
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7740/16.04.2019 
 

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 

 

4 

Administrativ şi Fiscal, în dosarul 2871/ 62/2014,  în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura 
insolvenţei, convoacă adunarea creditorilor debitorului SC CUBULEX GYM SRL 
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar A&G Lichidări IPURL Adresa: Brașov, bvd.15 
Noiembrie nr.92, sc.B, ap.16, jud.Braşov Data 21.05.2019, ora 14/00. 
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane 
juridice cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se 
exprimă votul, semnată de creditor poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar 
/lichidator judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la 
purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub 
sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 
ORDINEA DE ZI: Având în vedere numărul mare de licitații organizate în vederea valorificării bunurilor rămase în 
averea debitoarei și văzând că nu s-a arătat nici o persoană interesată de achiziționarea acestora, mai mult, nici unul 
dintre creditori nu a fost de acord cu avansarea de fonduri pentru depozitarea acestora, supunem aprobării creditorilor: 
aprobarea valorificării ca și deșeuri a bunurilor mobile din averea debitoarei, constând în aparatură fitness și mobilier 
aferent, având în vedere și faptul că din punct de vedere tehnologic sunt depășite și uzate. 
informaţii suplimentare: Pentru alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa lichidatorului judiciar. 

Listă anexă creditori 
Nr. 
crt. 

Denumire CUI Nr. ordine in 
Registrul 

Comertului 

Sediul Telefon/Fax E-mail 

1. A.J.F.P. Brașov   Braşov, b-dul 
M.Kogalniceanu, nr.7, 
jud.Brașov 

  

2. BAL 91 GmbH   Sediul processual ales: 
Cab.Av.Dorian Senchetru, 
Brașov, b-dul. 
M.Kogălniceanu, nr.14, 
bl.1K, sc.A, ap.1, jud.Brașov 

  

3. SC General Business 
International Company  
SRL 

  Brașov, str.Moldovei, nr.16, 
jud.Brașov 

  

4. SC Romaqua Group SA   Oraș Borsec, str.Carpați, 
nr.46, jud.Harghita 

  

5. SC California Fitness 
România SRL 

  Ghiroda, Calea Aviatorilor, 
nr.18, jud.Timiș 

  

A&G Lichidari IPURL 
Av.Simion Florina Gabriela 

 
Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea DRILL TECHNOLOGY CONCEPT SRL, cod unic de înregistrare: 33218754 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificată a falimentului 
Nr. DTC/NF1/12.04.2019 

1. Număr dosar 38306/3/2018, Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civilă.  
2. Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 319 L, Cladirea B, sector 6. Număr de 
telefon: 021.408.63.00/021.408.37.00  
3.1. Debitor: DRILL TECHNOLOGY CONCEPT SRL, cod de identificare fiscala 33218754, cu sediul în Bucuresti, 
sector 2, str. Poiana cu Aluni, Nr.6. Număr de ordine în registrul comerþului J40/12412/2014. 
3.2. Administrator special -  
4. Creditor:*)Listă anexă: -  
5. LICHIDATOR JUDICIAR: Cabinet Individual de Insolvență IVAN COSMIN CONSTANTIN, număr matricol: 1B 
4872, cu sediul ales pentru comunicarea actelor în București, sector 3, Piața Alba Iulia, nr.4, Bl.I3, Et.1, Ap.2, telefon 
072 857 8340, fax 031 102 9506, e-mail: ivancosmin.ctin@yahoo.com.  
6. Subscrisa Cabinet Individual de Insolvență IVAN COSMIN CONSTANTIN, în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului DRILL TECHNOLOGY CONCEPT SRL, conform Hotărâre intermediară nr. 1636 pronunțată în data de 
26.03.2019, de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civila, în dosarul 38306/3/2018, în temeiul art. 99, din Legea nr. 
85/2014, privind procedura insolvenței, notifica: 
7. Deschiderea procedurii simplificată a falimentului împotriva debitorului DRILL TECHNOLOGY CONCEPT SRL, 
conform Hotărâre intermediară nr. 1636 pronunțată în data de 26.03.2019, de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a 
Civila, în dosarul 38306/3/2018. 
7.1. Debitorul DRILL TECHNOLOGY CONCEPT 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 85/2014. 
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7.2. Creditorii debitorului DRILL TECHNOLOGY CONCEPT SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a 
acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: 
Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului la data de 07.05.2019. 
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat 
atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 
7.2.2. Termenul de verificarea creantelor, întocmire, afisare și comunicare a tabelului preliminar al creanțelor la 
14.05.2019. 
Termenul de definitivare a tabelului creanțelor 28.05.2019. 
Data primei ședințe a adunarii generale a creditorilor – 16.05.2019. Adunarea creditorilor va avea urmatoarea ordine de 
zi: 1.Alegerea comitetului creditorilor; 2.Confirmarea Lichidatorului judiciar. 
Fixeaza termen pentru continuarea procedurii la data de 25.06.2019. 
8. Comitetul creditorilor -  
9. Deschiderea procedurii insolventei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, 
registrului societăţilor agricole/ registrului asociaţiilor şi fundaţiilor/ alte registre pentru efectuarea menţiunii. 
Informatii suplimentare 
1. 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 85/2014. 
2. 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. 
3. 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 lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, 
cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 
4. 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 85/2014). 

