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pentru Lotul II. 
 Creditoarea Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA, aprobă pentru Lotul 1 organizarea a 6 ședințe de licitație, 
la valoarea de 40% din valoarea de evaluare, iar pentru Lotul 2 organizarea a 6 ședințe de licitație, la valoarea de 65% 
din valoarea de evaluare. 
Creditoarea Cec Bank SA aprobă vânzare prin licitație publică, prin organizarea de șase ședințe de licitație la prețul de 
40% din valoarea Raportului de evaluare pentru Lotul I și organizarea de șase ședințe de licitație la valoarea de 65% din 
Raportul de evaluare pentru Lotul II. 
Creditoarea Afir aprobă vânzarea prin licitație, prin organizarea de ședințe de licitație de la prețul de 45% din valoarea 
Raportului de evaluare pentru Lotul I și organizarea de ședințe de licitație la valoarea de 70% din Raportul de evaluare 
pentru Lotul II. 
Prin şedinţa de astăzi adunarea creditorilor, în temeiul art.15 alin 1 din Legea 85/2006, a hotărât următoarele: 
-Pentru Lotul 1 - Fabrica de procesare a laptelui și terenul aferent- se vor organiza 6 ședințe de licitație, la valoarea de 
40% din valoarea de evaluare. 
-Pentru Lotul 2 – teren intravilan 4.028 mp- se vor organiza 6 ședințe de licitație, la valoarea de 65% din valoarea de 
evaluare. 
Prezentul proces verbal a fost închieiat în 2 exemplare, 1 exemplar pentru Lichidator judiciar şi 1 exemplar pentru a fi 
depus la dosarul cauzei. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
Creditorii:  

Lichidator judiciar, C.I.I. Gavrilă Vasile, prin Gavrilă Vasile 
 
Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea AMO PRESS RETAIL SRL, cod unic de înregistrare: 26087222 

Notificare privind deschiderea procedurii generale a falimentului 
împotriva debitorului SC Amo Press Retail SRL  

Nr. 771/1328 din data de 29.05.2019 
1. Date privind dosarul: Dosar număr 771/99/2018 (nr. vechi 27/2018), Tribunalul Iasi – Secţia a II-a Civilă - Faliment 
2.Arhiva/registratura instanţei: Mun.Iaşi, str. Elena Doamna, nr. 1A, jud.Iaşi. Programul arhivei instanţei 0900- 1300. 
3.1. Debitor: SC AMO PRESS RETAIL SRL, cod de identificare fiscală 26087222 sediul social în Municipiul Iaşi, 
Calea Chișinăului, nr. 29, bl. Corp C40, et. 1, ap. camera 12, et. 1, Judet Iaşi, Număr de ordine în registrul comerţului 
J22/1651/2009. 
3.2. Administrator special: Alexandresu-Onofrei Alina-Sidona 
4. Lichidator judiciar: CAPITAL INSOL S.P.R.L. Filiala Iaşi, cod de identificare fiscală 26378612, sediul social Iaşi în 
mun. Iaşi, str. Sf. Petru Movilă, nr. 52, et. 1, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP 0420 tel. 
0232/411277, Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Moraru Gheorghe, număr matricol 
1C 3174. 
5. Subscrisa: Capital Insol S.P.R.L. Filiala Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC AMO PRESS 
RETAIL SRL, conform Sentinţei Civile nr. 695 din data de 23.05.2019, pronunţată de Tribunalul Iasi – Secţia a II-a 
Civilă - Faliment, în dosar nr. 771/99/2018 (nr. vechi 27/2018), în temeiul art. 145 lin (2) şi din Legea 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notifică 
6. Deschiderea procedurii generale a falimentului împotriva debitorului SC AMO PRESS RETAIL SRL, prin Sentinţă 
civilă nr. 695 din data de 23.05.2019, pronunţată de Tribunalul Iasi – Secţia a II-a Civilă - Faliment, în dosar nr. 
771/99/2018 (nr. vechi 27/2018); 
6.1. Creditorii debitorului SC AMO PRESS RETAIL SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a 
creantelor nascute în cursul procedurii, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
 Termenul limită pentru depunerea creanţelor născute în cursul procedurii este 08.07.2019; 
 În temeiul art. 114 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până 
la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului; 
 Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afisarea şi comunicarea 
tabelului suplimentar al creanţelor este 08.08.2019; 
 Termenul limită pentru solutionarea eventualelor contestaţii la tabelul suplimentar al crenţelor şi pentru consolidarea 
tabelului este 06.09.2019. 
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” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
 Cererea de înscrierea 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. 
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 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Restricţii pentru creditori: 
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită 
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului (art.75 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă). 

