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15826 din data de 24.08.2018 Anuntul privind depunerea raportului de evaluare a bunurilor la dosarul cauzei; 
-avand în vedere ca nu au fost inregistrate obiectiuni la Raportul de Evaluare, lichidatorul judiciar a procedat la 
demararea procedurilor de valorificare a bunurilor mobile identificate/evaluate din patrimoniul debitoarei prin licitatii 
publice organizate saptamanal în fiecare zi de vineri orele 14.00; 
-invederam onoratei instante faptul ce desi au fost organizate licitatii publice nu s-a reusit valorificarea niciunui bun din 
patrimoniul debitoarei deoarece bunurile prezentau uzura morala iar multe dintre acestea sunt deteriorate în proportie 
foarte mare; 
-avand în vedere ca nu s-a reusit valorificarea bunurilor identificate în patrimoniul debitoarei, lichidatorul judiciar a 
convocat Adunarea Creditorilor pentru data de 11.01.2019 ora 14.00 ce a avut pe ordine de zi urmatorul punct : 
1.Supunerea spre aprobare membrilor adunarii creditorilor a casarii activelor bunuri mobile(stocuri de tipul textile 
pentru copii şi adulti) avand în vedere uzura morala a acestora şi donarea acestora daca se impune. 
-dupa inchiderea dezbaterilor, lichidatorul judiciar a intocmit Procesul Verbal de sedinta, care a fost depus la dosarul 
cauzei prin serviciul registratura al acestei instante şi a fost publicat în BPI nr. 679 din data de 14.09.2019. Lichidatorul 
judiciar desemant în prezenta cauza a luat act de faptul ca, cu majoritate din voturile exprimate (71,69% din total masa 
credala) s-a aprobat casarea activelor bunuri mobile (stocuri de tipul textile pentru copii şi adulti) avand în vedere uzura 
morala a acestora; 
-lichidatorul judiciar a reusit prin demersurile intreprise de recuperare a creantelor sa recupereze suma de 22.734 LEI de 
la diversi clienti ai debitoarei, suma ce a fost distributa creditorilor conform Planului de Distribuire Intre Creditori 
Nr.1/06.03.2019, publicat în BPI nr.4885 din data de 07.03.2019; 
-avand în vedere ca impotriva Planului de Distributie Nr.1/06.03.2019 nu au fost inregistrate contestatii, lichidatorul 
judiciar a procedat la efectuarea platilor catre creditori; 
-in data de 01.04.2019, ora 12.00, lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Creditorilor ce a avut pe ordine de zi 
urmatorele puncte: 
1. Inaintarea cheltuielilor conf. art. 174 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, de catre creditorii societatii debitoare în vederea 
continuarii procedurii. 
2. Oportunitatea formularii cererilor privind incidenta prevederilor art.169 din Legea nr. 85/2014. 
3. Propunerea inchiderii procedurii deschisa impotriva societatii debitoare. 
 -lichidatorul judiciar a constat ca Adunarea Creditorilor a fost legal intrunita fiind stabilit cvorumul prevazut de Legea 
nr. 85/2014 prin votul transmis de catre doi creditori (71,69% din total masa credala); 
-hotararile creditorilor în cadrul Adunarii Creditorilor din dat ade 01.04.2019, au un fost în sensul ca, creditorii nu 
avanseaza sume pentru continuarea procedurii, nu considera oportuna formularea unei cereri intemeiata pe dispozitiile 
art. 169 din Legea nr.85/2014 şi aproba inchiderea procedurii deschisa impotriva societatii; 
-procesul verbal de sedinta al Adunarii Creditorilor din data de 01.04.2019 a fost depus la dosarul cauzuei şi a fost 
publicat în BPI nr. 6661 din data de 02.04.2019.  
-prin adresa nr.23688 din data de 21.09.2018, A.N.C.P.I. ne-a comunicat faptul ca societatea debitoare ALTERNATIVE 
FASHION SRL nu a fost identificata cu bunuri imobile care sa figureze/au figurat inscrise în cartea funciara. 
 -avand în vedere ca nu mai sunt bunuri mobile/imobile în patrimoniul debitoarei supuse valorificarii precum şi lipsa 
disponibilitatilor banesti în contul de lichidare al debitoarei, propunerea lichidatorului judiciar este de a se dispune 
inchiderea procedurii de faliment deschisa impotriva societatii debitoare ALTERNATIVE FASHION SRL; 
-cheltuieli de procedura facute de la data deschiderii procedurii de faliment şi pana în prezent cat şi onorariul 
lichidatorului judiciar au fost achitate în integralitate conform planului de distributie şi a inscrisurilor ce au fost depuse 
la dosarul cauzei. 
Anexam inscriurile despre care am facut vorbire în cuprinsul raportului. 
Lichidatorul judiciar a comunicat creditorilor prezentul raport prin publicare în BPI şi depus în timp util la grefa 
instantei.  
SOLICITĂRI ADRESATE JUDECĂTORULUI SINDIC:  
 aprobarea prezentului raport,  
 sa dispuneti inchiderea procedurii de faliment în baza art. 175 din legea 85/2014 şi radierea societatii debitoare dîn 
registrul comerţului; 
 totodata se solicita descarcarea lichidatorului judiciar de orice indatorire sau reponsabilitate cu privire la procedura în 
conformitate cu prevederile art. 180 din Legea 85/2014.  

