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Civila în dosarul nr. 12777/3/2017 din data de 07.09.2017, prin care s-a deschis falimentul prin procedura generala 
prevazuta de Legea 85/2014,pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a VII-a Civila, în dosarul nr. 12777/3/2017, am 
convocat, pentru astazi, 26.03.2019, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar 
ADUNAREA CREDITORILOR 
avand urmatoarea ordine de zi : 
1. Supunerea la vot a ofertei de achizitie primita de la SC TERRANITA TRADING SRL , CUI:RO6717463 pentru 
autoturismul DAEWO MATIZ, an fabricatie 2008, nr km parcursi 79.504, nefunctional, la pretul de 900 lei (fara TVA). 
Convocarea s-a facut în conformitate cu dispozitiile legale: prin publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolventa a 
convocatorului. 
Din partea administratorului judiciar Cabinet Individual de Insolventa “ SANDU EMILIA” sunt prezenti : 
− presedinte comisie Sandu Emilia 
− Secretar Soare Ion Alexandru 
Presedintele Adunarii, Sandu Emilia, deschide sedinta şi solicita secretariatului sa prezinte rezultatele prezentei 
creditorilor şi sa se constate daca Adunarea Creditorilor este intrunita în cvorumul legal 
Se constata: 
Nu s-a prezentat nici unul din creditori mentionati în tabelul preliminar al creantelor debitoarei; 
 Au fost trimise 2 puncte de vedere prin e-mail: 
1.AMIREH ISSAM, creditor chirografar ce detine 95,88 % din masa credala, cu adresa din 26.03.2019 transmite: 
 -- referitor la punctul 1- este de acord cu oferta de achizitie primita de la SC TERRANITA TRADING SRL pentru 
autoturismul DAEWO MATIZ la pretul de 900 lei (fara TVA). 
2. D.I.T.L, sector 3, creditor bugetar ce detine 0,29% din masa credala, cu adresa din 25.03.2019 transmite: 
 -- referitor la punctul 1- precizeaza ca sunt pentru aprobarea ofertei primita de la TERRANITA TRADING SRL 
privind achizitia mijlocului de transport nefunctional marca DAEWO MATIZ la pretul de 900 lei (fara TVA). 
“Adunarea Creditorilor este legal constituită potrivit art. 49 alin. 1 din legea 85/2014 creditorul care a trimis punct de 
vedere scris conform art. 48. al. 4 din legea nr. 85/2014 cumulând un procent de 96,17 % din masa credala conform 
tabelului definitiv consolidate rectificat depus la data de 23.04.2018. 
“Adunarea Creditorilor este legal constituită potrivit art. 49 alin. 1 din legea 85/2014 şi a stabilit urmatoarele: 
 Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi – se aproba oferta de achizitie primita de la SC TERRANITA TRADING 
SRL, pentru autoturismul DAEWO MATIZ, an fabricatie 2008, nr km parcursi 79.504, nefunctional, la pretul de 900 lei 
(fara TVA) cu un procent de 96,17% din masa credala şi 100% din creantele prezente. 
 Şedinta se declară închisă la orele 14.30  
Prezentul proces – verbal a fost încheiat în 2 (doua) exemplare şi conţine 3 (trei) pagini. 

Preşedintele Adunării Creditorilor,  
Sandu Emilia  

Secretar, 
Soare Ion Alexandru 

 
2. Societatea GEOMED LINE CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 18772100 
Dosar nr. 21316/3/2018 
Debitor: S.C. GEOMED LINE CONSTRUCT S.R.L.-  BUCUREȘTI 
<< in insolventa >> << in insolvency >> << en procédure collective >> 
Nr. de înreg. O.R.C. J40/9906/2006 
 C.U.I. 18772100 

Notificare deschidere procedură generală a insolvenței impotriva  
debitoarei S.C. Geomed Line Construct S.R.L.-  București  

