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Nicolau Violeta  1720 lei Art.161 
pct.3 

0.09 Salarii restante 

Chijer Mircea  5157 lei Art.161 
pct.3 

0.28 Salarii restante 

Cucuoaneș Traian  4148 lei Art.161 
pct.3 

0.23 Salarii restante 

Nicolau Gheorghe  4102 lei Art.161 
pct.3 

0.23 Salarii restante 

Perianu Marin  2946 lei Art.161 
pct.3 

0.16 Salarii restante 

Preda Florinel  4950 lei Art.161 
pct.3 

0.27 Salarii restante 

Popa Alexandru  3665 lei Art.161 
pct.3 

0.20 Salarii restante 

Bajenaru Florin  3312 lei Art.161 
pct.3 

0.18 Salarii restante 

Petrov Vasile  2692 lei Art.161 
pct.3 

0.15 Salarii restante 

Cioc Petrica  1732 lei Art.161 
pct.3 

0.08 Salarii restante 

TOTAL  1.820.913,14 lei    
*creanța Kruk Romania SRL este stabilită prin Decizia nr.620/27.06.2017 a Tribunalului Brăila(dosar 
nr.8918/196/2016) și potrivit Adresei nr.7151/26.02.2019 emisă de Casa Județeană de Pensii Brăila 

Cabinet Individual de Insolvență Oancea Dori 
 
2. Societatea ORNAMENT SERV SRL, cod unic de înregistrare: 4873610 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment 
Nr.1; data emiterii: 15.04.2019 

1.Date privind dosarul: nr. dosar 719/113/2019,Tribunal Brăila - Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și 
Fiscal, Judecător sindic: Anamaria Teodorescu. 
2.Arhiva instanței: Brăila, Calea Călărașilor nr.47, programul arhivei instanței 1000-1200, tel: 0239613975, 
registratura.tr-braila@just.ro. 
3.Debitor: SC Ornament Serv SRL, având sediul în Municipiul Brăila, str. Plantelor nr.6, cam.4, Județ Brăila, cod unic 
de identificare fiscală 4873610, număr de ordine în Registrul Comerțului J09/1274/1993. 
4.Creditori: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila, str. Delfinului nr.1, cod fiscal:14310656, 
fax:0239/619992; etc.. 
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Lăzărescu Cătălin Adrian, cu sediul în Brăila, str. Plevna nr.195, 
cam.1, jud. Brăila, cod de înregistrare fiscală 20975050, înregistrat RFO cu nr.I-0330, telefon:0724207909, fax 
0239694849, e-mail: office@lichidarifirme.ro. 
6.Subsemnatul Lăzărescu Cătălin Adrian, în calitate de lichidator judiciar al SC Ornament Serv SRL, conform 
Încheierii nr.30 pronunțată în Ședința Camerei de consiliu din data de 12.04.2019, de către Tribunalul Brăila - Secția a 
II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art.99 şi art.100 alin.1 din Legea nr.85/2014, notifică: 
7.Dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvență și intrarea în faliment debitorului SC Ornament Serv SRL, 
prin Încheierea nr. 30 pronunțată în Ședința Camerei de consiliu din data de 12.04.2019, de către Tribunalul Brăila - 
Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal. 
7.1.Debitorul SC Ornament Serv SRL are obligația ca în termen de 5 zile de la deschiderea procedurii să depună la 
dosarul cauzei documentele prevăzute la art.67 alin.1 din Legea nr.85/2014. 
7.2.Creditorii debitorului SC Ornament Serv SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanței în condițiile următoare: 
7.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanței: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere 
a creanțelor asupra averii debitorului este 27.05.2019; creanța înregistrată pentru a fi considerată valabilă trebuie să 
îndeplinească cerințele îndeplinită de lege. În temeiul art.100 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenței, 
nedepunerea cererii de admitere a creanței până la termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind 
creanța/creanțele pe care le dețineți împotriva debitorului. 
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: 
Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor este 
06.06.2019. Termenul pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv al creanțelor este 01.07.2019. 
8.Adunarea creditorilor: Se notifică/convoacă prima adunare a creditorilor ce va avea loc la sediul stabilit de către 
administratorul judiciar: Brăila, str. Școlilor nr.57, Județ Brăila, în data de 11.06.2019, ora 1000, având ca ordine de zi: 
1.Prezentarea situației debitorului; 2.Desemnarea Comitetului creditorilor; 3. Confirmarea/schimbarea lichidatorului 
judiciar; 4.Prezentarea și analizarea raportului prevăzut de art.97 alin.1 din Legea nr.85/2014. Adunarea creditorilor se 
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va desfășura în conformitate cu prevederile art.47, 48, 49 și 50 din Legea nr.85/2014. 
Deschiderea procedurii simplificate de insolvență și intrarea în faliment se notifică Oficiului Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Brăila. 
Informaţii suplimentare: 
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a 
creanței în tabelul preliminar” cu respectarea dispozițiilor din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței. 
 Cererea de înscrierea creanței în tabelul preliminar va fi însoțită de documentele justificative ale creanței și actele 
care atestă constituirea de garanții, în copii certificate. 
 Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin posta pe 
adresa instanței, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului lui judiciar și unul pentru a rămâne la 
dosar, cu mențiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin posta. 
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoțită de dovada plății taxei judiciare de timbru în sumă de 200,00 lei. 
Restricții pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare 
pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 alin.1 din Legea privind procedura insolvenței). 
Începând cu această comunicare, toate actele și documentele procedurale emise de lichidator, se notifică în Buletinul 
procedurilor de insolvență, prin accesarea www.bpi.ro. 

