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raportului de evaluare intocmit de evaluatorul AS Cont Eval SRL şi pretul de pornire în cadrul licitatiilor publice. 
Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi: „Prezentarea şi aprobarea metodei de valorificare a bunurilor debitoarei”, 
creditorii au transmis urmatoarele puncte de vedere: 
- Directia Generala Regionala a Finantelor Publice – Bucureşti Serviciul Juridic 3 – a transmis urmatorul punct de 
vedere: 
(...) institutia noastra este de acord cu metoda de valorificare propusa de lichidatorul judiciar, respectiv licitatie publica 
deschisa cu strigare (...)”. 
- Unicredit Leasing IFN SA – a transmis urmatorul punct de vedere: 
„ (...) va comunicam ca Unicredit IFN Leasing SA aproba toate punctele aflate pe ordinea de zi (...)”. 
- Primaria sector 3 Bucureşti – a transmis urmatorul punct de vedere: 
„ (...) precizam ca suntem PENTRU aprobarea metodei de valorificare a bunurilor debitoarei (...)”. 
- Marian Sebastian Valentin – a transmis urmatorul punct de vedere: 
„ (...) aprob metoda de valorificare a bunurilor debitoarei (...)”. 
In consecinta, hotararea Adunarii Creditorilor cu privire la punctul 2 aflat pe ordinea de zi, a fost în sensul aprobarii 
meteodei de valorificare a bunurilor debitoarei. 
Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi: „Prezentarea şi aprobarea regulamentului de vanzare intocmit de lichidatorul 
judiciar”, creditorii au transmis urmatoarele puncte de vedere: 
- Directia Generala Regionala a Finantelor Publice – Bucureşti Serviciul Juridic 3 – a transmis urmatorul punct de 
vedere: 
„ (...) nu suntem de acord cu regulamentul de vanzare propus, ci solicitam organiarea a cate 8 licitatii publice inainte de 
scaderea pretului de pornire (...)”. 
- Unicredit Leasing IFN SA – a transmis urmatorul punct de vedere: 
„ (...) va comunicam ca Unicredit IFN Leasing SA aproba toate punctele aflate pe ordinea de zi (...)”. 
- Primaria sector 3 Bucureşti – a transmis urmatorul punct de vedere: 
„ (...) precizam ca suntem PENTRU aprobarea regulamentului de vanzare intocmit de lichidatorul judiciar (...)”. 
- Marian Sebastian Valentin – a transmis urmatorul punct de vedere: 
„ (...) aprob regulamentul de vanzare intocmit de lichidatorul judiciar (...)”. 
In consecinta, hotararea Adunarii Creditorilor cu privire la punctul 3 aflat pe ordinea de zi, în procente de 65,91% a fost 
în sensul aprobarii regulamentului de vanzare intocmit de lichidatorul judiciar. 
In considerarea celor de mai sus, întrucât nu au mai fost alte cereri de discutat și consemnat, administratorul judiciar 
declara sedinta Adunarii Creditorilor închisă. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal astazi, 22.03.2019, în doua exemplare, împreună cu voturile 
anexă. 

Lichidator judiciar, Sierra Quadrant Filiala Bucuresti S.P.R.L. Ing. Ovidiu neacşu 
 

3. Societatea IOMA IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 31104 
Notificare privind deschiderea procedurii de faliment 

