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3. Societatea BUCGEL INVEST SRL, cod unic de înregistrare: 29493527 
Dosar Nr: 34761/3/2018  
Termen: 12.09.2019 
Deschis La: Tribunalul Bucuresti 
Secţia: A VII-A Civila 

Notificare privind 
deschiderea procedurii simplificate a falimentului 

AA 1060/24.04.2019 
CĂTRE: 
 Buletinul Procedurilor de Insolvență 
Subscrisa AA TOTAL INSOLVENCY IPURL, identificată prin CIF 25931349, nr. de ordine în tabloul practicienilor în 
insolvenţă: 0399, având sediul social în Mun. București, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 83, sector 1, reprezentată 
legal prin practician în insolvenţă Ioan Nistor Mandache, în calitate de LICHIDATOR JUDICIAR al debitoarei 
BUCGEL INVEST SRL, identificată prin CUI 29493527, nr. înreg. la Reg.Com.: J40/15390/2011; având sediul social 
în Bucureşti Sectorul 2, str. Fantanica, nr. 36, Lot 10 Camera 202 desemnată în această calitate prin Sentința din data de 
11.04.2019, pronunţată în Dosarul nr. 34761/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII-a Civila, 
Completul C17, în temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență  
notifică 
 Intrarea debitoarei în procedura simplificată a falimentului, având în vedere faptul că a fost admisă cererea 
formulată de către creditoarea Abatorul Avicola Crevedia SRL - în faliment; 
 Prin sentinţă au fost stabilite următoarele termene:  
o Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei – 27.05.2019. Cererea 
de admitere a creanţei va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, 
precum şi menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferință; La cerere vor fi anexate documente justificative ale 
creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferință, precum şi taxa judiciară de timbru, în valoare de 200 de lei. 
Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi depuse la dosar sau trimise prin poștă pe adresa 
instanței, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar și unul pentru a rămâne la dosar, cu 
mențiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poștă. De 
asemenea, vă solicităm să comunicați lichidatorului judiciar pe email/fax o copie a declarației de creanță depusă la 
dosarul cauzei.  
o Termenul de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar al creanţelor – 06.06.2019; 
o Data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 11.06.2019., ora 16.00. Locul desfăşurării primei şedinţe a 
adunării generale a creditorilor, este la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Bucureşti, str. Poet Grigore Alexandrescu 
nr. 83, sector 1, cod postal 010624. Ordinea de zi: 1. Prezentarea stadiului procedurii de faliment. 
o Termenul de întocmire şi publicare în BPI a tabelului definitiv al creanţelor – 01.07.2019. 
o Termenul pentru continuarea procedurii – 12.09.2019. 
Având în vedere faptul că documentele transmise prin serviciile poștale pot să nu fie recepționate în termen util sau să 
fie recepționate eronat, vă rugăm să transmiteți orice document/informație referitoare la dosarul sus-menționat și prin 
email, la adresa: office@aatotal.ro 

Lichidator judiciar, 
AA Total Insolvency IPURL 
prin practician în insolvenţă, 
Ec. Ioan Nistor Mandache 

 
4. Societatea MERCATORUM FINANCE SRL, cod unic de înregistrare: 29493098 

 Notificare privind  
deschiderea procedurii de insolvenţă 

Nr. iesire:1414/24.04.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 7627/3/2019, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă 
 2.Arhiva/registratura instanţei: Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 319L; clădirea B - Sema Parc, sector 6; Număr de 
telefon 021.408.36.00 (int. 8604); Programul arhivei/registraturii instanţei 09:30-14:00. 
3.Debitor: SC MERCATORUM FINANCE S.R.L, Cod de identificare fiscală 29493098, Număr de ordine în registrul 
comerţului J40/15372/2011, sediul social București, str. Stirbei Voda, nr. 20, camera 3, etaj 4, sector 1. 
4. Administrator judiciar: DINU, URSE ȘI ASOCIAȚII SPRL, Cod de identificare fiscală 20904335, sediul social 
București, str. Buzești nr. 71, et. 5, cam. 502-505, sector 1, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 
RFO II 0092/2006, tel./fax 021.318.74.25, E-mail dinu.urse@gmail.com, nume şi prenume reprezentant administrator 
judiciar, Asociat Coordonator Dan Urse. 
5. Subscrisa: DINU, URSE ȘI ASOCIAȚII SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC 
MERCATORUM FINANCE S.R.L, conform Încheierii din data de 03.04.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, 
Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr. 7627/3/2019, în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin. (1) şi urm. 
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi 
art. 67, alin. (1), notifică 
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6. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC MERCATORUM FINANCE S.R.L prin Încheierea din 
data de 03.04.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr. 7627/3/2019. 
6.1. Debitorul SC MERCATORUM FINANCE S.R.L 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 nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
6.2. Creditorii debitorului SC MERCATORUM FINANCE S.R.L 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 20.05.2019. 
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 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, pentru întocmirea şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a 
tabelului preliminar al creanţelor este 10.06.2019.  
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea acestuia 
în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 
Termenul limită pentru întocmirea şi publicarea tabelului definitiv al creanţelor este 05.07.2019, data primei sedinte a 
adunarii generale a creditorilor este 17.06.2019. 
Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă este de 15 zile de la primirea notificării, precum și 
termenul de soluționare a opozițiilor, care nu va depăși 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora. 
Urmatorul termen administrativ de control pantru analiza stadiului continuarii procedurii a fost stabilit de catre instanta 
la data de 04.09.2019. 
7. Deschiderea procedurii insolvenţei 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 în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
 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 judiciar şi unul pentru a rămâne la 
dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul 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 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă). 
De asemenea, indiferent de disponibilul bănesc existent în conturile debitorului, instrumentele de plată predate anterior 
deschiderii procedurii insolvenţei împotriva debitorului nu vor putea fi plătite având în vedere dispozițiile art. 84, 95 
alin. (2), 159 și 161 din Legea nr. 85/2014. 

Dinu, Urse Și Asociații SPRL 
Asociat coordonator  Dan Urse 

 
5. Societatea ROMINFOLINE COMMUNICATION SRL, cod unic de înregistrare: 24788446 
Tribunalul Bucuresti- Sectia a VII-a Civila 
Debitor: 
Rominfoline Communication Srl 
Dosar nr.29203/3/2018 
Data com.4/23/2019 

Tabelul definitiv al creantelor impotriva averii debitorului 
Rominfoline Communication SRL 

intocmit în conformitate cu art.112 din Legea nr.85/2014 
 Nr. crt. Denumire 

creditor 
Sediu Suma 

solicitata 
(lei) 

Suma 
acceptata 

(lei) 

% în 
categorie  

% în 
total 

Mentiuni 

                  
 A. CREANTE 

BUGETARE, 
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