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18.02.2019, administratorul judiciar a procedat la întocmirea, înregistrarea și afișarea tabelului preliminar al 
creditorilor, iar pentru data de 12.03.2019 la întocmirea tabelului definitiv al creditorilor, cuprinzând o singură creanță 
bugetară, în sumă totală de 47.547 lei. 
Deși nu s-a reușit identificarea administratorului statutar al debitoarei, s-a reușit contactarea contabilului societății care 
ne-a comunicat că administratorul statutar e plecat în Germania, și ne-a pus la dispozitie acte contabile și informații. 
Având în vedere actele și informațiile primite s-a întocmit și depus raportul privind deschiderea procedurii simplificate 
a falimentului societății debitoare. Deși legal convocat pentru data de 22.02.2019, în vederea desemnării 
administratorului special, asociatul unic nu s-a prezentat, și nici nu a transmis un punct de vedere scris, astfel că 
administratorul judiciar s-a aflat în imposibilitate obiectivă de a desmena administratorul special al SC Com Bodi SRL. 
Solicităm judecătorului sindic: Deschiderea procedurii simplificate a falimentului în condițiile art. 92 alin. (5), 
coroborat cu art. 145 alin. (1) lit. D, pentru motivele prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) pct. 1 din L. 85/2014. Acordarea 
unui termen de judecată, în vederea: - Continuării procedurii, cu toate consecințele ce decurg din aceasta. Raportul 
complet poate fi consultat la dosarul cauzei.  

Administrator judiciar Info – Dip Insolvency SPRL  
Viorica Munteanu 

 
Județul Brăila 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea PICDAFI TRANS SRL, cod unic de înregistrare: 17581072 

Notificare privind  
deschiderea procedurii generale de insolvență 

Nr.1; data emiterii: 04.04.2019 
1.Date privind dosarul: nr. dosar 628/113/2019,Tribunal Brăila - Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și 
Fiscal, Judecător sindic: Corina Gabriela Iconaru. 
2.Arhiva instanței: Brăila, Calea Călărașilor 47, număr de tel:0239613975, programul arhivei instanței 1000-1200, 
registratura.tr-braila@just.ro. 
3.Debitor: SC Picdafi Trans SRL, cu sediul în Brăila, str. Lanului nr.1A, Județ Brăila, cod unic de identificare fiscală 
17581072 și număr de ordine în Registrul Comerțului J09/526/2005. 
5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Lăzărescu Cătălin Adrian, cu sediul social în Municipiul 
Brăila, str. Plevna nr.195, cam.1, Jud. Brăila, cod de identificare fiscală 20975050, atestat UNIPIR înregistrat în RFO cu 
nr. I-0330, tel:0724207909, fax: 0239694849, e-mail: office@lichidarifirme.ro. 
6.Subsemnatul Lăzărescu Cătălin Adrian, în calitate de Administrator judiciar al SC Picdafi Trans SRL, conform 
Încheierii nr.27 pronunțată în Ședința Camerei de consiliu din data de 01.04.2019, de către Tribunalul Brăila - Secția a 
II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art.99 si art.100 alin.1 din Legea nr.85/2014, notifică: 
7.Dispune deschiderea procedurii generale de insolvență a debitorului SC Picdafi Trans SRL, prin Încheierii nr.27 
pronunțată în Ședința Camerei de consiliu din data de 01.04.2019, de către Tribunalul Brăila - Secția a II-a Civilă de 
Contencios Administrativ și Fiscal. 
7.1.Debitorul SC Picdafi Trans 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 Picdafi Trans 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 06.05.2019; creanța înregistrată pentru a fi considerată valabilă trebuie să 
îndeplinească cerințele îndeplinită de lege. În temeiul art.100 alin.(1) din Legea nr.85/2014, 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 14.05.2019. Termenul pentru soluționarea 
eventualelor contestații formulate împotriva tabelului preliminar al creanțelor este 22.05.2019. Termenul pentru 
întocmirea și afișarea tabelului definitiv al creanțelor este 22.05.2019. 
8.Adunarea creditorilor: Se notifică/convoacă adunarea creditorilor, ce va avea loc la sediul stabilit de către 
administratorul judiciar: Brăila, str. Școlilor nr.57, Județ Brăila, la data de 20.05.2019, ora 1000, având ca ordine de zi: 
1.Prezentarea situației debitorului; 2.Desemnarea Comitetului creditorilor; 3.Prezentarea și analizarea raportului 
prevăzut de art.58, oportunitatea continuării procedurii generale de insolvență sau intrarea în procedură de faliment; 
4.Prezentarea și analizarea raportului prevăzut de art.97 alin.1 din Legea nr.85/2014. Adunarea creditorilor se va 
desfășura în conformitate cu prevederile art.47, 48, 49 și 50 din Legea nr.85/2014. Deschiderea procedurii generale de 
insolvență se notifică Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila. 
Informații 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. 
 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. 
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 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 administratorului judiciar și unul pentru a rămâne la 
dosar, cu mențiunea că exemplarul pentru administratorul 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 administratorul judiciar/ 
lichidatorului judiciar, se notifică în Buletinul procedurilor de insolvență, prin accesarea www.bpi.ro. 

