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5. Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC ALFA SPRINT SRL, 
conform Sentinței civile nr. 1619/16.10.2018, pronunţată de Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 379/100/2018, în temeiul art.42 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, comunică:PROCES VERBAL 
Încheiat azi 22.04.2019 la biroul lichidatorului judiciar CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ AUGUSTIN 
LUCIA – Baia Mare, Bd.Independenței nr.18/29, jud.Maramureș, desemnat de Tribunalul Maramureș pentru falimentul 
SC ALFA SPRINT SRL – Baia Mare, dosar nr.379/100/2017, cu ocazia ședinței Adunării creditorilor convocată de 
acesta conform dispozițiilor legii insolvenței. 
Convocatorul adunării creditorilor a fost comunicat tuturor creditorilor împreună cu o sinteză a raportului cuprinzând 
evaluarea și metoda de valorificare a bunurilor din averea debitorului falit, prin scrisoare recomandată și publicat în BPI 
nr.7433/11.04.2019 
Ordinea de zi a ședinței  
1.Aprobarea raportului cuprinzând evaluarea și metoda de valorificare a bunurilor din averea debitorului falit SC ALFA 
SPRINT SRL Viile Apei. 
Ședința Adunării creditorilor este prezidată de către lichidatorul judiciar, Cabinet Individual de Insolvență - Augustin 
Lucia practician în insolvență. 
Lichidatorul judiciar face prezența creditorilor conform Tabelului definitiv consolidat al creanțelor întocmit, înregistrat 
la dosarul cauzei la data de 01.02.2019 
La ședința adunării creditorilor privind pe debitoarea SC ALFA SPRINT SRL: 
Creditori care și-au exprimat votul prin scrisoare: 
- D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin A.J.F.P. Maramureș prin adresa nr.18079/10.04.2019 
- Ivanic Vasile prin adresa din data de 19.04.2019 
- SC ALFA CULT SRL prin adresa nr.65/19.04.2019 
La ședință ș-au exprimat votul, creditori a căror pondere la masa credală reprezintă un procent de 67,65 %. Potrivit 
dispozițiilor art.49 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, ședința adunării 
creditorilor este legal întrunită. 
Poziția creditorilor cu privire la ordinea de zi a ședinței: 
 1.Aprobarea raportului cuprinzând evaluarea și metoda de valorificare a bunurilor din averea debitorului falit SC 
ALFA SPRINT SRL Viile Apei. 
-D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin A.J.F.P. Maramureș prin adresa nr.18079/10.04.2019 comunică faptul că înțelege să 
aprobe raportul nr.238/05.04.2019 privind raportul de evaluare și metoda de valorificare a bunurilor din averea 
debitoarei. 
- Ivanic Vasile prin adresa din data de 19.04.2019 aprobă raportul cuprinzând evaluarea și metoda de valorificare a 
bunurilor din averea debitorului falit. 
-SC ALFA CULT SRL prin adresa nr.65/19.04.2019 aprobă raportul cuprinzând evaluarea și metoda de valorificare a 
bunurilor din averea debitorului falit  
În concluzie, cu un procent de 67,65% din total masa credală, a fost aprobat raportul cuprinzând evaluarea și metoda de 
valorificare a bunurilor din averea debitorului falit.  
Nefiind alte puncte pe ordinea de zi, lichidatorul judiciar declară închisă ședința adunării creditorilor privind pe 
debitorul SC ALFA SPRINT SRL –în faliment, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal în 2 (două) 
exemplare originale, unul pentru lichidatorul judiciar şi unul pentru dosarul cauzei. 
Creditori 
D.G.R.F.P. Cluj-Napoca  
prin A.J.F.P. Maramureș 
Ivanic Vasile 
SC ALFA CULT SRL 

Lichidatorul judiciar 
C.I.I Augustin Lucia 

 
Județul Neamţ 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea OMEGA PROPERTIES SRL, cod unic de înregistrare: 23076636 
Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC Omega Properties SRL 

