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Astfel, convocarea pentru data de 14.01.2019, s-a efectuat de catre lichidatorul judiciar în baza art.47 şi urmatoarele din 
Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, convocarea fiind publicata în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 199 din data de 07.01.2019. 
La data şi ora mentionata în convocare nu s-a prezentat niciun creditor şi de asemenea, niciun creditor nu si-a exprimat 
punctul de vedere în scris, astfel incat Adunarea Creditorilor nu este legal constituita. 
Fata de lipsa cvorumului minim legal, prevazut de art. 49 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolventa, adunarea creditorilor nu a fost legal constituita. 
La data de 08.01.2019, creditorul bugetar Directia Generala Regionala a Finantelor Publice a Municipiului Bucureşti, în 
reprezentarea Administratiei Sectorului 5 a Finantelor Publice, a depus cererea de atragerii a raspunderii, prevazuta de 
art.169 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
Cererea de atragere a raspunderi, formulata impotriva paratului Chang Hongchun, formeaza obiectul dosarului nr. 
24680/3/2018/a1, pe rolul Tribunalului Bucureşti-Sectia a VII-a civila, cu termen de judecata la data de 03.09.2019. 
Avand în vedere ca debitorul nu detine în patrimoniu bunuri ce ar putea fi valorificate în vederea acoperirii cheltuielilor 
de procedura prevezute de art. 161 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolventa, am intocmit Raport cu propunerea inchiderii procedurii insolventei, în baza art. 174 din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
In vederea aprobarii propunerii noastre, am convocat Adunarea Creditorilor debitorului DIMEX GRUP SRL, cu 
urmatoarea ordine de zi: 
3. avansarea sumelor de bani necesare pentru continuarea procedurii falimentului, avand în vedere ca în patrimonial 
debitorului DIMEX GRUP SRL, nu au fost identificate bunuri; 
4. aprobarea Raportului lichidatorului judiciar de inchidere a procedurii, în baza art. 174 din Legea nr. 85/2014, privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
Raportul lichidatorului judiciar cu propunerea de închidere a procedurii falimentului debitorului, întocmit în baza art. 
174 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolventa. 
Având în vedere că, nu au fost identificate bunuri în patrimoniul debitoarei, în baza art. 174, alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, potrivit căruia în orice stadiu al procedurii 
prevăzute de prezenta lege, dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente 
pentru acoperirea cheltuielilor administrative şi niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, 
judecătorul sindic va da o sentinţă de închidere a procedurii...” propunem să dispuneţi închiderea procedurii, radierea 
debitoarei din registrul comerţului şi descărcarea noastră, în baza art. 180 din lege, de orice îndatoriri sau 
responsabilităţi. 
De asemenea, avand în vedere ca în patrimoniul debitorului nu au fost indentificate bunuri si/sau sume de bani, va 
solicitam: 
-aprobarea onorariului lichidatorului, în suma de 1.000 lei +T.V.A., stabilit prin Rezolutia nr. 164654/12.12.2017, 
pronuntata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr. 764031/11.12.2017, avand 
în vedere ca, în baza acesteia, am efectuat toate operatiunile privind stabilirea situatiei financiare a debitorului, 
formuland, inclusiv cererea de deschiderea procedurii insolventei, şi plata acestuia din fondul de lichidare constituit 
potrivit legii; 
-aprobarea onorariului lichidatorului judiciar în suma de 2.000 lei+T.V.A., stabilit prin sentinta civila nr. 6340 din data 
de 06.11.2018, pentru activitatea desfăşurată şi a cheltuielilor de procedura în suma de 220,73 lei, din fondul de 
lichidare al UNPIR, în baza art. 39 alin.(4) din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolventa, coroborat cu dispozitiile art. 117 alin.(1) lit. a) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
practician în insolvenţă. 
Prezentul document contine date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele 
vizate carora li se adreseaza prezentul document, precum şi tertele persoane care intra în posesia acestuia, au obligatia 
de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în conditiile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679. 

HM Expert I.P.U.R.L. 
Prin practician în insolvenţă 

Avocat Mihaela Hamza 
 
2. Societatea OTZ CENTRAL SRL, cod unic de înregistrare: 27040120 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de faliment 
 privind pe debitoarea OTZ Central S.R.L 
„in faliment” in bankruptcy” en faillite” 

Nr: 125/19.04.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 43398/3/2016, Tribunal Bucureşti – Secţia A VII-A Civila. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Splaiul Independentei, nr. 319L, Cladirea B, sector 6, Bucureşti, Programul 
arhivei/registraturii instanţei 9.30-14.00. 
3. