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Județul Prahova 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea STELAS & CO PETROL SRL, cod unic de înregistrare: 31459551 

Convocare adunarea creditorilor 
Nr.: 19, Data emiterii: 09.04.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2111/105/2015 Tribunal Prahova Secţia Comerciala şi de Contencios 
Adminstrativ  
2.Arhiva/registratura instanţei: 
Adresa Ploiesti, str. Piata Victoriei nr. 10, jud. Prahova 
Număr de telefon 0244/544781 
3.Debitor:, SC STELAS&CO PETROL SRL, cu sediul social în com. Brazi, sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor nr. 33 
H, constructia C1,camera cu simbol 6, Judeţul Prahova, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J29/527/2013 şi 
cod unic de înregistrare 31459551  
4. Administrator judiciar: Olteanu Raluca Georgiana  
Tel 0725699114 
E-mail: ralucaolteanu81@yahoo.com  
5. Subscrisa/Subsemnatul(a): Olteanu Raluca Georgiana  
în calitate de administrator judiciar al debitorului SC STELAS&CO PETROL SRL, onform încheierii din data de 
15.04.2015 pronunţată de Tribunalul Prahova, secţia Comerciala şi de Contencios Adminstrativ, în dosarul 
2111/105/2015, în temeiul art. 47 din lg. 85/2014 convoaca adunarea creditorilor Se notifică faptul că Adunarea 
creditorilor va avea loc la: 
Ploiesti, str. Negru Voda nr. 60, parter, Jud. Prahova  
Data (ziua/luna/anul) 15.04.2019 
Ora 13.00 
având ca ordine de zi : 
Luarea la cunostinta a raportului de evaluare bunuri mobile apartinand SC STELAS CO PETROL SRL, respectiv 
rezervor de produse petroliere, intocmit de catre evaluator autorizat Tudor Catalin George, propunerea fiind predarea 
catre un centru de colectare fier vechi. Raportul de evaluare poate fi consultat la sediul administratorului judiciar. 
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor,semnătura fiind 
legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, 
ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice 
mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea 
votului.Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de 
data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 
Informaţii suplimentare: 
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la Tel 0725.699.114 

Administrator judiciar ,Olteanu Raluca Georgiana CII 
CII Olteanu Raluca Georgiana 

 
Județul Timiş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea LASSARD INVEST SRL, cod unic de înregistrare: 30517425 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvență 
Nr.: TM-N-108 Data emiterii: 05/04/2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 634/30/2019, Tribunal Timiş, Secţia II Civila, Judecător sindic: Loredana Neamțu 
2.Arhiva/registratura instanţei: Timisoara, P-ţa Ţepes Vodă nr. 2A, jud. Timis, programul arhivei: Luni – Vineri orele 
9.00 – 12.00. 
3.Debitor: SC LASSARD INVEST SRL, J35/1904/2012, CUI 30517425, cu sediul social în Timișoara, str. Vălișoara, 
nr. 25, jud. Timiș 
4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Brânzan Elena, Cod de identificare fiscală: 2660129, sediul 
social: str. Ion Slavici nr.9, Timisoara, jud. Timiş, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B1786, tel. 
0756911298, fax. 035617226, E-mail: eblichidari@yahoo.com. nume şi prenume reprezentant administrator judiciar 
persoană juridică: Brânzan Elena. 
5. Subscrisul: Cabinet Individual de Insolvenţă Brânzan Elena, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC 
LASSARD INVEST SRL conform Încheierii civile nr. 300 din data de14/03/2019, pronunţată de Tribunalul Timiş, 
Secţia a II a Civilă dosarul nr. 634/30/2019, în temeiul art. 147 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, coroborat cu art. 42 din aceeaşi lege notifică 
6. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC LASSARD INVEST SRL conform Încheierii 
civile nr. 300 din data de14/03/2019, pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II a Civilă dosarul nr. 634/30/2019. 
6.1. Debitorul SC LASSARD INVEST 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 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă. 

Administrator
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6.2. Creditorii trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei 
în condiţiile următoare: 
6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este: 03/05/2019. 
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea 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.  
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este: 
20/05/2019. 
Termenul limită pentru formularea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar, ce vor fi depuse la tribunal, este de 7 
zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor Insolvenţei a acestuia. Sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de 
dovada, în original, a achitării taxei de timbru în sumă de 200 lei, precum şi de toate înscrisurile de care partea înţelege 
să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror alte probe care se solicită, cu excepţia celor care nu 
se află în posesia părţii sau nu sunt cunoscute la momentul formulării contestaţiei. Partea care formulează contestaţia 
trimite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestaţiei şi al documentelor ce o însoţesc administratorului 
judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă se contestă, precum şi administratorului special. În cazul în 
care această obligaţie nu a fost respectată, judecătorul sindic va putea aplica, din oficiu, o amendă în condiţiile Codului 
de Procedură Civilă. 
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este: 07/06/2019. 
7.2. Adunarea creditorilor: 
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: Cabinet Individual de Insolvenţă Brânzan Elena, str. 
Ion Slavici nr. 9, Timişoara, jud. Timiş, Data 23/05/2019, Ora 12, având ca ordine de zi : 
� prezentarea situaţiei debitorului; 
� desemnarea Comitetului creditorilor; 
� confirmarea/ înlocuirea administratorului judiciar; 
� stabilirea onorariului administratorului judiciar 
8. Deschiderea procedurii generale de insolvență se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul 
Timiş. 
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 din Legea privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă. 
 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 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă). 

 Cabinet Individual de Insolvenţă Brânzan Elena, prin Brânzan Elena 
 
Județul Tulcea 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea LITCOV MARINE SERVICE SRL, cod unic de înregistrare: 26396732 
România Tribunalul Tulcea 
Secţia Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Tulcea, Str. Toamnei nr. 15 
Dosar nr.846/88/2016/a3 JS13-SF 
Termen: 12 aprilie 2019 

Citaţie 
emisă la: ziua 08 luna aprilie anul 2019 

Către, 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. .Portului, nr.14, (incinta Iberom) 
jud. Tulcea, cod de identificare fiscală 14942091 
Reclamant  
Cabinet Individual De Insolvenţă Cristescu Valeria Georgeta, cu sediul în mun. Brăila, Bulevardul AL. I. Cuza, nr. 3, 
parter, camera 2, jud. Brăila - Lichidator judiciar al S.C. Litcov Marine Service S.R.L., persoană juridică, cu sediul în 
mun. Tulcea, str. Păcii, nr. 103, bl. M2, sc. B, ap. 67, jud. Tulcea, număr de ordine în Registrul Comerţului J 
36/11/1010, cod unic de înregistrare 26396732, 
Pârât Sacagiu Sandyy, cu domiciliul în sat Ciofliceni, Şos. Ciofliceni, nr. 115A, com. Snagov, jud. Ilfov 
Sunt chemaţi la această instanţă, sala 6, completul JS13-SF, în ziua de 12, luna aprilie, anul 2019, ora 09,0,0, în calitate 
de în calitate de reclamant, respectiv pârât, pentru atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă- art. 169 Legea 
85/2014. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                  Grefier 

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight




