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10896/62/2011, în temeiul art. 13 şi urmatoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, convoacă 
adunarea generala a creditorilor S.C. ESCAR PROD SCA pentru data de 05 aprilie 2019, ora 13.00 
La sediul lichidatorului judiciar din Sibiu, str. Crisanei, nr.1A, jud. Sibiu. 
Cu următoarea 
ORDINE DE ZI: 
Punct unic. Prezentarea Regulamentului de vanzare pentru valorificarea blocului de active constand în teren şi contructii 
industriale situate în localitatea Teliu, str. Alexandru Petofi, nr.1, judeţul Brasov, proprietatea PRO ESCAR SRL şi 
ESCAR PROD SCA şi supunerea spre aprobare a metodei de vanzare propusa de catre lichidatorul judiciar. 
Creditorii pot fi reprezentati în cadrul sedintei prin imputerniciti, cu procura speciala şi legalizata sau, în cazul 
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. 
Creditorii pot vota şi prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprima votul, semnata de creditor, sau inscrisul în 
format electronic, caruia i s-a incorporat, atasat ori asociat semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat valabil, 
poate fi comunicata prin orice mijloace, pana în ziua fixata pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar. 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
-pentru informatii suplimentare va puteti adresa lichidatorului judiciar la numarul de telefon 021-319 94 76. 

Lichidator judiciar BDO Business Restructuring SPRL 
 
Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea EUROSTIL PRIME PUBLICITY  SRL, cod unic de înregistrare: 28472593 

Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă 
Nr.: 1070, data emiterii: 26.03.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 3285/3/2019 
Tribunalul Bucureşti– Secţia a VII-a Civila 
2.Arhiva/registratura instanţei: 
Adresa: Splaiul Independenţei, nr. 319L, cladirea B - Sema Parc, sector 6, Bucureşti 
3.Initiatorul Cererii de deschidere a procedurii insolventei: 
EUROSTIL TRADING SRL – prin Lichidator judiciar AEG CONSULTING IPURL 
4.Debitor: EUROSTIL PRIME PUBLICITY SRL 
Cod de identificare fiscală: 28472593 
Sediul social: Bucureşti, sector 4, str. Bacia, nr. 13 A  
Număr de ordine în registrul comerţului: J40/5830/2011 
5.Administrator judiciar: A&A CONSULTANTS SPRL 
Cod de identificare fiscală: 20877869 
Sediul social: Bd. Carol I nr. 12, et. 1, camera 5, sector 3, Bucureşti 
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO II-0079 din 31.12.2006 
Tel/Fax: 021.317.53.47 
E-mail: insolventa@avanastasescu.ro 
Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Anastasescu Marieta 
6.Subscrisa: A&A CONSULTANTS SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului EUROSTIL PRIME 
PUBLICITY SRL conform sentintei civile nr. 1508 din data de 21.03.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti– Secţia 
a VII-a Civila în dosarul nr. 3285/3/2019, în temeiul art. 99 alin. (1) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notifică 
7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului EUROSTIL PRIME PUBLICITY SRL, în 
temeiul art. 72 alin. 6 din Legea 85/2014, prin sentinta civila nr. 1508 din data de 21.03.2019, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti– Secţia a VII-a Civila în dosarul nr. 3285/3/2019. 
7.1. Debitorul EUROSTIL PRIME PUBLICITY SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii 
să depună la dosarul cauzei actele și informațiile prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, în caz contrar 
devenind aplicabile dispozițiile art. 82 alin. (2) și art. 169 alin. (1) din legea nr. 85/2014. Lista cu bunurile mobile şi 
imobile prevazuta de art. 67 alin 1 lit. b va contine şi aratarea locului unde se afla acestea în fapt. 
7.2. Creditorii debitorului EUROSTIL PRIME PUBLICITY 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 limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului: 03.05.2019; 
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la 
termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.  
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea și publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor: 
13.05.2019; 
Termenul pentru întocmirea tabelului definitiv al creanţelor este: 07.06.2019; 
Termen pentru continuarea procedurii: 31.05.2019; 
8. Adunarea Generala a Creditorilor:  

