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Certificat inregistrare RFOII-0292, CIF 28136739 Cont Piraeus Bank SA Unirea 
nr.Ro05PIRB42027082 Str.Cpt.Constantin Vasilescu nr.6,ert.3,ap.36, sect.4 
Bucureşti ,Telefon fax 0314258853 mobil 0740043329 
E maill .a_hristofor @ yhoo.com 

Notificare privind deschiderea procedurii de faliment 
prin procedura simplificata 

Privind pe debitorul Bom Gusto SRL 
Nr:202/15.04.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 8304/3/2019 
Tribunal Bucureşti, Secţia VII Civila 
JUDECATOR SINDIC : 
2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa Splaiul Independentei nr.319K, c;ladirea B,sector 6, Bucureşti, programul 
arhivei/registraturii instanţei 9.30.-13 
3.Debitor: SC BOM GUSTO SRL ,cod unic de inregistrare 31469652, sediul social Str.Gheorge Duta nr.15, sector 5, 
Bucureşti ,număr de ordine în registrul comerţului ROONRC j40/4518/2013 
4.Creditor SCGolden provider distribution SRL,Robaco Systems SRL 
5.Lichidator judiciar: AH&CO Expert Insolv SPRL Cod de identificare fiscală 28136739,sediul social str. 
Cpt.Constantin Vasilescu nr,6,et.3,ap.36, sect.4, BucureştiTel/Fax 0314258853./mobil 0740043329 E-mail a_hristofor 
@yahoo.com 
6.Subscrisa: AH&CO Expert Insolv SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC BOM GUSTO SRL 
conform Incheierii de sedinta din data de 05.04.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia VII Civila, în dosarul 
nr.8304/3/2019, în temeiul art. 146 din Legea 85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenţei şi de insolventa 
Notifică 
7. Deschiderea falimentului prin procedura simplificata împotriva debitorului SC BOM GUSTO SRL prin incheierea 
din data de 05.04.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia VII Civila, în dosarul 8304/3/2019.Prin aceeasi 
incheiere s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al debitorului şi dizolvarea societatii debitoare. 
7.1. Debitorul SC BOM GUSTO SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să predea 
gestiunea lichidatorului judiciar, şi documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea 85/2014 ,. 
7.2. Creditorii SC BOM GUSTO SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea 
cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7.2.1.Termen limita de depunere,de catre creditori, a opozitiilor la Incheierea de deschidere a procedurii-10 zile de la 
notificare,precum şi termenul de solutionare a opozitiilor,care nu va depasi 5 zile de la data expirarii termenului de 
depunere a acestora 
7.2.2. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creanţei asupra averii debitorului este 20.05.2019 
În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, nedepunerea cererii 
de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le 
deţineţi împotriva debitorului. 
7.2.3. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : 
Termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare inBuletinul procedurilor de insolventa a tabelului 
preliminar de creanţe este 30.05.2019. 
Termenul de definitivare a tabelului creanţelor este 24.06.2019 
Termen instanta 24.06.2019 
8. Adunarea creditorilor: 
Se notifică faptul că prima sedinta a adunarii a creditorilor va avea loc la: 
Adresa str. Capitan Vasilescu Constantin nr.6, et.3, ap.36,sector.4 Bucureşti la 
data 04.06.2019 la ora13.00 
având ca ordine de zi : 
x prezentarea situaţiei debitorului; 
x desemnarea Comitetului creditorilor; 
x confirmarea lichidatorului judiciar AH&CO Expert Insolv SPRL , a unui onorariu lunar de 3000 lei plus tva şi a unui 
onorariu procentual de 3,5% plus tva din sumele obtinute din valorificarea bunurilor, recuperarea de creante, sume 
aduse în averea debitoarei. 
9.Deschiderea procedurii de faliment simplificat se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul 
Bucureşti 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 preliminar” suplimentar cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin(1) din Legea 85/2014. 
 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar splimentar 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 administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la 
dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul 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. 
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei 
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 85/2014). 

