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1 O. G. - 807.120.76 lei 801.704.86 lei chirografară subordonată Cf. Sentinței 
civile nr. 

78/5.02.2019 
TOTAL  1.678.224,04 lei 1.672.824,14 lei   

Lichidator judiciar, 
Start Insolvency SPRL 

 
Județul Botoşani 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CONSPROIECT M SRL, cod unic de înregistrare: 16537427 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă 
 nr. 01 din 24.04.2019 

1.Date privind dosarul: număr dosar 668/40/2019, Tribunalul Botoşani - secţia comercială, contencios administrativ şi 
fiscal. Judecător sindic: Corduneanu Anamaria. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Botoşani, str. Maxim Gorki nr. 8, jud. Botoşani. 
3.Debitor: SC Consproiect M SRL, număr de ordine în registrul comerţului: J07/301/2004, C.U.I.: 16537427, sediul 
social: mun. Botoşani, str. 1 Decembrie nr.58, judeţul Botoşani.  
4. Administrator judiciar: C.I.I. Dascălu Constantin-Lulu, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: 
10314, C.I.F.: 21670780, atribut fiscal: RO, sediul profesional: mun. Botoşani, str. Calea Naţională nr.97, parter, judeţul 
Botoşani, tel/fax: 0231/531373, E-mail: l.dascalu@yahoo.com.  
5. Subscrisul: C.I.I. Dascălu Constantin-Lulu, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Consproiect M SRL, 
conform încheierii nr.107 din 12.04.2019, pronunţată de Tribunalul Botoşani - secţia comercială, contencios 
administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 668/40/2019 în temeiul art.99 alin. (1), 100 alin. (1) şi urm. din Legea nr. 85/2014 
privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.67 alin. (1), art.74 din acelaşi act normativ, notifică: 
6. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Consproiect M SRL, prin încheierea nr. 107 din 
12.04.2019, pronunţată de Tribunalul Botoşani - secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal, în dosarul 
nr.668/40/2019. 
6.1. Creditorii debitorului SC Consproiect M SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a debitoarei prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
6.2. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 23.05.2019. 
În temeiul art.114 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a 
creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva 
debitorului.  
6.3. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii insolvenţei.  
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, de întocmire şi de publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe este 
13.06.2019. 
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 
7 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar, contestaţiile fiind depuse la Tribunalul Botoşani, iar un exemplar se 
va comunica şi administratorului judiciar. 
Termenul limită pentru întocmirea tabelului definitiv de creanţe este 09.07.2019. 
Convocator 
7. Adunarea creditorilor va avea loc la data de 19.06.2019 ora 15:00 la sediul administratorului judiciar din mun. 
Botoşani, str. Calea Naţională nr.97, judeţul Botoşani, având ca ordine de zi: 
- confirmarea administratorului judiciar desemnat de judecătorul sindic prin încheierea nr.107 din 12.04.2019; 
- negocierea şi aprobarea onorariului administratorului judiciar; 
- desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui comitetului creditorilor; 
- prezentarea situaţiei patrimoniale a debitorului şi a raportului privind cauzele şi împrejurările care au condus la 
apariţia stării de insolvenţă;  
- aprobarea continuării perioadei de observaţie în vederea formulării de către debitoare a unui plan de reorganizare. 
7.1 Creditorii care deţin mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot pot decide desemnarea 
administratorului judiciar, stabilindu-i şi onorariul. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi cu 
procură specială autentică sau în cazul creditorii bugetari şi al celorlalte persoane juridice cu delegaţie semnată de 
conducătorul unităţii. Creditorii îşi pot exprima votul şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, 
semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică 
extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua şi la ora fixată pentru 
exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar. La şedinţele adunării creditorilor, salariaţii 
debitorului vor putea fi reprezentaţi de un delegat din rândul acestora, care va vota pentru întreaga valoare a creanţelor 
reprezentând salariile şi alte drepturi băneşti ce li se cuvin. 
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 Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenţei. 
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 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar 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/lichidatorului judiciar şi unul pentru a 
rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul/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  
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 alin.(1) din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei). 
Semnătura (şi ştampila):  

Administrator judiciar C.I.I. Dascălu Constantin Lulu 
 

Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea COSMI TRADING SRL, cod unic de înregistrare: 5478295 
Tribunalul Bucureşti 
Dosar nr. 7479/3/2016 
Debitor: S.C. COSMI TRADING SRL 
Termen fond:09.05.2019 

Convocare adunare creditori 
Nr.475/24.04.2019 

1.Date privind dosarul: Număr dosar 7479/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti; 
2. Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Bucuresti,Bucuresti Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B - 

SemaParc, sect 6,Telefon (centrala): 021 - 408.36.00; 408.37.00,FAX: 318.77.00,E-mail: tribunalul-

bucuresti@just.ro; tr-bucuresti@just.ro. 
3.1. S.C. COSMI TRADING SRL (în faliment, în bankruptcy, en faillite), cu sediul în Bucureşti Sectorul 4, Calea 
VACARESTI, Nr. 324, Bloc 9A, Scara 1, Etaj 7, Ap. 29, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe langa 
Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/6333/1994, având Cod de Identificare Fiscală  5478295 
3.2. Administrator special: nu este desemnat. 
4. Creditori:Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, în reprezentarea Administraţia Sectorului 4 a 
Finanţelor Publice - Str. Cuţitul de Argint, nr.7, sector 4 
Cabinet Individual Avocat Badulescu Aurelian, cu sediul social in Drobeta Turnu Severin, Str. Iuliu Maniu, nr.28, bl.2, 
sc.1, ap.21, jud. Mehedinti, cod fiscal nr. 2763549, cu adresa de corespondenta in Bucuresti, Bd. Ferdinand, nr.116, 
parter, Sector 2, prin avocat titular Badulescu Aurelian 
Nicolae Liliana,  
Oprea Nicolae,  
Barbalau Stelica  
Pirciu Georgeta  
Budiencea Maria  
Barbalau Florina Jeni,  
5. Lichidator judiciar: MIT INSOLV SPRL Filiala Argeş, cu sediul în  Mun. Pitești, str. Teiuleanu, nr.18, sc.A, et. 2, 
ap.4, judet Argeş,Telefon:0769.682.689/Fax: 0348.415.557/ E-mail: iliescu.silvia@yahoo.com, atestat UNPIR nr. 
2B0725, Cod de identificare fiscala: RO 32620680 ,Adunarea creditorilor va avea loc la sediul  lichidatorului judiciar 
din Mun. Pitești, str. Teiuleanu, nr.18, sc.A, et. 2, ap.4, judet Argeş , la data de 07.05.2019, Ora 14:00. 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, semnatura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi 
atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, caruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnatura electronică 
extinsă, bazată pe un certificat  valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la lichidatorul judiciar 
până în ziua fixată  pentru exprimarea votului.  
Ordinea de zi: 
Aprobare Regulament de Valorificare nr.466/23.04.2019.  
Informaţii suplimentare:Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar. 

Lichidator judiciar, 
M.I.T. Insolv SPRL Filiala Arges 
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