 Lichidastor judiciar 
CII Nitu Marius-Ionut 

 
2. Societatea EURO PROIECT SRL, cod unic de înregistrare: 23685523 

Notificare privind 
deschiderea procedurii generale de insolventa 

Nr.:3002, Data emiterii :09.04.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2535/93/2018* , aflat pe rolul Tribunalului ILFOV Secţia Civila - Sindic 
2. Arhiva/registratura instanţei:Loc Buftea, Judet Ilfov;  
 programul arhivei/registraturii instanţei: L-V 0900 – 1400 
3.1. Debitor: Societatea SC EURO PROIECT SRL cu sediul în Oras Voluntari, str. Drumul Potcoavei nr. 59, Lot 1, 

Administrator
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Vila 6, Camera 2, Judet Ilfov, nr. Inregistrare ONRC J23/1149/2008, CUI 23685523  
3.2. Administrator Special: TUFAN CATALIN-CONSTANTIN 
4.Creditori:conform anexei 
5.Administrator judiciar: CII BUZOIANU SERGIU 
6. Subscrisul, Cabinet Individual de Insolventa Buzoianu Sergiu, în calitate de administrator judiciar al debitorului 
societatea SC EURO PROIECT SRL conform sentintei civile din data de 14.03.2019 pronunţată de Tribunalul Ilfov, 
secţia Civila Sindic, în dosarul 2535/93/2018*, în temeiul art.99 alin (1) şi (3) şi art.100 alin (1) din Legea 85/2014  
notifică 
7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC EURO PROIECT SRL prin sentinta civila 
din data de 14.03.2019 pronunţată de Tribunalul Ilfov, secţia Civila Sindic, în dosarul 2535/93/2018* 
7.1. Debitorul societatea SC EURO PROIECT 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 privind procedura insolvenţei. În cazul în 
care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 lit. 
d din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu depune, în 10 zile de la pronunţare prezentei hotărâri, la dosar, o 
declaraţie prin să-şi manifeste intenţia de reorganizare, în temeiul art. 85 alin. 1 raportat la art. 74 şi art. 67 alin. 1 lit. g 
din Legea nr. 85/2014, urmează a opera ridicarea de drept a dreptului de administrare – constând în dreptul de a-şi 
conduce activitatea, de a-şi administrat bunurile din avere şi de a dispune de acestea, situaţie în care conducerea 
integrală a activităţii debitorului revine administratorului judiciar. 
7.2. Creditorii debitorului societatea SC EURO PROIECT 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 limita pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este: 30.04.2019  
Declaratia de creanta se va depune în doua exemplare,insotite de inscrisurile doveditoare ale creantei şi exemplarul 
original al dovezii achitarii taxei judiciare de timbru şi timbrul judiciar la Tribunalul Bucureşti, cel de-al doilea 
exemplar,insotit de toate inscrisurile doveditoare ale creantei şi copia dovezii achitarii taxei judiciare de timbru,putand 
fi comunicat administratorul judiciar la adresa: str. Prisaca Dornei nr 2, Bl D3, AP 248, Sect 3, Bucureşti. 
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, 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. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : 
Termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii - 10 zile de la 
notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 5 zile de la data expirării termenului de 
depunere a acestora. 
Termne depunere declaratii creanta – 30.04.2019 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolventa a tabelului 
preliminar al creanţelor este 10.05.2019 
Termenul de definitivare al tabelului de creante 05.06.2019 
8. Adunarea creditorilor: 
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul Administratorului Judiciar, respectiv Bdul 
Libertatii nr 1 A, Ap 98, sector 5, Bucureşti, Bucureşti în data de 16.05.2019 avand ca ordine de zi: 
1.Prezentarea masurilor efectuate de la deschiderea procedurii; 
2.Desemnarea Comitetului Creditorilor şi a Presedintelui Comitetului 
3.Prezentarea concluziilor raportului privind cauzele şi imprejurarile care au stat la baza incetarii de plati; 
4.Confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de instanta şi a unui onorariului de 2.000 de lei lunar şi un onorariu de 
succes de 5% din sumele incasate în contul unic. 
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 din Legea privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolventa. In plus,in cuprinsul cererii se vor indica contul bancar al creditorului,datele de contact e-
mail, nr. telefon, nr.fax. 
� 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. 
In cazul în care se solicita inscrierea în tabelul preliminar a dobanzilor,penalitatilor sau a altor accesorii se va depune 
anexat cererii modalitatea de calcul a acestora,cu mentiunea ca nu vor putea fi incluse în tabelul preliminar accesorii 
calculate dupa data de 07.06.2018, fiind aplicabile dispozitiile art.80 din Legea nr.85/2014. 
� 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. Informatii cu privire la achitarea 
taxei de timbru se pot gasi pe portalul instantei la sectiunea informatii de interes public" 
Restricţii pentru creditori: 
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De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor 
asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa ). 
Se pun în vedere părţilor şi dispoziţiile Legii nr. 286 din 17 iulie 2009, privind Codul penal, intrată în vigoare la 1 
februarie 2014.  
Potrivit art. 239 (infractiunea de Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor):(1)Fapta debitorului de a înstrăina, 
ascunde, deteriora sau distruge, în tot sau în parte, valori ori bunuri din patrimoniul său ori de a invoca acte sau datorii 
fictive în scopul fraudării creditorilor se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 
Potrivit art.271, (infracţiunea de Obstrucţionare a justiţiei): (1) Persoana care, fiind avertizată asupra consecinţelor 
faptei sale: a) împiedică, fără drept, … instanţa să efectueze, în condiţiile legii, un act procedural, b) refuză să pună la 
dispoziţia instanţei în tot sau în parte, datele, informaţiile, înscrisurile sau bunurile deţinute, care i-au fost solicitate în 
mod explicit, în condiţiile legii, în vederea soluţionării unei cauze, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau 
cu amendă. 
Potrivit art. 275, (infracţiunea de Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri): (1) Sustragerea, distrugerea, 
reţinerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de probă sau de înscrisuri, în scopul de a împiedica aflarea 
adevărului într-o procedură judiciară, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. (2) Cu aceeaşi pedeapsă se 
sancţionează împiedicarea, în orice alt mod, ca un înscris necesar soluţionării unei cauze, emis de către un organ 
judiciar sau adresat acestuia, să ajungă la destinatar. 

