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Bujorului nr.34, bloc 116, sc.A, ap.1, jud.Brașov, J8/1582/2005; 
4.Creditori: DGRFP Brașov-AJFP Brașov, str. Bd. Mihail Kogalniceanu, nr.7, jud.Brașov, fax:0268/308414; 
email:AJFP.BrasovBV@anaf.ro; 
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Ianuşi Mariana, oraşul Ovidiu, str. Amurgului, nr.43, bl.AM4, 
Sc.B, ap.29, judeţul Constanţa, CUI 23238096. 
6.Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Ianuşi Mariana, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC 
Castevillo SRL, desemnat prin Sentinţa civilă nr.332/sind/14.03.2019, pronunţată de Tribunalul Brașov, în dosarul 
nr.66/62/2018: Notifică 
7.1. Deschiderea procedurii de faliment în formă simplificată împotriva debitoarei S.C.Castevillo SRL ; 
7.2. Creditorii debitorului S.C.Castevillo SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7.2.1. Termen pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 
Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor menționată la art.146 alin.3 din lege: 25.04.2019. 
7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:  
Termenul pentru verificarea creanţelor,întocmirea şi publicarea în BPI a tabelului suplimentar al creanţelor :09.05.2019; 
Termen de depunere a contestaţiilor:în 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar; 
Termen pentru întocmirea şi depunerea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este:23.05.2019; 
Termen administrativ de control:23.05.2019; 
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 suplimentar”. 
� Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar 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.Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei 
judiciare de timbru în sumă de 200 lei în contul Consiliului Local al Municipiului. 
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 alin.1 din Legea privind 
procedura insolvenţei nr.85/2014). 
RESTRICŢII PENTRU BĂNCI:toate băncile la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără 
un ordin al lichidatorului.  
OBLIGAŢII PENTRU DEBITOARE: să pună la dispoziţia lichidatorului judiciar toate informaţiile cerute de acesta, 
precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile 
efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei doi ani anteriori 
deschiderii procedurii. 
Debitorul trebuie să depună la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, actele şi informaţiile 
prevăzute de art.67 alin.1 din Legea nr.85/2014. 
Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la :fax 0241.25.21.45;  
tel.mobil 0720.88.38.38;e-mail :mariana.is.ianusi7@gmail.com sau ianusi_mariana@yahoo.com; 

Lichidator judiciar:Cabinet Individual de insolvenţă Ianuşi Mariana 
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1. Societatea O.M.A. OFFICINA METALMECCANICA ANGELUCCI ROMANIA SRL, cod unic de 
înregistrare: 13980410 
PRO CAPITAL Restructuring IPURL 
Floreasca Cube Building, Calea Floreasca nr. 169X, et. 2, sector 1, Bucureşti 
Tel: +40 726 31 32 79; Fax +40 372 25 18 17; E-mail: office@pro-legal.net 

Notificare privind deschiderea procedurii de insolventa 
Nr. 164/02.04.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 7832/3/2019; Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civila 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Splaiul Independentei nr. 319 L, cladirea B, sector 6, Bucureşti. 
3.Debitor: O.M.A. OFFICINA METALMECCANICA ANGELUCCI ROMANIA SRL, cu sediul în str. Splaiul Unirii 
nr. 16, et. 3, camera 313, sector 4, Bucureşti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucureşti sub nr. 
J40/13631/2012, CUI 13980410. 
4. Administrator judiciar: PRO CAPITAL Restructuring I.P.U.R.L. 
Cod de identificare fiscală 36426989; sediul profesional în mun. Bucureşti, str. V.V. Stanciu nr. 5, ap.1, şi cu adresa de 
corespondenta în Floreasca Cube Building, Calea Floreasca nr. 169, corp X, et. 2, sector 1, Bucureşti; Număr de 
înscriere în Registrul formelor de organizare cu nr. RFO II-0863, avand numar matricol 2A0863; Tel. 0726313279; Fax 
0372.25.18.17; E-mail: office@pro-legal.ro; nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Iulian 
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Iosif. 
Subscrisa PRO CAPITAL Restructuring I.P.U.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului O.M.A. 
OFFICINA METALMECCANICA ANGELUCCI ROMANIA SRL, conform incheierii de sedinta din data de 
01.04.2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civila, în dosarul 7832/3/2019, 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 
Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului O.M.A. OFFICINA METALMECCANICA ANGELUCCI 
ROMANIA SRL prin încheierea de sedinta din data de 01.04.2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a 
Civila, în dosarul 7832/3/2019. 
Debitorul O.M.A. OFFICINA METALMECCANICA ANGELUCCI ROMANIA 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. 
Creditorii debitorului O.M.A. OFFICINA METALMECCANICA ANGELUCCI ROMANIA SRL 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 asupra averii debitorului este 16.05.2019. 
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. 
b) Alte termene stabilite prin incheierea de deschidere a procedurii: 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 
05.06.2019. 
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 01.07.2019. Termenul limită de depunere a 
opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă – 15 zile de la notificare; termenul de solutionare a opozitiilor nu va depasi 10 zile de la 
expirarea termenului de depunere a acestora. 
Data primei sedinte a adunarii generale a creditorilor – 10.06.2019. 
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Bucureşti. 
Informaţii suplimentare: 
� În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal şi la administratorul 
judiciar „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar de creante” 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 de creante 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. 

PRO Capital Restructuring IPURL 
prin Iulian Iosif – asociat coordonator 

 
2. Societatea ROMITALIA BOX SRL, cod unic de înregistrare: 11335834 

Raport de activitate al lichidatorului judiciar la Romitalia Box SRL 
Nr.:1 /Data emiterii :02/04/2019 

1.Date privind dosarul: Număr dosar: 46181/3 Anul 2016, Tribunal Bucuresti, Judecător sindic 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bucurest, B-dul Unirii nr.37, sector 3 Bucuresti, Sectia a VII a Civila, Număr de 
telefon 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 8629, programul arhivei/registraturii instanţei 9-14 
3.1.Debitor: SC Romitalia Box SRL, Cod de identificare fiscală 11335834, sediul social în Bucuresti, str. Tarnița, nr.25, 
sector 3, Număr de ordine în registrul comerţului J40/12816/1998. 
4.Creditor: - conform tabel publicat în BPI; 
5.Lichidator judiciar: Societatea Insolv 2007 SPRL, Cod de identificare fiscală 20653900, sediul social, Zalău, aleea 
Nucilor, nr.3, bloc K2, scara A, etaj 1, ap.3, judeţul Sălaj, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO 
II-0103/31.12.2006, tel./fax 0742017430, 0260-632561, E-mail: insolv2007zalau@yahoo.com, Nume şi prenume 
reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Cosma Rareș. 
6.Subscrisa: Societatea Insolv 2007 SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Romitalia Box SRL, 
conform Încheierii Civile din data de 25/02/2019 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII a, în dosarul 
46181/3/2016, vă înaintăm spre publicare raportul lichidatorului judiciar. 
I. Stadiul procedurii: 
Prin Sentinţa Civilă nr.7186 din data de 03.12.2018 Tribunalul Bucureşti în dosarul nr.46181/3/2016 a dispus 
deschiderea procedurii de faliment a debitoarei SC Romitalia Box SRL. 
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