluator autorizat cu o 
ofertă de 4.600 lei; SC S & I Eval Consult SRL cu o ofertă de 4.200 lei (neplătitoare de tva) şi Fasoleac Ana Maria 
expert tehnic judiciar” cu o ofertă de 4.500 lei FTVA. Solicităm un termen pentru continuarea procedurii şi valorificarea 
bunurilor. 

Lichidator judiciar al SC Citomet Ac SRL Ionescu şi Asociaţii SPRL 
prin asociat coordonator Ionescu M. Adrian 

 
Județul Braşov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea DE L'ART VOYAGES SRL, cod unic de înregistrare: 16210670 

Notificare deschidere procedură faliment 
 Numărul: 494 data emiterii: 17.04.2019 

1. Date privind dosarul: număr dosar 2995/62/2018, Tribunalul Braşov, Secţia Comercială, Judecător sindic: Anca 
Codreanu. 
2. Debitor: SC De L’Arte Voyages SRL, CUI 16210670, Sediul: Braşov, str. Semenicului, nr. 24, jud. Braşov, Număr 
de ordine în ORC: J08/467/2004. 
3. Lichidator judiciar: Cenţu SPRL; Sediul: str. Olarilor nr. 16, Braşov; Număr de înscriere în RSP UNPIR: 0258; CUI 
22271116, tel/fax:0268/41.86.99, reprezentată prin asociat coordonator Cenţu Aurel. 
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4. Subscrisa: Cenţu SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC De L’Arte Voyages SRL, conform 
sentinţei civile nr. 441/SIND din data de 02.04.2019, pronunţată de Tribunalul Braşov, în dosarul 2995/62/2018, în 
temeiul art.146 coroborat cu art. 99 alin. (1), alin. (2) si/sau alin.(3) şi art. 100 alin.(1) şi următoarele din Legea 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67 alin. (1) şi art.5 
alin.(1) sau, dupa caz, art. 72 alin. (6), art. 74 şi art. 67 alin.(2) din acelaşi act normativ notifică deschiderea procedurii 
generale de faliment conform Sentinţei Civile nr. 441/sind din data de 02.04.2019, pronunţată în dosarul mai sus 
rubricat împotriva debitorului SC De L’Arte Voyages SRL, cu sediul în Braşov, str. Semenicului, nr. 24, jud. Braşov, 
Număr de ordine în ORC: J08/467/2004, în anexă, în număr de 1 pagini.  
5.Administrator special: Lăcrămioara Elena Rotaru. 
6. Iniţiatorul procedurii: De L’Arte Voyages SRL. 
Termene stabilite prin Sentinţă civilă nr. 441/SIND din data de 02.04.2019, pronunţată de Tribunalul Braşov, în dosarul 
2995/62/2018: termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii de 
insolvenţă: 20.05.2019. În temeiul art. 114 din legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul mentionat atrage decăderea Dumneavoastră din drepturi 
privind creanţa/creantele născute în perioada de observaţie, pe care le deţineţi împotriva debitorului. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, înregistrarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creantelor este: 
10.06.2019. Termenul pentru inregistrarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al 
creanţelor: 7 zile de la publicarea în BPI. Termenul pentru întocmirea, înregistrarea şi comunicarea tabelului definitiv 
consolidat al creantelor este: 08.07.2019. Informaţii suplimentare: în vederea înscrierii la masa credală este necesar să 
se completeze şi să se transmită la Tribunal Cererea de înscriere a creanţei suplimentare la masa credală” cu respectarea 
dispoziţiilor art. 104 din Legea 85/2014, raportat la art. 146 din Legea 85/2014. Cererii de admitere a creanţei îi vor fi 
anexate, în copie certificată, documentele justificative ale creanţei şi ale actelor care atestă constituirea de garanţii. 
Documentele solicitate prin prezenta notificare vor fi depuse la dosar sau trimise prin postă pe adresa instanţei în dublu 
exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a ramâne la dosar. În cazul în care optaţi să 
trimiteţi documentele prin postă, puteţi să trimiteţi unul din cele două seturi de documente direct pe adresa la 
lichidatorului judiciar, iar celălalt set pe adresa instanţei. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva 
Tribunalului Brasov. Cererea va fi însotită de dovada în original a plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 
Conform sentintei nr. 441/SIND din data de 02.04.2019, pronunţată de Tribunalul Braşov, în dosarul 2995/62/2018, 
judecătorul sindic a dispus dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitoarei. 

Lichidator judiciar Cenţu SPRL, prin Asociat coordonator Cenţu Aurel 
 

2. Societatea GRUP ARCONS SA, cod unic de înregistrare: 1101542 
România,Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, De Contencios Administrativ Şi Fiscal 
B-dul 15 Noiembrie nr.45 
Dosar nr.5015/62/2013 
Termen: 16 mai 2019 

Citaţie 
emisă la: ziua 08 luna 04 anul 2019 

creditorii 
- BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA cu sediul în Braşov, str. M.Kogălniceanu, nr.5, judeţul Braşov, prin 
SCA Popa, Marin şi Asociaţii, Braşov, str. M. Kogălniceanu, nr. 4, bl. 17, sc. B, ap. 1, jud. Braşov; 
- Direcţia Generală Regională A Finanţelor Publice Braşov, prin mandatar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 7, CIF 4317495; 
- Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri SA IFN, CUI 14367083, J40/10581/2001, prin 
reprezentant legal Giliola Ciorteanu, Bucureşti, str. Ştefan Iulian, nr. 38, sector 1; 
- Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romania SA, CUI 16054368, J40/552/2004, prin 
reprezentant legal Mircea Pop, Bucureşti, bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1; 
- Comuna Roşii Munţi, prin reprezentant legal Chis Bălan Ile, Primar, loc. Ruţii Munţi, nr. 120, CF 4728156, jud. 
Mureş; 
-Municipiul Odorheiul Secuiesc- Piaţa Varoshaza, nr.5, judeţul Harghita 
-Comuna Porumbacu prin Primar- Porumbacu de Jos, nr.253, judeţul Sibiu 
-Municipiul Făgăraş prin Primar, cu sediul în Făgăraş, str. Republicii nr.3, judeţul Braşov 
- Primăria Săcele, str. Piaţa Libertăţii, nr. 17, jud. Braşov; 
-Comuna Breţcu prin Primar- Breţcu, judeţul Covasna  
-Comuna Praid prin Primar- Praid, nr.394, judeţul Harghita 
- Primăria Oraşului Predeal prin Primar- Predeal, b-dul M.Săulescu nr.127 judeţul Braşov  
- SC CIBIN SRL, CUI RO1100466, J08/73/1992, prin reprezentant legal Baciu Elena Anca, Săcele, str. Bunloc, nr. 1, 
jud. Braşov; 
- SC EURO-ACTIV SRL, CUI RO677289, J31/449/1991, prin reprezentant legal Dumitru Rus, Zalău, bd. Mihai 
Viteazul, nr. 53/A, jud. Sălaj; 
- SC MULTIPLAND SRL, CUI RO6178970, J19/778/1994, prin reprezentant legal Bartok Sandor, Odorheiu Secuiesc, 
str. Budvar, nr. 35, jud. Harghita; 
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