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Fata de cele de mai sus, solicitam 
(i) aprobarea prezentului raport 
(ii) acordarea unui termen în vederea continuarii procedurii de faliment 
Prezentul raport a fost intocmit în _ exemplare, din care unul pentru Tribunal şi cate unul pentru fiecare din partile 
Dosarului nr. 15665/3/2015, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti - Sectia a VII-a Civila. 
ACSIS SOLV IPURL 

Lichidator judiciar al SC Apd Property Inc SRL 
prin Dumitrache Mihnea Alexandru 

 
2. Societatea H.V. PETROL SRL, cod unic de înregistrare: 34110644 

Notificare privind deschiderea procedurii de faliment 
Nr.: 1, Data emiterii: 27.03.2019 

1. Date privind dosarul:Număr dosar 6051/3/2019, Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă, Judecător sindic 
________ 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Splaiul Independenţei, nr. 319L; clădirea B - Sema Parc, sect 6, Bucureşti, 
Număr de telefon 021.408.36.26, Programul arhivei/registraturii instanţei 09:30-14:00 
3.1. Debitor: H.V. Petrol SRL, Cod de identificare fiscală 34110644, sediul social Bucureşti Strada Maxim Gorki, nr. 1, 
Scara B, Etaj 1, ap. 8, Sectorul 1, Bucureşti, Număr de ordine în registrul comerţului J40/1840/2015 
Tel/Fax __________E-mail _________ 
3.2. Administrator special:_ ________________________ (nume, prenume sau denumirea ) Cod de identificare 
fiscală_______________________________Domiciliul/Sediul social (stradă,număr,bloc,apartament,localitate, 
sector,judeţ______________ După caz: Număr de ordine în registrul comerţului /registrul societăţilor agricole/registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre ____________, Tel/Fax _________________E-mail __________________, După 
caz: Nume şi prenume reprezentant administrator special persoană juridică ______________ 
4.Creditor: listă anexă: kent european corp,cif 658346, republic of Panama, str. Ricardo Arias, Torre Advenced 
Building of City of Panama; 
5.Lichidator judiciar: Pangratie Insolv IPURL, Cod de identificare fiscală 32801279, sediul social str. Ştirbei Vodă nr. 
95, Bl. 25B, sc. 1, et. 3, ap. 9, sector 1, Bucureşti, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II – 
0740, Tel: 021-795.25.33; Fax: 021-260.20.20, E-mail: office@pa-law.ro, 
6.Subscrisa Pangratie Insolv IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului H.V. Petrol SRL, conform încheierii 
din data de 15/03/2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a VII-a Civilă, în dosarul 6051/3/2019, în temeiul art. 
146 alin (1) şi art. 147 alin (1) şi (2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă., notifică: 
7. Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că: 
� debitorul deşi şi-a declarat intenţia de reorganizare nu a depus un plan; 
� debitorul nu şi-a declarat intenţia de a intra în reorganizare şi nici o parte din cele îndreptăţite nu a depus un plan de 
reorganizare; 
� nici unul din planurile propuse nu a fost acceptat şi confirmat; 
� obligaţiile de plată şi celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condiţiile stipulate prin planul confirmat; 
� activitatea debitorului în decursul reorganizării aduce pierderi averii sale; 
� a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment, conform 
Sentinţei comerciale nr._________/ Încheierii din data de (ziua/luna/anul) ______/______/_______ pronunţată în 
dosarul menţionat mai sus 
7.1. Debitorul H.V. Petrol 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 nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă. 
7.2. Creditorii debitorului H.V. Petrol SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de 
observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, 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 în tabelul suplimentar al creanţelor este 26/04/2019. În temeiul art. 114 din Legea nr.85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 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 sentinţa de intrare în faliment: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 06/05/2019. Termenul pentru depunerea 
eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 13/05/2019. Termenul pentru 
afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 20/05/2019. 
8.Deschiderea procedurii de faliment 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 nr.85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi 
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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 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. 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 nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă). 

