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Prezentul proces verbal s-a incheiat în 2 exemplare, din care unul se va depune la dosarul de faliment existent la 
Tribunalul Bistrita-Nasaud. 

Lichidator judiciar, C.I.I Rosca Loredana Denisa 
Prin Practician în insolventa, 

Rosca Loredana Denisa 
 
2. Societatea EXPRES SRL, cod unic de înregistrare: 3095064 
România  
Tribunalul Bistriţa Năsăud  
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Operator de date cu caracter personal nr.11795 
Str. Alba Iulia, nr. 1 
Dosar nr. 4933/112/2012 
Termen: 03.05.2019, C3 faliment 

Citaţie 
emisă la 11.04.2018 

Sunt chemaţi la această instanţă, sala 4, completul C3 faliment, în data de 03.05.2019, ora 9.00, părţile conform listei 
anexă, pe rol fiind cauza privind pe debitoarea SOCIETATEA EXPRES SRL, aflată în procedura insolvenţei prevăzută 
de Legea nr. 85/2006 - pentru discutarea raportului final cu propunerea de închidere a procedurii falimentului. 
Părţile au posibilitatea de a formula obiecţiuni la raportul final nr. 455/26.03.2019 cu cel puţin 5 zile înaintea termenului 
de judecată. 

LISTA ANEXA 
DOSAR nr. 4933/112/2012 
STADIU PROCESUAL: FOND 
cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5 
TERMEN DE JUDECATĂ: 03.05.2019 
C3-FALIMENT, ora 9:00 
CREDITOR 
1. NR DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BISTRIŢA NĂSĂUD ÎN NUMELE ADMINISTRAŢIEI 
FINANŢELOR PUBLICE BISTRIŢA - BISTRIŢA, STR. 1 DECEMBRIE, nr. 6-8, Judeţ BISTRIŢA NĂSĂUD 
2. NR PRIMĂRIA COMUNEI ŞIEU-MĂGHERUŞ - ŞIEU-MĂGHERUŞ, nr. 243, Judeţ BISTRIŢA NĂSĂUD 
DEBITOR 
3. NR SC EXPRES SRL ARCALIA - ARCALIA, STR. PRINCIPALĂ, nr. 53, Judet BISTRIŢA NĂSĂUD 
LICHIDATOR 
4. NR ULTRALEX SPRL - BISTRIŢA, STR. SUBCETATE, nr. 9, Judet BISTRIŢA NĂSĂUDParafa președintelui 
instanţei,                    Grefier, 
 
3. Societatea LA DELIZIA NAPOLETANA SRL, cod unic de înregistrare: 36408176 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei 
Nr.335 Data emiterii: 12.04.2019 

Date privind dosarul: Număr dosar 453/112 Anul 2019 Tribunalul Bistriţa-Năsăud secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal Judecător sindic: Motu Mugurel Arin.  
Arhivă/registratură instanţei: Adresa: Bistriţa, str. Albă Iulia nr.1, jud. Bistriţa-Năsăud. Număr de telefon 0263/231509 
Programul arhivei /registraturii 8-10,00  
Debitor: Societatea LA DELIZIA NAPOLETANA SRL, CIF 36408176, sediul social: Bistrița, str. Drumul Cetății, 
nr.83, jud. Bistrița-Năsăud, Număr de ordine în Registrul comerţului J06/668/2016  
Creditor: ANAF-DGRFP Cluj-Napoca, AJFP Bistriţa-Năsăud, creditori conform listei. Lichidator judiciar provizoriu: 
Burian Voichiţa – Cabinet individual de insolvenţă Cod de identificare fiscală 26916789 sediul social Bistriţa, 
Într.Pârcălabului. nr.2, sc.C, ap.32, jud. Bistriţa-Năsăud Tel. 0754/659130 Număr de înscriere în tabloul practicienilor 
în insolvenţă 1B3536.  
Subscrisă CII – Burian Voichiţa în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitorului Soc. LA DELIZIA 
NAPOLETANA SRL conform Hotararii 228/05.04.2019 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud, secţia a II-a Civilă, 
de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 453/112/2019, în temeiul art. 99 alin 1,2, şi 3 şi art.100 din Legea 
nr.85/2014, notifică deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului Societatea LA DELIZIA 
NAPOLETANA SRL prin Hotararea 228/05.04.2019 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud, secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul 453/112/2019 Debitorul Societatea LA DELIZIA NAPOLETANA SRL 
are obligaţia că în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii falimentului să depună la dosarul cauzei documentele 
prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Creditorii debitorului Soc. LA DELIZIA 
NAPOLETANA SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masă credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a 
creanţei în condiţiile următoare: Termenul limita pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor la dată de 05 mai 
2019. În temeiul art. 114 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la 
termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţă/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. Alte 
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termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limita pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi 
publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor este 15 mai 2019. Termenul pentru depunerea contestaţiilor la 
tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor. Termenul de definitivare a 
tabelului creanţelor la dată de 10 iunie 2019. Adunarea creditorilor: Se notifică: faptul că prima adunare a creditorilor va 
avea loc la: 20 mai 2019 la sediul CII – Burian Voichiţa, cu sediul în Bistriţa, str. Într.Pârcălabului, nr.2, sc.C., ap.32, 
ora 10,00 având Ordinea de zi: Confirmarea lichidatorului judiciar, CII-Burian Voichiţa 2. Stabilirea onorariului 
practicianului în insolvenţă de 1.000 lei/luna de la dată dizolvării societăţii, precum şi stabilirea onorariului în procent 
de 7% din sumele încasate în urmă valorificării bunurilor şi încasărilor de creanţe. 3. Desemnarea comitetului 
creditorilor, dacă este cazul. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică: Oficiului registrului comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bistriţa-Năsăud Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masă 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 
din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de 
documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în Cererea de copii certificate 
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 arhivă Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovadă plăţii taxei judiciare de timbru în suma de 
200 lei. Restricţii pentru creditori: De la dată deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare 
sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului.Valorificarea drepturilor acestora 
se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţei (art.75 alin 1. din 
Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei).Conform art. 241 alin.1 lit. b) din Noul Cod penal, fapta persoanei care, 
solicită înregistrarea unei cereri de admitere a unei creanţe inexistente asupra averii debitorului se pedepseşte cu 
închisoarea de la 6 luni la 5 ani.  

