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9. VASILE GHEORGHE - domiciliul ales - BUFTEA, STR.VASILE VOICULESCU, nr. 35, Judeţ ILFOV 
10. Directia Generala de Impozite şi TAxe Locale a sectorului 1 - Bucureşti, sector 1, Piata Amzei, nr. 13 
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 29 etaj 1 completul 20 în data de 08.03.2018, ora 09.00 în calitate de debitor 
CII SAVOIU IULIAN ADMINISTRATOR JUDICIAR AL SC CROSBY CONSTRUCT SRL - sector 6, Bucureşti, 
STR.VETERANILOR, nr. 10, bl. C2, sc. 1, et. 6, ap. 25 
Parafa preşedintelui instanţei,                Grefier, 
 
2. Societatea IOMA IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 31104 

Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă 
Nr.: 1865, data emiterii: 08.11.2017 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 17474/3/2017,Tribunal Bucureşti Secţia VII-a Civila Judecător sindic Zamfir 
Maria 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Bdl. Unirii nr.37, sector 3 Bucureşti Număr de telefon 021 313 28 02; programul 
arhivei/registraturii instanţei 9.30-14.00 
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 _021 319 54 38_E-mail: office@provit2001.ro 
5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa ENACHE NICOLETA NEORILA Cod de identificare 
fiscală 22571490 sediul ales Bucureşti Bdl.Dimitrie Cantemir nr.1, bl.B2, scara 2, et.6, cam.602. sector 4, Număr de 
înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă _RF01 - 2024,Tel/0763676345 E-mail nenache2006@gmail.com 
Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Enache Nicoleta Neorila 
6.Subscrisa: Cabinet de Insolventa Enache Nicoleta, în calitate de administrator judiciar al debitorului Ioma Impex 
SRL, conform încheierii din data de (ziua/luna/anul 26.05.2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti secţia Sectia a VII-a 
Civila, în dosarul 17474/3/2017 în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea 
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67, alin. 
(1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 şi art. 67, alin.(2) din acelaşi act normativ notifică 
7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului IOMA IMPEX SRL prin încheierea din data de 
26.05.2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti secţia a VII-a Civila, în dosarul 1747/3/2017. 
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 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 
În temeiul art. 114 alin.(1) 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 pe care le deţineţi împotriva debitorului.  
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 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. 
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei şi de un timbru judiciar de ________ 
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). 

CII Enache Nicoleta Neorila 
Ec. Enache Nicoleta Neorila 

 
3. Societatea POLYMETAL COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 18698659 
România  
Tribunalul Bucureşti 
Secţia a VII-a Civilă 
Splaiul Independenţei nr.319L, clădirea B 
Dosar 40692/3/2017 
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