Administrator judiciar CII Lăzărescu Cătălin Adrian, 
 prin ec. ing. Lăzărescu Cătălin Adrian 

 
Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ANI A.B.C. MIU 2002 SRL, cod unic de înregistrare: 14752593 

Raportul asupra cauzelor si imprejurarilor care au 
dus la aparitia starii de insolventa a SC ANI A.B.C. Miu 2002 SRL 

Nr. 106 / 03.04.2019 
Număr dosar 17884/3/2017 Tribunalul Municipiului Bucureşti Secţia a VII-a Civila  
Judecător sindic ANDREEA ALEXANDRA PINTEA Temei juridic: art. 58 alin 1 lit. (b) şi art. 97 alin. (1) din Legea 
privind procedura insolvenţei 
Debitor: SC ANI A.B.C. MIU 2002 SRL, cu sediul în Bucureşti, Intrarea Pasunilor nr. 36, sector 5, cod de identificare 
fiscală 14752593, număr de ordine în registrul comerţului J40/5930/2002. 
Asociatii debitoarei sunt: MIU FLORIAN FLORIN şi LIGHIAN ANISOARA  
Administratorul debitoarei este MIU MARIAN 
Administrator special: MIHALACHE CRISTIAN CATALIN, desemnat prin hotararea AGA nr. 1/08.09.2017 
Cauzele şi imprejurarile care au dus la aparitia insolvenţei debitorului cu mentiunea persoanelor carora le-ar putea fi 
imputabila: In data de 02.08.2017 s-a prezentat la sediul administratorului judiciar reprezentantul debitorului pentru a 
preda urmatoarele documente: bilantul contabil la 31.12.2016, balanta de verificare la 31.12.2016, registrul 
imobilizarilor la 31.12.2016, balanta de verificare la 30.04.2017, registrul imobilizarilor la 31.03.2017, extrase cont la 
BCR pentru perioada 01.03.2017-30.04.2017, situatie clienti 01.01.2011-31.05.2017, stabilindu-se ca debitorul sa 
predea opisul arhivei societatii ANI A.B.C. MIU 2002 SRL-In insolventa, lista contractelor în derulare, lista litigiilor în 
care este parte societatea, precum şi documentele de provenienta aferente bunurilor societatii (mobile şi imobile). 
In desfasurarea activitatilor de lichidare a debitoarei, subscrisa am solicitat atat asociatilor societatii debitoare, cat şi 
administratorului special, comunicarea documentelor contabile în vederea supravegherii efective a activitatii societatii 
în insolventa pe perioada de observatie şi pentru a ne putea pronunta cu privire la capacitatea de reorganizare a 
societatii, precum şi documentele de provenienta aferente bunurilor societatii (mobile şi imobile), în vederea evaluarii 
bunurilor societatii, insa nu au fost puse la dispozitie. 
Contestatia la tabelul preliminar formulata de reprezentantii ANI A.B.C. MIU 2002 SRL impotriva creantei 
D.G.R.F.P.B. - AFP sector 5 ce a facut obiectul dosarului 17884/3/2017/a1 a fost respinsa ca neintemeiata prin sentinta 
civila nr. 5731/17.10.2018. Apelul formulat de debitoare impotriva sentinetei mentionate a fost respins ca tardiv prin 
hotararea 497/19.03.2019.  
In acest context, în tabelul definitiv intocmit sunt inregistrate creante în cuantum de 1.625.620,65 lei. Pana la data 
prezentului raport de activitate nu a fost predat un proiect de plan de reorganizare, nu au fost puse la dispozitie 
documente din care sa reiasa ca activitatea societatii debitoare poate fi reorganizata şi nici nu s-au predat documentele 
contabile şi rapoartele lunare pentru verificarea activitatii debitoarei. 
Chiar daca în procedura insolvenţei ANI A.B.C. MIU 2002 SRL ce a facut obiectul dosarului 55912/3/2010 creantele 
au fost complet acoperite prin distribuirile facute, reprezentantul societatii debitoare a aratat ca la data de 01.04.2013 
cand le-a fost transmisa fisa sintetica pentru SC ANI A.B.C. MIU 2002 SRL, aceasta nu inregistra sume restante din 
anii anteriori, însa în următoarea fisa sintetica din 23.07.2013 au fost mentionate o serie de debite. 
Din lecturarea acestei fise, s-a constatat ca sumele stabilite de ANAF ca şi debite pentru anul fiscal 2007, pentru lunile 
în care nu au depus decont 300 TVA (ianuarie, februarie, aprilie, mai, iulie, august, octombrie, noiembrie 2007), nu au 
corespondent în evidentele debitoarei care a depus deconturi trimestriale conform Declaratiei de mentiuni pentru 
persoanele juridice Formular 010, depusa la AFP sector 5 sub nr. 74292/21.03.2007, declaratie ce nu apare operata în 
Vectorul fiscal. In anul 2008, debitoarea se afla în situatia în care avea de recuperat TVA de la stat. 
Lichidatorul judiciar nu poate trage concluzii asupra altor cauze care au dus la aparitia starii de insolventa a debitoarei şi 
nici nu se pot nominaliza persoanele responsabile carora sa le fie imputabila aceasta stare de fapt. In concluzie, în 
temeiul art. 97 alin. 2 din Legea 85/2014 consideram ca nu exista o posibilitate reala de reorganizare efectiva a 
activitatii debitorului, motiv pentru care propunem intrarea în faliment a societatii ANI A.B.C. MIU 2002 SRL. 
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