Nr.: 4148 Data emiterii: 26.03.2019 
1. Date privind dosarul:Număr dosar: 17474/3/2017,Tribunal Bucresti Secţia a VII-a Civila Judecător sindic:  
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Splaiul Independentei nr.3191 Cladire B - Sema Parc, sector 6 Număr de telefon 
021/3122343 int.124,172 Programul arhivei/registraturii instanţei 9.30 - 16.00 
3.1. Debitor: Ioma Impex SRL cod de identificare fiscală RO 31104 sediul social: Bucureşti Str.Giuseppe Garibaldi 
nr.1, sc.C, etaj 1, ap.22, sector 2 număr de ordine în registrul comerţului: J40/11012/1991 Tel/Fax 021 31 34 132 E-mail  
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Enache Nicoleta Neorila Cod de identificare fiscală 22571490 
Domiciliul/sediul social (stradă,număr,bloc,apartament, localitate, sector, judeţ) Bucureşti Str.Magura Vulturului 
nr.108, bl.413, sc.B, et.1, ap.48 sector 2, cu seiul ales Bdl. Dimitrie Cantemir nr.1, bl.B, sc.2, ap.602, et.6, sector 4. 
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RF 01 -2024 Tel/Fax 021 31 34 132; 0726 201 253. E-mail 
nenache2006@gmail.com nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Enache Nicoleta Neorila 
6.Subscrisa: CII Enache Nicoleta Neorila, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Ioma Impex SRL conform 
Incheierii de sentinţa, din data de (ziua/luna/anul) 29.06.2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civila, 
în dosarul 17474/3/2017 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 prin procedura simplificata având în vedere că:  
X debitorul deşi şi-a declarat intenţia de reorganizare nu a depus un plan;  
X debitorul a intrat în incapacitate de plati. 
7.1.Debitorul Ioma Impex 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 Ioma Impex 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 
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Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul preliminar al creanţelor este  
7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este  
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este   
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 în Sentinta de deschidere a procedurii atrage decăderea din 
drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului. 
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov 
/ registrului societăţilor agricole / registrului asociaţiilor şi fundaţiilor / alte registre 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 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. 
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). 

CII Enache Nicoleta Neorila prin Enache Nicoleta Neorila 
 
4. Societatea M&M KING SRL, cod unic de înregistrare: 23816769 

Convocator adunarea creditorilor 
Nr. 3 din 26.03.2019 

1. Date privind dosarul: 10734/3/2018, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a Civilă. 
2.Arhiva instanţei: Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6, Bucureşti, fax: 021.313.28.02, 
programul arhivei: 9,30-14,00. 
3.Debitor: SC M&M KING SRL, cod de identificare fiscală: 23816769, sediul social: București, str. Gen. Ioan Culcer 
nr. 6, Sectorul 6, număr de ordine în registrul comerþului de pe lângă Tribunalul București: J40/2348/2017.  
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Săvoiu Iulian, Cod de identificare fiscală 26935608, cu sediul în 
Bucureşti, str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc.1, et.6, ap.25, sector 6, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în 
Insolvenţă: 1B2722, Tel 0730024551, Fax 031/800.44.10, E-mail iuliansavoiu@yahoo.com, reprezentant Lichidator 
judiciar: Săvoiu Iulian. 
5. Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Săvoiu Iulian, în calitate de Lichidator judiciar al debitorului SC M&M 
KING SRL, conform Hotararea nr. 7024 din data de 28.11.2018, pronunţată de Tribunalul București, Secţia a VII-a 
Civilă, în dosarul nr. 10734/3/2018, în temeiul art. 47, alin.1 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei și de insolvență, prin prezentul: convocator Vă aduceam la cunoştinţă faptul că în data de 05.04.2019, ora 
14,00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc.1, et.6, ap.25, sector 6, este 
convocată adunarea creditorilor cu următoarea ordine de zi: 
1. prezentarea situaţiei debitorului,  
2. prezentarea şi aprobarea raportului cauzelor care au condus la apariţia stării de insolvenţă, publicat în BPI nr. 21388 
din 12.11.2018;  
3. oportunitatea formularii de catre creditori a actiunii în raspundere, avand în vedere faptul ca lichidatorul judiciar nu 
intelege sa formuleze aceasta actiune; 
4. aprobarea inchiderii procedurii de faliment a debitoarei; 
5. avansarea de sume în vederea continuarii procedurii de faliment a debitoarei. 
Creditorii pot fi reprezentaţi prin împuterniciţi, cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari şi al 
celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. În situaţia votului prin corespondenţă, 
scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, 
ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace 
lichidatorului judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului.  
 Cabinet Individual de Insolvenţă Săvoiu Iulian, prin reprezentant: Săvoiu Iulian.  

Lichidator judiciar, Săvoiu Iulian 
 

5. Societatea SILVER GROUP SRL, cod unic de înregistrare: 17135401 
Convenient Management Insolv I.P.U.R.L. Nr. UNPIR: RFO II 0667, CIF 31365600 
Adresa de corespondenta: Bucureşti, Intrarea Roma, nr. 5, parter, sector 1  
Telefon: 0741 099 106; fax: 031 437 97 92 E-mail: office@cristina-andronache.ro; convenient.insolv@gmail.com 
Societatea SILVER GROUP SRL, Cod de identificare fiscal 17135401. 
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