Cabinet Individual de Insolventa Buzoianu Sergiu 
prin Buzoianu Sergiu 

 
Județul Neamţ 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ALDO - FRANCY SRL, cod unic de înregistrare: 33549995 
România 
Curtea de Apel Bacău, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal  
Str. Cuza Vodă nr.1 
Dosar nr. 498/103/2018/a2 
Termen 09.05.2019 
Debitoare SC Aldo Francy SRL – J27/519/2014, CUI 33549995 

Citaţie 
emisă la: ziua 05 luna Aprilie anul 2019 

Apelanta Muşet Constantina Cătălina administrator al SC Aldo Francy SRL cu domiciliul în Piatra Neamţ, Str. 
Dărmăneşti, nr. 22, bl. A16, sc. C, ap. 117, Judeţ Neamţ, este chemată la această instanţă, camera 5, completul AI3, în 
ziua de 9, luna mai, anul 2019, ora 9.30, în contradictoriu cu intimatul-lichidator Management Reorganizare Lichidare 
Iaşi SPRL cu sediul în Piatra Neamţ, Str. Alexandru CEL Bun, nr. 28, et. 2, Judeţ Neamţ, pentru apel - atragerea 
răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014) . 
Cu menţiunea de a formula concluzii privind calificarea căii de atac conform art. 43 din Legea nr. 85/2014. 
Parafa preşedintelui instanţei,                 Grefier, 

* 
România 
Curtea de Apel Bacău, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal  
Str. Cuza Vodă nr.1 
Dosar nr. 498/103/2018/a2 
Termen 09.05.2019 
Debitoare SC Aldo Francy SRL – J27/519/2014, CUI 33549995 

Citaţie 
emisă la: ziua 05 luna aprilie anul 2019 

Intimaţii 
Intimatul-lichidator Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL cu sediul în Piatra Neamţ, Str. Alexandru cel Bun, 
nr. 28, et. 2, Judeţ Neamţ, este chemat la această instanţă, camera 5, completul AI3, în ziua de 09, luna mai, anul 2019, 
ora 9.30, în proces cu apelanta Muşet Constantina Cătălina administrator al SC Aldo Francy SRL cu domiciliul în Piatra 
Neamţ, Str. Dărmăneşti, nr. 22, bl. A16, sc. C, ap. 117, Judeţ Neamţ, pentru apel - atragerea răspunderii pentru intrarea 
în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014. 
Cu menţiunea de a formula concluzii privind calificarea căii de atac conform art. 43 din Legea nr. 85/2014. 
Cu copie acţiune.  
 Parafa preşedintelui instanţei,                 Grefier, 
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