Practician în insolvenţă–BurianVoichiţa. 
 
Județul Braşov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea EXTRUCTUM SRL, cod unic de înregistrare: 23537004 

Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 1147/12.04.2019 

1.Număr dosar 4672/62/2017, Tribunal Braşov Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător 
sindic Mihaela Simion 
2.Arhiva/registratura instanţei:adresa :Bd. 15 Noiembrie,nr. 45, Braşov, jud. Braşov, tel. 0268/419615/325,programul 
arhivei/registraturii instanţei: 8.30-12.30 
3.Debitor: SC EXTRUCTUM SRL CUI: RO23537004; nr. de ordine în Registrul Comerțului: J08/659/2012, sediu: Str 
M.Kogalniceanu, nr 15, biroul 6, Jud Brasov 
4. Administrator judiciar: CONTFIN LIQUIDATION S.P.R.L.; CIF: RO23060664; RFO II 0260/31.12.2006, sediu: Str 
B.P. Hasdeu, Nr 7, Brasov, Tel.: 0268328866; Fax: 0268328823; E-mail: contfin@gmail.com, Nume și prenume 
reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Teodora Balate 
5.Subscrisa CONTFIN LIQUIDATION S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar al debitorului SC EXTRUCTUM 
SRL conform sentința civila nr 53/sind/21.01.2019 pronunțată de Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
4672/62/2017 în temeiul art. 59 (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
depunem lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate a debitorului 
SC EXTRUCTUM SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 1file. Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul 
pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 59 alin. (1) din legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă pentru 

debitorul SC Extructum SRL 
Număr dosar: 4672/62/2017 Tribunal Braşov Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,  
Judecător sindic: Mihaela Simion 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Contfin Liquidation SPRL 
Debitor: SC EXTRUCTUM SRL 
În exercitarea atribuţiilor legale prevăzute în sarcina lichidatorului judiciar de la sentinţa civilă nr 53/sind/21.01.2019 şi 
până în prezent am efectuat următoarele operaţiuni: 
-prin sentinţa civilă mai sus menţionată a fost deschisă procedura generală a falimentuluiîmpotriva debitorului 
EXTRUCTUM SRL în temeiul art. 145 alin. 1, lit. B din Legea 85/2014. 
-notificarea nr 1090/11.02.2019 privind deschiderea procedurii de faliment a fost transmisă creditorilorprin email, 
publicată în ziarul Evenimentul Zilei din 14.02.2019 şi în BPI 3125/13.02.2019 
-pentru data de 6.03.2019 a fost covocată adunarea creditorilor având ca ordine de zi:confirmarea lichidatorului judiciar 
CONTFIN LIQUIDATION SPRL şi aprobarea onorariului acestuia respectiv un onorariu fix de 1.500 lei/lună şi un 
onorariu de succes de 10% din activele valorificate şi creanţele recuperate, la care se adaugă TVA. Adunarea 
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