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29.03.2019; 
7. s-au efectuat cheltuieli obișnuite cu procedura. 
Anexam acte relevante. 

Administrator judiciar, Paunescu Laura 
 

Județul Suceava 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea DESIGN ZARA SRL, cod unic de înregistrare: 23536343 
România, Tribunalul Suceava 
Dosar nr. 6192/86/2017/a1 din 11.04.2019 
Termen: 17.05.2019, sala 232 - C8FF  

Citaţie 
Reclamant - NR Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice Iaşi - Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Suceava, Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 7, judeţ Suceava,  
Pârâți: 
- NR Maxim Dumitru, Botoșani, Aleea Tiberiu Crudu, nr. 9, sc. C, ap. 2, judeţ Botoșani,  
- NR Maxim Iuliana, Botoșani, Aleea Tiberiu Crudu, nr. 9, ap. 2, judeţ Botoșani,  
- NR Maxim Iuliana, Botoșani, Calea Naţională, nr. 77, sc. A, ap. 3, judeţ Botoșani. 
 Sunt chemate la această instanţă în ziua de 17.05.2019, sala 232 - C8FF, pentru Legea privind procedura insolvenţei. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  
 
Județul Timiş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ROMEL INTERESTS PRODUCTION AND SERVICES SA, cod unic de înregistrare: 6634198 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvență 
Nr.: TM-N-162 data emiterii: 15/04/2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 5825/30/2018, Tribunal Timiş, Secţia II Civila, Judecător sindic: Cristina Crăciun 
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 ROMEL INTERESTS PRODUCTION AND SERVICES SA, j35/3958/1994, CUI 6634198, cu sediul în 
Timișoara, Calea Aradului nr. 14B, 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 
ROMEL INTERESTS PRODUCTION AND SERVICES SA, conform Sentinței civile nr. 383 din 28/03/2018 
pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II a Civilă, în dosarul 5825/30/2018, 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 insolvenței împotriva debitorului SC ROMEL INTERESTS PRODUCTION AND 
SERVICES SA, conform Sentinței civile nr. 383 din 28/03/2018 pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II a Civilă, în 
dosarul 5825/30/2018. 
6.1. Debitorul SC ROMEL INTERESTS PRODUCTION AND SERVICES SA 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. 
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: 13/05/2019. 
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: 
03/06/2019. 
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 
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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: 21/06/2019. 
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 06/06/2019, 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 Timiș. 
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 Vaslui 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CARACUL SRL, cod unic de înregistrare: 10086930 

Convocare adunare creditori 
Nr.200/CRC/12.04.2019 

Date privind dosarul: Număr dosar: 942/89/2010 Tribunalul Vaslui Secţia Civilă Judecător sindic: Adina Alexandru. 
Debitor: SC Caracul SRL. Cod de identificare fiscală: 10086930 sediul social: sat Tanacu, com.Tanacu, jud.Vaslui. 
Număr de ordine în registrul comerţului J37/322/1997. 
Administrator special: Agafiţei Ionuţ. Creditori: SC Kruk România SRL, AJFP Vaslui, Primăria Vaslui, Agafiţei Ionuţ, 
Lunca Diana, SC Protan SRL, SC Udi Aluminiu SRL, Radu Ioan.  
Lichidator judiciar: LD Expert Grup IPURL Husi. CIF RO20657200. sediul social: str. Fundătura Viilor nr.23, Huşi, 
jud. Vaslui. Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0150. Tel/Fax: 0235.470.844. E-mail: 
lcexpertgrup@yahoo.com. Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Lazăr Dumitru. 
Subscrisa LD Expert Grup IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Caracul SRL, conform sentintei 
civile nr.14/F/14.01.2014 pronunţată de Tribunalul Vaslui, secţia civilă, în dosarul nr.942/89/2010, în temeiul art.14 şi 
următoarele din Lg.85/2006, convoacă adunarea creditorilor debitorului SC Caracul SRL.Sedinţa adunării creditorilor 
va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Huşi, str. Calea Basarabiei nr.108B, jud.Vaslui, tel./fax 0235.470.844. 
Sedinţa adunării creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Huşi, str. Calea Basarabiei nr.108B, 
jud.Vaslui, tel./fax 0235.470.844. Sedinţa adunării creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 
Calea Basarabiei nr.108B, jud.Vaslui, tel./fax 0235.470.844. Data: 24.04.2019, orele 15.00. Creditorii pot fi reprezentaţi 
în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte 
persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea 
prin care se exprimă votul, semnată de creditor, 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 /lichidator judiciar, cel mai târziu până în ziua desfăşurării şedinţei adunării 
creditorilor. 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. Ordinea de zi: Prezentarea 
următoarelor oferte de preţ pentru preluare şi depozitare arhivă:. 1. oferta nr.340/18.02.2019 SC Price Banks SRL; 2. 
oferta nr.111/26.02.2019 SC Adria Servicii Arhivare SRL; 3. oferta nr.3235/13.02.2019 SC Centrul General de 
Arhivare SRL; 4. oferta nr.459/13.02.2019 SC Viltehnica SRL; 5. oferta nr.72/21.02.2019 SC Arhivitor SRL; 6. oferta 
nr.1608/10.04.2019 SC Depozitul Arhivele Transilvania SRL; Analizarea ofertelor prezentate şi luarea unei decizii 
referitoare la acestea, respectiv selectarea uneia dintre ele în vederea predării/preluării arhivei SC Caracul SRL. 
Informaţii suplimentare: Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar la adresa de 
corespondenţă: Huşi, str. Fundătura Viilor nr.23, jud.Vaslui, tel/fax 0235.470.844, mail: ldexpertgrup@yahoo.com. 
Nota: având în vedere că ofertele conţin mai multe pagini, pentru comunicarea acestora vă solicităm să ne contactaţi la 
adresa de mail ldexpertgrup@yahoo.com. 

LD Expert Grup IPURL Husi Lazar Dumitru 
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