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-Bunuri mobile: pod bascula mecanic 50T cu cuva beton (nr. inv. 20169), cofrag stabilopod – 10 buc. (nr. inv. 20327-
20335) 
Imobilul a fost dobândit conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 6701/29.09.2004 de B.N.P. 
Reta Aniței. 
Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iași, Aleea Nicolina nr. 82, jud. Iași, 
reprezentată prin asociat coordonator, Mititelu Corneliu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Com-Beton S.A. 
Iași, cu sediul social în mun. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 14, jud. Iaşi, C.U.I. RO5551582, nr. de înregistrare la O.R.C. 
J22/189/1994, numită potrivit Hotărârii nr. 349 din data de 15 martie 2017, pronunţată de Tribunalul Iași, Secţia II 
Civilă - Faliment, în dosarul nr. 8380/99/2014, în conformitate cu prevederile art. 47 şi următoarele din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
convoacă adunarea creditorilor debitorului COM-BETON S.A. IAȘI 
Şedinţa adunării creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi 
S.P.R.L.,  
Adresa: mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, 
Data: 12.04.2019 
Ora: 13.00. 
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială autentică 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 încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat 
calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la lichidatorul judiciar, până în ziua și la ora 
fixată pentru exprimarea votului. 
ORDINEA DE ZI 
1. Aprobarea organizării unei singure licitații publice cu strigare, în vederea valorificării activului nr. 11 - proprietate 
imobiliară amplasată în sat Cătămărăști Deal, str. Mobilei nr. 8, jud. Botoșani (garanția Eurobank Ergasias S.A. în 
calitate de cesionar al Bancpost S.A.), cu preț de pornire de 1.300.000,00 lei (fără T.V.A.), care se va achita în termen 
de maxim 90 de zile de la data adjudecării imobilului, astfel: 
- rata 1, în valoare de 400.000,00 lei, în prima lună de la data adjudecării; 
- rata 2, în valoare de 400.000,00 lei, în a doua lună de la data adjudecării; 
- rata 3, în valoare de 500.000,00 lei, în a treia lună de la data adjudecării. 
În cazul în care activul nu va fi valorificat în cadrul licitației unice organizată în condițiile de mai sus, lichidatorul 
judiciar  va proceda la organizarea de licitații în conformitate cu strategia ce urmează a fi aprobată în cadrul Ședinței 
Adunării creditorilor ce va avea loc în data de 12.04.2019, ora 14.00. 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
În cazul în care nu vă veţi putea prezenta la şedinţa adunării creditorilor organizată la data de 12.04.2019, ora 13.00, la 
sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, 
jud. Iași, vă rugăm să ne transmiteţi un punct de vedere scris cu privire la ordinea de zi menţionată mai sus pe adresa 
lichidatorului judiciar sau prin fax, la nr. 0232-212.231, până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului. 
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar. 

Lichidator judiciar, 
Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. 

Practician în insolvență, Arhire Andrei 
 

Județul Prahova 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea SILVAROM IMPORT-EXPORT SRL, cod unic de înregistrare: 4542292 

