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2. Societatea MEZELURI MATIS SRL, cod unic de înregistrare: 25456470 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolventa 
Nr.: 132 Data emiterii: 29.03.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 3804/93/2018, Tribunalul Ilfov, Secţia Civila 
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Stirbei Voda nr. 24, Buftea, jud. Ilfov, programul arhivei/registraturii instanţei: 0900 
– 1300 
3.Debitor: MEZELURI MATIS SRL - în insolventa, Cod de identificare fiscală: 25456470, sediul social în Ilfov, Sat 1 
Decembrie, str. Prunilor nr. 17, Comuna 1 Decembrie, Număr de ordine în registrul comerţului: J23/976/2009. 
4. Administrator Judiciar: ALPHA PROFESSIONAL I.P.U.R.L., Cod de identificare fiscală 35173969, sediul social: 
Bucureşti, Aleea Cauzasi nr. 47, etaj 2, ap. 4, sector 3, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 
- 0824 Telefon 0752064444; E-mail: andrei.dica@alphaprofessional.ro, Nume şi prenume reprezentant administrator 
judiciar persoană juridică: asociat coordonator Andrei Dica  
5. Subscrisa, ALPHA PROFESSIONAL I.P.U.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului MEZELURI 
MATIS SRL - în insolventa, desemnat prin Sentinta civila nr. 911 din data de 28.03.2019, pronuntata de Tribunalul 
Ilfov, Sectia Civila, în temeiul art. 99 alin (3) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolventa, notifică 
6. Intrarea debitorului MEZELURI MATIS SRL - în insolventa, în procedura generala a insolventei, conform Sentintei 
civile nr. 911 din data de 28.03.2019, pronuntata de Tribunalul Ilfov, Sectia Civila, în dosarul nr. 3804/93/2018. 
6.1. Debitoarea MEZELURI MATIS SRL - în insolventa are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea 
procedurii să depună la dosarul cauzei şi la sediul administratorului judiciar - documentele prevăzute la art. 67 alin. 1 
din Legea nr. 85/2014. 
In conformitate cu prevederile art. 5 pct. 4 coroborat cu art. 58 lit. g) din Legea 85/2014, este convocata în data de 
08.04.2019 ora 14:00 la sediul administratorului judiciar din Bucureşti, Aleea Cauzasi nr. 47, et. 2, ap. 4, sector 3, 
Adunarea Generala a Asociatilor avand ca ordine de zi desemnarea unui administrator special cu atributiile stabilite de 
art. 56 alin. 1 din Legea 85/2014: 
a)participă, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea acţiunilor prevăzute la art. 117-122 ori a celor 
rezultând din nerespectarea art. 84; 
b)formulează contestaţii în cadrul procedurii reglementate de prezenta lege; 
c)propune un plan de reorganizare; 
d)administrează activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, după confirmarea planului, doar în 
situaţia în care nu i s-a ridicat debitorului dreptul de administrare; 
e)după intrarea în faliment, participă la inventar, semnând actul, primeşte raportul final şi situaţia financiară de 
închidere şi participă la şedinţa convocată pentru soluţionarea obiecţiunilor şi aprobarea raportului; 
f)primeşte notificarea închiderii procedurii. 
6.2. Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de 
admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
a) Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 13.05.2019. În temeiul art. 114 din Legea nr. 
85/2014 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage 
decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului. 
b) Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor este 
03.06.2019. 
c) Termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor este 28.06.2019.  
d) Prima sedinta a adunarii creditorilor va avea loc în data de 10.06.2019. 
e) Termenul fixat pentru continuarea procedurii este la data de 27.06.2019. 
6.3. Deschiderea procedurii de insolventa se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov. 
7. 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 procedura 
insolvenţei. 
-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 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 procedura insolvenţei). 
 

Administrator
Highlight



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6587/01.04.2019 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

15 

 
In cazul în care debitorul nu va depune actele şi informatiile aratate devin aplicabile dispozitiile art. 82 alin. (2) şi art. 
169 alin. (1) lit. d) din Legea 85/2014. 