AH&CO Expert Insolv SPRL 
Alis Hristofor 

 
2. Societatea PINK CONCEPT CLOUDS SRL, cod unic de înregistrare: 34037187 

Convocare adunarea creditorilor 
Număr: 175, Data emiterii: 18.04.2019 

1. Date privind dosarul: 
Număr dosar 16385/3/2016 Tribunal Bucureşti, Secţia a VII-a Civila 
2.Creditori:Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucureşti– în reprezentarea Administratiei sectorului 1 a 
Finantelor Publice, cu sediul în Bucureşti, str. str. Sperantei nr. 40, sect 2;S.C. ROMASIA DISTRIBUTION SRL, cu 
sediul în Bucureşti, str Gheorghe Bratianu nr. 44, parter, camera 1, sect.1;S.C. BARBU VACARESCU OFFICE S.R.L, 
cu sediul în Bucureşti, str. Barbu Vacarescu nr. 241 A, sector 2; 
S.C.CGA INFRASTRUCTURE S.R.L,cu sediul în Bucureşti, str. Tincani nr. 12, bloc Z23, ap. 8, sector 6; SC SPEED 
TAXI S.R.L,cu sediul în Bucureşti, str. Oinei nr.43, Parter, Camera 1,sector 1; SC TRIBECA DRINKS SRL, cu sediul 
în Bucureşti, str. Traian nr. 184-186, etaj 3, sector 2;S.C. INSTANT BLACK COFEE SRL, cu sediul în Bucureşti, str. 
Frunte Lata nr. 5, sector 6;S.C. SIDE GRUP SRL, cu sediul procesual ales la Cabinet avocat Chitoi Diana Maria din 
Arad, str. Horia nr. 2, ap. 8 b, jud. Arad;S.C. TARGET MEDIA INTERNATIONAL SRL, cu sediul ales la Cabinet de 
Avocat Isvoranu Ana Maria” din Bucureşti, str. Triumfului nr. 48 A, sector 1;S.C.MARATHON DISTRIBUTION 
GROUP SRL ,cu sediul ales în com. Afumati, sos. Bucureşti – Urziceni nr. 89, jud. Ilfov;S.C. LA FANTANA SRL, cu 
sediul în Bucureşti, BD Garii Obor nr. 8C, sector 2;S.C MACROMEX SRL, cu sediul ales în Bucureşti, str. Mihai 
Eminescu nr. 27, sector 1;S.C. BIT SOFT SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Dr. I. Radovici nr. 7, sector 5;TOMMASO 
SERRANO, AMPAWAN NARAKEAW 
3.Debitor: SC PINK CONCEPT CLOUDS SRL 
Cod de identificare fiscală 34037187, Domiciliul/sediul social: Bucureşti, str. Copilului nr. 6-12, tronson 1, sc. A, et 5, 
ap. 15, cam. 1, sector 1, Număr de ordine în registrul comerţului J40/1011/2015, 
Tel/Fax 0318.054.058 / 0318.054.059 E-mail office@pminsolv.ro Cont bancar – 
3.1. Administrator special: 
4. Lichidator judiciar PRO MANAGEMENT INSOLV I.P.U.R.L. 
Cod de identificare fiscală 21134722 Domiciliul/sediul social: Bucureşti, str. Dr. Staicovici nr. 28, et. 1, sector 5, nr. de 
ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP 0294, Tel 0318.054.058, Fax 0318.054.059, E-mail 
office@pminsolv.ro, nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică – Irina Marin 
5. Subsemnatul(a)/Subscrisa PRO MANAGEMENT INSOLV în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC PINK 
CONCEPT CLOUDS SRL reprezentat legal prin asociat coordonator Irina Marin conform incheierii din data de 
13.05.2016, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Sectia a VII-a Civila în dosarul nr. 16385/3/2016, în temeiul art. 48 şi 
următoarele din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, din oficiu. 

Convocarea adunarii creditorilor debitorului 
Pink Concept Clouds S.R.L 

stabilita pentru data de 02.05.2019 ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat în antet, cu urmatoarea ordine 
de zi:  
1) supunerea spre aprobare a oportunitatii formularii unei eventuale cereri de atragere a raspunderii patrimoniale 
impotriva reprezentantilor debitoarei, avand în vedere faptul ca lichidatorul judiciar nu intentioneaza sa formuleze o 
astfel de actiune, ( conform raportului asupra cauzelor insolvenţei publicat în BPI nr. 16263/09.09.2016 ). In plus, prin 
decizia nr 856/17.04.2018 pronuntata de CAB în dosarul nr. 16385/3/2016/a1 s-a dispus anularea deciziiilor adoptate la 
punctele 3 şi 4 din hotararea creditorilor din 06.11.2017. 
2) mandatarea creditorului care sa formuleze o eventuala cerere de atragere a raspunderii patrimoniale, în cazul votului 
pozitiv exprimat la pct 1, avand în vedere decizia nr 856/17.04.2018 pronuntata de CAB în dosarul nr. 16385/3/2016/a1 
prin care s-a dispus anularea hotararilor adoptate la punctele 3 şi 4 din hotararea creditorilor din 06.11.2017. 
3) supunerea spre aprobare a scaderii preturilor de vanzare pentru stocul de marfa aflat în proprietatea debitoarei ( 
bauturi alcoolice şi nealcoolice, mare parte fiind în cantitati mici şi în sticle desigilate ) . 
Propunerea noastra este de continuare a sedintelor de licitatie prin organizarea a cate cinci licitatii, cu pret de pornire de 
40 %, 30 % şi 20 % din pretul initial aprobat – de 7.708, 16 lei + TVA.  
In ipoteza în care nu veti putea asigura prezenta la adunarea astfel convocata, va rugam sa ne comunicati votul 
dumneavoastra pana cel tarziu la data de 02.05.2019, ora 11, acesta putand fi comunicat prin posta, fax (la 
nr.0318.054.059 ) sau prin email, la adresa irina.marin@pminsolv.ro 

Va multumim Pro Management Insolv I.P.U.RL. 
Prin asociat coordonator 

Irina Marin 

Administrator
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