Cabinet Individual de Insolvență Ivan Cosmin Constantin 
 
2. Societatea ROMANIAN INCOMING AND OUTGOING SRL, cod unic de înregistrare: 31363790 
Eurom Insolv S.P.R.L. 
SEDIU: Bucuresti, sector 3 
Str. Traian Popovici, Nr.110, parter, camera 2 
TEL:021/326.53.75; FAX:021/326.53.76; 
e-mail: secretariat@eurom.ro 
NR. INREGISTRARE: RFO II -0733 
Termen: 19.04.2019  

Raport cuprinzând descrierea modului în care lichidatorul judiciar şi-a îndeplinit atribuţiile 
Nr. 179/15.04.2019 

1. Date privind dosarul: număr dosar 25661/3/2018 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Secţia a VII-a Civila. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civila, Bucuresti, Bulevardul Unirii nr.37, sector 3, 
număr de telefon: 021- 408.36.00, 021-408.37.01 programul arhivei/registraturii instanţei: L –V 9:30-14:00 
3.Debitor: ROMANIAN INCOMING AND OUTGOING SRL, cu sediul în Bucuresti, Calea 13 Septembrie, nr. (221-
225), 227, Complex Comercial Prosper, biroul 11, etaj 3, sector 5, înregistrată la Registrului Comerţului Bucuresti sub 
nr. J40/3332/2013, având CUI 31363790. 
4. Lichidator judiciar: EUROM INSOLV S.P.R.L., prin asociat coorodnator ALEXE IONELIA, cu sediul social în 
Bucuresti str. Traian Popovici nr. 110, parter, camera 2, sector 3. Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în 
Insolvenţă 1C 0347, tel./fax 021-326.53.75/ 021-326.53.76.E-mail secretariat@eurom.ro 
5. Subscrisa: EUROM INSOLV S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului ROMANIAN INCOMING 
AND OUTGOING SRL, conform incheierii de sedinta din data de 23.08.2018, pronunţata de Tribunalul Bucuresti, 
Secţia a VII-a Civila, în dosarul nr. 25661/3/2018, în temeiul art. 59 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, 
depunem 

Raport privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar şi-a îndeplinit atribuţiile 
I.-INFORMAŢII PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENŢEI – SCURT ISTORIC 
Prin Incheierea de Sedinta din 23.08.2018, Judecătorul sindic dispune intrarea debitorului în faliment prin procedura 
simplificata. 
Notificarea privind deschiderea procedurii de faliment nr. 410/24.08.2018 a fost publicata în B.P.I. nr. 
15872/27.08.2018 
II. TABELUL PRELIMINAR 
Tabelul preliminar al creantelor nr. 516 a fost intocmit în data de 16.10.2018 si publicat în B.P.I nr. 19681/18.10.2018 
III. TABELUL DEFINITIV AL CREANŢELOR 
Tabelul definitiv al creantelor nr. 544 a fost intocmit în data de 02.11.2018 si publicat în B.P.I nr. 20782/02.11.2018. 
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