Administrator
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Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar A&A 
CONSULTANTS SPRL: 
Adresa: Bd. Carol I nr. 12, et. 1, cam.5, sector 3, Bucureşti 
Data: 17.05.2019 
Ora: 15.00 
având ca ordine de zi : 
1. Prezentarea rapoartelor administratorului judiciar intocmite conform prevederilor art..92 şi art.97 din Legea 
85/2014; 
2. Confirmarea administratorului judiciar A&A CONSULTANTS SPRL ; 
3. Aprobarea onorariului A&A CONSULTANTS SPRL pornind de la următoarea ofertă: un onorariu fix de 2.000 lei + 
TVA/luna şi un onorariu procentual de 7% ( exclusiv TVA) din valoarea bunurilor valorificate şi a creantelor recuperate 
până la închiderea procedurii;  
4. Desemnarea comitetului creditorilor şi propunerea presedintelui. 
9.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti 
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 privind 
procedura insolvenţei. 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 Bucureşti. 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 de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare 
sau masurile de executare silita pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea nr. 
85/2014) 

A&A Consultants SPRL 
Administrator judiciar al Eurostil Prime Publicity SRL, prin Practician în Insolventa Anastasescu Marieta 

 
2. Societatea POLY-DELTA COATINGS SRL (FOSTA ART DECO DISTRIBUTION SRL/ ART DECO 
POLY-DELTA SRL), cod unic de înregistrare: 12693334 
Număr dosar: 29915/3/2015  
Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civila 
Debitor: POLY-DELTA COATINGS SRL 
Termen: 20.05.2019 
DOMNULE PRESEDINTE, 
Subscrisa, AEG Consulting IPURL, cu sediul în Bd. Carol I nr. 12, et. 1, camera 9, sector 3, Bucureşti, numar de 
inscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RFO II 0079, în calitate de lichidator judiciar desemnat prin hotararea 
din data de 31.08.2015, pronuntata în Dosarul nr. 29915/3/2015 în temeiul prevederilor art. 58 din Legea 85/2014 
privind procedura insolventei, formulam prezentul  

Raport de activitate nr. 13 
privind pe debitorul Poly – Delta Coatings SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite 

Nr. 85/28.03.2019 
Privind activitatea desfasurata de lichidatorul judiciar în perioada de la ultimul termen de judecata pana în prezent; 
I. Date generale despre debitor: 
Conform relatiilor de la Oficiul Registrului Comertului societatea comerciala POLY-DELTA COATINGS SRL are 
sediul declarat în Bucureşti Sectorul 1, Şos. CHITILEI, nr. 228C, Etaj 1, ap. CAMERA 2, avand cod unic de 
inregistrare 12693334 şi numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului J40/1292/2000.  
Administrator special desemnat în procedura insolvenței: ORANICI EUGEN ; 
Situație juridică: 
Prin Sentința Civilă din data de 31.08.2015, pronuntata în dosarul nr. 29915/3/2015 de Tribunalul Bucureşti – Sectia a 
VII-a Civila, s-a deschis procedura simplificata a falimentului împotriva debitorului POLY-DELTA COATINGS SRL, 
dispunându-se dizolvarea societății și ridicarea dreptului de administrare al acesteia. 
Totodată, prin aceeași hotărâre a fost numit în calitate de lichidator judiciar provizoriu AEG CONSULTING IPURL. 
II. Procedura de lichidare a bunurilor apartinand debitoarei;  
Organizare sedinte de licitatie conform strategiei de valorificare aprobata de adunarea creditorilor din data de 
25.09.2018 
A. Bunuri mobile: stoc de marfa (materiale de constructii şi vopseluri):  
Conform procedurii de vanzare aprobata de Adunarea Creditorilor din data de 25.09.2018, lichidatorul judiciar a 
publicat în ziarul Bursa, pe site-ul propriu şi pe site-ul UNPIR, anunturi cu privire la organizarea urmatoarelor sedinte 
de licitatie în bloc, pentru valorificarea bunurilor mobile, proprietatea debitoarei(materiale de constructii şi vopseluri):  
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