Nr. 77/22.04.2019 
1. Date privind dosarul: Număr 429/103/2018*, aflat pe rolul Tribunalului Neamț – Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Termen 11.09.2019. 
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa: Tribunalul Neamț, Mun. Piatra Neamț Bd. Republicii, nr. 16, Judeţul Neamț, 
număr de telefon: 0233/212.294, Programul arhivei/registraturii instanței: Luni – Vineri: 08:00 – 12:00. 
3.Debitor: SC Omega Properties SRL, cod de înregistrare fiscală 23076636, număr de ordine în registrul comerțului 
J27/84/2008, cu sediul social în loc. Izvoare, str. Serei, nr. 7, com. Dumbrava Roşie, jud. Neamț. 
4.Creditor titular al cererii introductive: SC Kober SRL, cod de înregistrare fiscală 2005144, număr de ordine în 
registrul comerțului J27/1405/1991, cu sediul în com. Dumbrava Roşie, Gheorghe Caranfil, nr. 2, jud. Neamţ. 
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5.Administrator judiciar: Cabinet individual de insolvenţă Plop Constantin, având numărul de înregistrare în Registrul 
formelor de organizare UNPIR RFO I – 1109, număr matricol 1B2207, cod de înregistrare fiscală 21193729 și sediul în 
municipiul Piatra Neamț, P-ţa 22 Decembrie, nr. 3, Bl. B2, sc. A, ap. 20, judeţul Neamț, mobil: 0740/161.525, fax. 
0333/402.664, e-mail: ciiplopconstantin@gmail.com, prin practician în insolvenţă titular, Plop Constantin. 
6. Subscrisul: Cabinet individual de insolvenţă Plop Constantin, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC 
Omega Properties SRL, cod de înregistrare fiscală 23076636, număr de ordine în registrul comerțului: J27/84/2008, cu 
sediul social în loc. Izvoare, str. Serei, nr. 7, com. Dumbrava Roşie, jud. Neamț, desemnat prin Sentința Civilă nr. 196 
din data de 17.04.2019 pronunţată de Tribunalului Neamț – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în 
cauza nr. 429/103/2018*, în conformitate cu dispozițiile art. 99 şi art. 100 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvență, notifică 
Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC Omega Properties SRL, cod de înregistrare 
fiscală 23076636, număr de ordine în registrul comerțului J27/84/2008, cu sediul social în loc. Izvoare, str. Serei, nr. 7, 
com. Dumbrava Roşie, jud. Neamț, în temeiul art. 72 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, conform Sentinței Civile nr. 196 
din data de 17.04.2019 pronunţată de Tribunalului Neamț – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în 
cauza nr. 429/103/2018*.  
Creditorii SC Omega Properties SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acesteia prin depunerea 
cererii de admitere a creanței în condițiile următoare: termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a 
creanțelor este 03.06.2019. În temeiul dispozițiilor art. 114 din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a 
creanței până la termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind creanța pe care o dețineți împotriva 
debitorului; termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, publicarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanțelor este 24.06.2019; termenul pentru depunerea eventualelor contestații la tabelul preliminar este de 7 (șapte) zile 
de la publicarea acestuia în Buletinul Procedurilor de Insolvență; termenul pentru definitivarea tabelului creanțelor este 
22.07.2019; prima şedinţă a adunării creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar, în data de 01.07.2019, 
ora 12:00; cererea de admitere a creanțelor trebuie însoțită de dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 
200 lei; cererea de înscriere a creanței şi documentele care o însoțesc vor fi depuse la registratura Tribunalului Neamț 
sau transmise prin poștă pe adresa instanței, în dublu exemplar. 
Restricții pentru creditori: conform art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei 
şi de insolvență, de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de 
executare silită pentru realizarea creanțelor asupra averii debitorului. 
Restricții pentru bănci: de la data deschiderii procedurii se notifică băncile la care societatea debitoare deține 
disponibilități să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, potrivit art. 
86 din Legea 85/2014. 
Deschiderea procedurii generale a insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Neamț pentru efectuarea mențiunii. 
Următorul termen de judecată este stabilit la data de 11.09.2019, completul F3, ora 11:00.  

Administrator judiciar, Cabinet Individual de Insolvenţă Plop Constantin 
 

Județul Prahova 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea RANDLE SRL, cod unic de înregistrare: 16709719 

Depunere raport intocmit de lichidatorul judiciar in procedura de insolvenţă 
Nr.29/24.04.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4539/105 Anul 2015 Tribunalul Prahova Secţia Comercială şi de Contencios 
Administrativ Judecător sindic Stefuc Liliana 
2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa Valeni, nr.44, Ploieşti, judeţul Prahova Număr de telefon 0244544781 programul 
arhivei/registraturii instanţei zilnic 9-13 
3.Debitor:SC Randle SRL Cod de identificare fiscală RO 16709719 sediul social Comuna Albesti-Paleologu, sat 
Albesti-Paleologu, nr.130, judeţul Prahova Număr de ordine în registrul comerţului J29/1721/2004 
 4. Lichidator judiciar: Tempo Insolv SPRL Cod de identificare fiscală 30730872 Sediu P-ta Victoriei, nr.7, bl.A Est, 
sc.D, ap.51, Ploiesti, judeţul Prahova Număr RFO 0623 Tel/0746210664 E-mail avdragosligia@yahoo.com 
5.Subscrisa: Tempo Insolv SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Randle SRL conform sentinţei nr. 
219/18/02/2016 pronunţată de Tribunalul Prahova Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 
4539/105/2015, în temeiul art.160 şi 161 Legea privind procedura insolventei, comunica: 
Raport privind fondurile obtinute din lichidare şi planul de distribuire nr.1  
i) Propunere plan distribuire 
La data de 01.03.2019, în cadrul sedintei adunării creditorilor s-a aprobat oferta de 90.000 lei (cu TVA inclus), pentru 
achizitionarea terenului situat în Comuna Păulești, judeţul Prahova, teren în suprafată de 2488 mp. Urmare a achitării 
întregului pret al imobilului, respectiv suma de 90.000 lei (cu TVA inclus), s-a procedat la încheierea actului de 
adjudecare şi a contractului de vânzare-cumpărare în forma autentică de către Societatea Profesionala Notarială 
Tomescu Alice şi Cursaru Radu. 
Urmează ca TVA-ul aferent vanzării, respectiv suma de 14.370 lei să fie virat conform prevederilor legale către organul 
fiscal. 
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