Lichidator judiciar CII Lăzărescu Cătălin Adrian, prin ec. ing. Lăzărescu Cătălin Adrian 
 
Județul Constanţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea GNP AGRITRADE SRL, cod unic de înregistrare: 15901421 

Raportul 
Nr.25/ 15.04.2019 

1. Date privind dosarul: Dosar nr. 5240/118/2015 al Tribunalului Constanţa - Secţia a II- civilă, judecător sindic: 
CristinaConstantinescu 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa mun. Constanţa, str. Traian, nr. 31, jud. Constanţa, număr de telefon 
0241.551345, Programul arhivei/registraturii instanţei: luni – joi 0830 – 1230, vineri: 1200 – 1500. 
3.Debitor:S.C.GNPAgritrade SRL cu sediul în loc. Constanţa, Aleea Partizanilor,nr.20,camera 
1,blocLV4,sc.D,et.1,ap.55 jud. Constanţa, J13/3274/2003, CUI RO 15901421,  
4.Creditori: procedură deschisă la cererea debitoarei. 
5. administrator judiciar: Best Finance Services S.P.R.L. - Membră a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă 
din România –Registrul Societăţilor Profesionale nr. 0264, cu sediul în Constanţa, bd. Tomis nr.46 cam.21, cod 900657, 
Tel/Fax: 0241550266- Mobil: 0722511922, E-mail: best_finance_cta@ yahoo.com, C.I.F. 14356130, reprezentant 
lichidator judiciar ec. BarnaMarioara şi ec.Sterie Otilia. 
6.Subscrisa Best Finance Services S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC GNP AGRITRADE 
SRL, desemnat prin Încheierea nr. 462 din 25.08.2015, pronunţată în dosarul Tribunalului Constanţa - Secţia a II- civilă 
nr. 5240/118/2015  
- în temeiul art. 58 alin. a) din Legea nr. 85/2014 privind pocedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, 
comunică 

Raportul nr. 25 
- privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în perioada 18.02.2019-15.04.2019 şi 
justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 159 alin. (1) şi art. 161 din Legea nr. 85/2014 
A. Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
1.prin cererea din data de 18.02.2019 a fost solicitată publicarea în BPI nr. 3750 din data de 21.02.2019 a Raportului de 
activitate nr. 24 din data de 18.02.2019 conform dovezii nr.53654 din data de 21.02.2019. 
2. la data de 15.02.2019 a fost depus la dosarul cauzei Tabelul definitiv al creanţelor debitoarei modificat,şi publicat în 
BPI nr. 3946/25.02.2019 conform dovezii nr. 56378/25.02.2019. 
3. ca urmare a cererii formulată de lichidatorul judiciar judecătorul sindic în baza art.100 alin.2 din L85/2014 a majorat 
termenele privind înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor în scopul întocmirii tabelului suplimentar, a termenului 
de întocmire a tabelului suplimentar şi a tabelului definitiv consolidat. 
3.au fost notificaţi creditorii înscrişi la masa credală pentru a le comunica noile termene stabilite de judecătorul sindic. 
În temeiul art.42 din Legea nr. 85/2014 am solicitat publicarea prin Buletinul procedurilor de insolvenţă a notificării 
nr.1313/15.03.2019 privind majorarea termenelor pentru înscrierea la masa credală. 
Anexăm prezentului raport dovada nr. 77992/15.03.2019 privind confirmarea publicării notificării în Buletinul 
procedurilor de insolvenţă nr. 5489/15.03.2019. 
 Conform prevederilor art. 99 alin (3) din Legea nr. 85/2014, notificarea către toţi creditorii debitoarei a fost publicată în 
cotidianul naţional România Liberă”, prin Ziarul Romania Liberă din data de 15.03.2019. 
4.În conformitate cu prevederile art.160 din L85/2014 lichidatorul judiciar a întocmit un raport asupra fondurilor 
obţinute din încasarea de creanţe precum şi un plan de sidtribuire între creditori.Raportul şi planul de distribuţie au fost 
depuse la Tribunalul Constanţa şi publicate în BPI. Raportul asupra fondurilor obţinute din încasarea de creanţe în 
perioada de suspendarea a procedurii de faliment a fost publicat în BPI nr.4750/06.03.2019 conform dovezii nr. 
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