Alpha Professional IPURL 
asociat coordonator Andrei Dica 

 
Județul Mureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea EXPO BUSINESS TEX SRL, cod unic de înregistrare: 27546293 

Cerere închidere procedura falimentului SC Expo Business Tex SRL 
Nr. 36/29.03.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 565/1371 Anul 2017 Tribunalul Specializat Mureş Judecător sindic: Adriana 
Loredana Berindean 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa str. Bolyai nr.2, Tg.Mureş, jud.Mureş telefon 0265- 262010 programul 
arhivei/registraturii instanţei zilnic orele 8-12 (vara: 8-10). 
3.1. Debitor: SC EXPO BUSINESS TEX SRL Cod de identificare fiscală 27546293Sediul social Str.Șoimilor nr.18 
atelier depozit, etaj, birou 1, TARGU MURES, jud.Mures Număr de ordine în registrul comerţului J26/671/2010. 
4. Lichidator judiciar: All Credit S.P.R.L. Cod de identificare fiscală 14720621 sediul social str. Corneşti nr.10 
Tg.Mureş, jud.Mureş Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 2A0193 tel./fax 0365-424122 E-mail 
all_credit@yahoo.com Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Luka Gusztáv 
5. Subscrisa All Credit S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC EXPO BUSINESS TEX SRL, 
conform încheierii nr.42 din data de 01.02.2018 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş Falimente, în dosarul 
565/1371/2017, în temeiul dispoziţiilor art.174 alin.(1) din Legea nr.85/2014 modificată, formulăm următoarea  
Cerere de închidere a procedurii falimentului debitorului SC EXPO BUSINESS TEX SRL solicitând: 
- închiderea procedurii falimentului SC EXPO BUSINESS TEX SRL cu sediul în Str.Șoimilor nr.18 atelier depozit, 
etaj, birou 1, TARGU MURES, jud.Mures, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Mureş J26/671/2010 şi CUI 27546293, 
- radierea debitorului din registrul comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş, 
- descărcarea lichidatorului judiciar de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură, debitor şi averea lui, 
creditori, titulari de garanţii, acţionari sau asociaţi, 
- aprobarea decontului anexat prezentei cereri, cuprinzând onorariul şi cheltuielile de procedură, din fondul de lichidare 
constituit în conformitate cu prevederile art.39 alin.(4) din Legea nr.85/2014 modificată, pentru următoarele motive 
În urma demersurilor efectuate în procedura de identificare a bunurilor mobile sau imobile ale debitorului lichidatorul 
judiciar a primit următoarele răspunsuri: 
 Primăria municipiului Tg.Mureș a comunicat faptul că, în evidenţele lor SC EXPO BUSINESS TEX SRL nu 
figurează cu bunuri mobile sau imobile. 
Adunarea generală a creditorilor din data de 29.03.2019, convocată în vederea acoperirii cheltuielilor administrative, a 
hotărât neavansarea de sume având destinaţia solicitată.  
Având în vedere că nu au fost identificate bunuri în averea debitorului şi niciun creditor nu s-a oferit să avanseze 
sumele corespunzătoare pentru a acoperi cheltuielile administrative, solicităm judecătorului-sindic închiderea procedurii 
în conformitate cu prevederile art.174 alin.(1) din Legea nr.85/2014 modificată, radierea debitorului din registrul 
comerțului de pe lângă Tribunalul Mureş, descărcarea lichidatorului judiciar de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu 
privire la procedură, debitor şi averea lui, creditori, titulari de garanţii, acţionari sau asociaţi şi aprobarea decontului 
cuprinzând onorariul şi cheltuielile de procedură, din fondul de lichidare constituit în conformitate cu prevederile art.39 
alin.(4) din Legea nr.85/2014 modificată. 

All Credit prin Luka Gusztáv 
 
2. Societatea GRETA AMENAJARI CONS SRL, cod unic de înregistrare: 33381971 
România 
Tribunalul Specializat Mureş 
Târgu Mureş, str. Bolyai, nr. 2 
Tel: 0265 - 262010 Fax: 0265 - 311827 
Dosar nr. 83/1371/2018 
Din 28 martie 2019 

Comunicare sentinţă nr. 111 din data de 22 martie 2018 
Către, 
CREDITOR 
 D.G.R.F.P.BRASOV-A.J.F.P. MURES - Tîrgu Mureş, strada Gh.Doja, nr. 1-3, Judeţ MUREŞ 
DEBITOR 
 SC GRETA AMENAJĂRI CONS SRL - com. Găleşti, sat Sânvasii, nr. 163, Judeţ MUREŞ 
LICHIDATOR JUDICIAR 
ZENIT MANAGEMENT SPRL BUCUREŞTI - Bucureşti, com. sector 2, strada Vasile Lascăr, nr. 5-7, et. 3 
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