Nr. de înreg. 6936/26.03.2019 
1. Date privind dosarul: Nr. dosar:  21316/3/2018, Tribunalul București, Secția a-VII-a Civilă, Judecător sindic; 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa mun. București, Splaiul Independenţei, nr. 319L, Clădirea B - Sema Parc, sect 6. 
Nr. telefon arhivă: 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior – 8631. Nr. telefon registratură: fax – 021.313.28.02, telefon 
(centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior – 8629. Email: trb-insolventa@just.ro. Program cu publicul: Zilnic – 
orele 09:30 - 14:00; 
3.1. Debitor: S.C. GEOMED LINE CONSTRUCT S.R.L.-BUCUREȘTI, C.U.I. 18772100, nr.de înreg. O.R.C. 
J40/9906/2006, cu sediul social în mun. București, str. Tudor Gheorghe Bogdan, nr. 4, bloc 20A, scara 1, Etaj 3, Ap. 13, 
Sector 3; 
3.2. Administrator special: nu este desemnat; 
4. Administrator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., Sediul: mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, 
jud. Iaşi, nr. de înregistrare în RFO 0120, tel: 0232/243.864, fax: 0232/212.231, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin 
reprezentant administrator judiciar, asociat coordonator Mititelu Corneliu,  
5. Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iași, str. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. 
Iași, nr. de înregistrare în RFO 0120, tel: 0232/243864, fax: 0232/212231, e-mail: iasi@insolventa.ro, în calitate de 
administrator judiciar al debitorului S.C. GEOMED LINE CONSTRUCT S.R.L.-  BUCUREȘTI, cu sediul social în 
mun. București, str. Tudor Gheorghe Bogdan, nr. 4, bloc 20A, scara 1, Etaj 3, Ap. 13, Sector 3, C.U.I. 18772100, nr. de 

Administrator
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înreg. O.R.C. J40/9906/2006, potrivit Hotărârii din data de 22.03.2019, pronunţată de Tribunalul București, Secția a-
VII-a Civilă, în dosarul nr. 21316/3/2018, în temeiul art. 99 alin. (1)  și/sau alin. (2)  din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, notifică 
6.0. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului S.C. GEOMED LINE CONSTRUCT S.R.L.-  
BUCUREȘTI prin Hotărârea din data de 22.03.2019, pronunţată de Tribunalul București, Secția a-VII-a Civilă, în 
dosarul nr. 21316/3/2018. 
6.1. Creditorii debitorului S.C. GEOMED LINE CONSTRUCT S.R.L.-  BUCUREȘTI trebuie să procedeze la 
înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:   
6.1.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 06.05.2019. 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. 
6.1.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a 
tabelului preliminar al creanţelor este 27.05.2019. 
Termenul pentru depunerea contestațiilor împotriva tabelului preliminar este 7 zile de la publicarea tabelului preliminar 
în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 
Termenul limită pentru definitivarea tabelului de creanţe este 21.06.2019. 
7. Comitetul creditorilor: nu este desemnat. 
8. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București. 
INFORMAŢII 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 nr. 85/2014 privind procedura 
insolvenţei. 
2. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, 
suma datorată, temeiul creanţei, precum şi menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinţă şi va fi însoţită de 
documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferință. 
3. Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtator pot solicita administratorului juridiciar restituirea titlurilor 
originale şi păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul judiciar va face menţiunea pe original 
despre prezentarea acestora.  
4. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe 
adresa instanţei – Tribunalul București (mun. București, Splaiul Independenţei, nr. 319L, Clădirea B - Sema Parc, sect 
6. Nr. telefon arhivă: 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior – 8631. Nr. telefon registratură: fax – 021.313.28.02, 
telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior – 8629. Email: trb-insolventa@just.ro. Program cu publicul: 
Zilnic – orele 09:30 - 14:00), 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.  
5. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
7. Orice notificare ulterioară prezentei se va efectua în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, în Buletinul insolvenţei, cu excepţiile prevăzute de norma juridică menţionată. Înregistrarea cererii de admitere 
a creanţei creează prezumţia pentru creditori că au cunoştinţă de termenele prevăzute de art. 100, de art. 146 sau art. 147 
din lege. 
RESTRICŢII PENTRU CREDITORI: 
De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare 
silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului.  
Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de 
admitere a creanţelor. Repunerea pe rol a acestora este posibilă doar în cazul desfiinţării hotărârii de deschidere a 
procedurii, a revocării încheierii de deschidere a procedurii sau în cazul închiderii procedurii în condiţiile art. 178. În 
cazul în care hotărârea de deschidere a procedurii este desfiinţată sau, după caz, revocată, acţiunile judiciare sau 
extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului pot fi repuse pe rol, iar măsurile de executare silită 
pot fi reluate. La data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii, atât acţiunea judiciară sau 
extrajudiciară, cât şi executările silite suspendate încetează (art. 75 din Legea nr. 85/2014). 
În speranța de a fi răspuns solicitărilor dumneavoastră vă stăm în continuare la dispoziție și vă rugăm să primiți expresia 
întregii noastre considerații. 

Administrator judiciar,  
 Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., 
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