Notificarea deschiderii procedurii de faliment 
Nr. 201/04.04.2019  

1. Date privind dosarul: Număr dosar 7253/105 Anul 2017 Tribunalul Prahova Secţia a II-a Civilă de Contencios 
Administrativ şi Fiscal – Judecător sindic: Boghici Adriana Magdalena. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa mun. Ploiesti, str. Văleni, nr. 44, jud. Prahova; Număr de telefon 0244544781, 
programul arhivei/registraturii instanţei zilnic 9.00-13.00 
3.1. Debitor: Silvarom Import Export SRL, Cod de identificare fiscală 4542292, cu sediul social în oraşul Breaza, str. 
23 August, nr. 57, jud. Prahova, număr de ordine în registrul comerţului J29/2137/1993. 
3.2. Administrator special: Manole Doina Fevronia. 
4. Lichidator judiciar: Ral Insolv SPRL, Cod de identificare fiscală 30728856, sediul social în mun. Câmpina, str. 
Griviţei, nr. 65, jud. Prahova, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0624/2012 tel./fax 
0244335033, 0722610833, e-mail: office @ralinsolv.ro, reprezentant Dogeanu Olga. 
5. Subscrisa: Ral Insolv SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Silvarom Import Export SRL, conform 
Sentinţei nr. 347 din data de 02.04.2019 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul nr. 7253/105/2017, în temeiul 
dispoziţiilor art. 42 alin. (1) şi ale art. 146 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei 
şi de insolvenţă, notifică 
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6. Deschiderea procedurii generale a falimentului, dizolvarea societăţii şi ridicarea dreptului de administrare.  
6.1. Debitorul Silvarom Import Export SRL are obligaţia ca până la data de 15.04.2019 să predea gestiunea către 
lichidatorul judiciar, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii, precum şi lista 
creanţelor născute după data deschiderii procedurii, dacă este cazul.  
6.2. Creditorii debitorului Silvarom Import Export SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, 
prin depunerea cererii de admitere a creanţei pentru creanţele născute în perioada de observaţie, până la data de 
17.05.2019. 
6.3. Termenul pentru întocmirea tabelului suplimentar al creanţelor este 17.06.2019. Termenul de depunere la tribunal a 
contestaţiilor la tabelul suplimentar este de 7 zile de la publicarea tabelului în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 
Termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat este 17.07.2019. 
7. Deschiderea procedurii generale a falimentului se notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul 
Prahova pentru efectuarea menţiunii. 
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” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Lege. 
 Cererea de înscriere a 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. 
8. Semnătură  

Ral Insolv prin Dogeanu Olga. 
 
Județul Suceava 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea MAIKOVISER SRL, cod unic de înregistrare: 21861640 
România 
Tribunalul Suceava 
Dosar nr. 5887/86/2014* din 01.04.2019 
Termen: 31.05.2019, sala 232 - C8FF 

Citaţie 
Creditor 
- NR Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava - Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 7, 
judeţ Suceava, 
- NR Cojocaru Ovidiu Alexandru - Comăneşti, str. Cireşoaia, nr. 72, judeţ Bacău, 
- NR Municipiul Moineşti - prin Primar - Moineşti, str. Vasile Alecsandri, nr. 14, judeţ Bacău, 
Debitor - NR SC Maikoviser SRL - com. Dorneşti, Dorneşti, str. Gării, nr. 27 S, judeţ Suceava, 
Lichidator - NR Proleader Insolv IPURL - com. Şcheia, Sf. Ilie, str. Teilor, nr. 2, sc. cam. 7, judeţ Suceava. 
Sunt chemate la această instanţă în ziua de 31.05.2019, sala 232 - C8FF, pentru Legea privind procedura insolvenţei. 
Parafa preşedintelui instanţei,                 Grefier, 
 
2. Societatea MOBLIGHT DECOR SRL, cod unic de înregistrare: 29596824 
Curtea de Apel Suceava, Secţia a II-a civilă 
str. Ştefan cel Mare nr.62 
Dosar 5986/86/2017/a4 
Termen: 17 mai 2019 

Citaţie 
emisă la: ziua 03, luna aprilie, anul 2019 

Apelant - contestator 
- NR Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, 
Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 1, judeţ Suceava, 
Intimat - intervenient în numele altei persoane 
- NR Ursu Vasile Liviu, com. Fîntînele, sat Stamate, nr. 1002 A, judeţ Suceava, 
Intimat - intimat 
- NR MGA Insolvency SPRL - lichidator judiciar al SC Moblight Decor SRL, Suceava, str. Castanilor, nr. 2, bl. 2, sc.A, 
et. 5, ap. 17, judeţ Suceava. 
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 207, completul C4A COM, în ziua de 17, luna mai, anul 2019, ora 08:30, 
pentru contestaţie raport şi plan de distribuire. 
Parafa preşedintelui instanţei,          Grefier,  
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