Pangratie Insolv IPURL, 
 
3. Societatea MODA-ROM SRL, cod unic de înregistrare: 16856353 
Data: 28.03.2019 
Către:  
Tribunalul București-Sectia a VII Civilă 
Complet: C8 
In atentia: Dlui Presedinte 
Dosar nr: 39817/3/2018 
Termen: 23.05.2019 
De la: C.I.I. Ursărescu Gabriela Cristina 
Subiect raport lunar activitate nr. 1 

Domnule presedinte, 
Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa Ursărescu Gabriela Cristina cu sediul social în Bucureşti, str. Câmpia 
Libertăţii, NR. 43, bloc MC6, sc. A, et.4, ap 19, şi sediul ales pentru comunicarea actelor de procedura în Bucureşti, str. 
Nerva Traian, nr. 3, etaj 11, birou nr. 15, sector 3, CIF 28531657, prin practician în insolvenţă Ursărescu Gabriela 
Cristina, membru al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, număr matricol 1B 4836, nr. de 
înregistrare RFOI-1003,., în calitate de administrator judiciar al debitoarei Moda-Rom S.R.L în insolventa, în 
insolvency, en procedura collective, va rugam sa găsiţi mai jos: 

Raportul lunar de activitate nr. 1 
Nr. iesire 336/28.03.2019 

cu privire la debitoarea MODA-ROM S.R.L în insolventa, în insolvency, en procedura collective, cu sediul social în 
București Sectorul 2 ,Aleea Cislău, nr. 7, Bloc 3 E, scara 1, ap.2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
ROONRC. J40/16800/2004, CUI 16856353. 
Documentele prevazute la art. 67 (1) 
In ceea ce priveşte predarea documentelor şi informatiilor prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014, arătăm faptul ca 
pana la momentul intocmirii prezentului raport, documentele nu au fost la puse dispoziţia administratorului judiciar. 
Notificarea privind deschiderea procedurii de insolventa impreuna cu adresa prin care s-a solicitat predarea 
documentelor şi informatiilor prevazute la art.67 (1) precum şi convocarea adunarii generale a asociatilor transmisa de 
catre administratorul judiciar la sediul debitoarei cu care aceasta figureaza la inregistrata la Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul București. Plicul s-a întors la expeditor. 
Notificarea către asociatul şi administrator s-a întors cu semnătura de primire a destinatarului. 
Administratorul statutar s-a prezentat la sediul administratorului judiciar urmand sa comunice documentele de la 
art.67(1). 
Pana la acest moment s-au predat în copie catre administratorul judiciar urmatoarele: 
1. Contract de inchieriere intre NICOLAE Nicolae şi Nicolae Nicoleta pentru Moda-Rom SRL  
2. SOMATIE nr. 1664/13.11.2018 
3. Titul executoriu 1664 /13.11.2018 
4. Copie CI Nicolae Elena Georgeta 
5. Contestatie şi intampinare dosar 39817/3/2018 
6. Act constitutiv MODA-ROM SRL  
1. 1. Urmare a deschiderii procedurii generale de insolventa impotriva debitoarei şi desemnarea C.I.I. Ursărescu 
Gabriela Cristina în calitate de administrator judiciar, 
s-au efectuat urmatoarele demersuri: 
Cu privire la deschiderea procedurii debitoarei precum şi a termenelor şi a obligatiilor stabilite prin incheierea de 
deschidere a procedurii debitoarei s-a procedat la notificarea Direcţiilor de Taxe şi Impozite Locale Bucureşti, 
Administraţia Judeteana a Finantelor Publice de Sector, Seriviciul Public de Inmatriculari, Trezoreria sector 2, şi s-a 
publicat notificarea privind deschiderea procedurii în Buletinul Procedurilor de Insolvenţa nr. 4152/27.02.2019 sub nr. 
216/26.02.2019. 
Notificarea privind deschiderea procedurii de insolventa a fost publicata şi în Ziarul Evenimentul zilei editia din data de 
08.03.2019 la sectiunea Mica publicitate – diverse pagina 11. 
S-a notificat şi Oficiul Registrului Comerţului în vederea efectuării menţiunilor cu privire la incidenta Legii 85/2014. 
2. In ceea ce priveşte predarea documentelor şi informatiilor prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014, arătăm faptul 
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