Lichidator judiciar Capital Insol SPRL Filiala Iaşi, prin Moraru Gheorghe 
 
Județul Maramureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ROCAD PAPETĂRIE SRL, cod unic de înregistrare: 33915476 

Anunț privind depunerea raportului de evaluare Rocad Papetărie SRL 
Nr. 06, data emiterii: 28.05.2019 

1.Date privind dosarul: Număr dosar 1671/100/2018, Tribunalul Maramureș, Secţia a II-a Civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal. 
2.Debitor: Rocad Papetărie SRL, societate în faliment, în bankruptcy, en faillite, cod de identificare fiscală 33915476, 
cu sediul social în Baia Mare, str. Nicolae Iorga, nr. 2, ap. 7, jud. Maramureș, număr de ordine în Registrul Comerţului 
J24/1152/2014. 
3.Lichidator judiciar: Private Liquidation Group IPURL, cod de identificare fiscală 26176834, sediul profesional 
Oradea, str. Avram Iancu, nr. 2, ap. 11, jud. Bihor, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvență RFO II-
0412, Tel: 0359/463661 Fax:0359/463662, E-mail office@plginsolv.ro. 
4.Subscrisa: Private Liquidation Group IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Rocad Papetărie SRL 
conform Încheierii de ședință din data de 15.10.2018 pronunțată de Tribunalul Maramureș, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 1671/100/2018, în temeiul art.115 din Legea 85/2014, publică: raportul 
de evaluare al bunurilor mobile din patrimoniul societății debitoare Rocad Papetărie SRL a fost trimis la dosarul cauzei. 
Acesta poate fi consultat la dosarul cauzei sau la sediul lichidatorului judiciar pe cheltuiala solicitantului. Menționăm 
posibilitatea creditorilor de a solicita lichidatorului judiciar o copie electronică a acestuia la adresa office@plginsolv.ro. 

Lichidator judiciar Private Liquidation Group IPURL 
 

Județul Olt 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea BOBI PARAI SRL, cod unic de înregistrare: 20958971 
România, Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-A Civilă 
Str. Constantin Brâncuşi, nr. 5A 
Dosar nr. 2481/104/2017 

Comunicare decizie civilă nr. 4  
emisă la: ziua 29, luna 05, anul 2019 

Către, 
creditoarea Administraţia Judeteană a Finanţelor Publice Olt cu sediul în Slatina, str. Arcului, nr.2, judeţul Olt, intimata 
– debitoare SC Bobi Parai SRL prin lichidator judiciar Expert Com SPRL cu sediul în Craiova, str. România 
Muncitoare, nr.55, et.1, judeţul Dolj. 
Se comunică, alăturat, copia deciziei civile nr. 344 din data de 21.05.2019, pronunţată în dosarul nr. 2481/104/2017 de 
Curtea de Apel Craiova - Secţia a II-a Civilă, privind debitorul SC Bobi Parai SRL J28/113/2017. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  

* 
România, Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-A Civilă 
Dosar nr. 2481/104/2017 

Decizia nr. 344/2019 
Şedinţa publică de la 21 mai 2019 

Completul compus din: 
 Preşedinte Lotus Gherghină 

Judecător Radu Mateucă,  
Grefier Mirela Carmen Bălţoi 

Pe rol, judecarea apelului declarat de creditoarea Administraţia Judeteană a Finanţelor Publice Olt, împotriva sentinţei 
nr. 163 din data de 11.03.2019 pronunţate de Tribunalul Olt –Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
în dosarul nr. 2481/104/2017 în contradictoriu cu intimata – debitoare SC Bobi Parai SRL prin lichidator judiciar Expert 
Com SPRL, având ca obiect procedura insolvenţei - închidere procedură. 
La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile. Procedura legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că apelul este declarat şi motivat în 
termenul legal, după care: 
Curtea constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare. 

Curtea, 
Asupra apelului de faţă constată următoarele: 
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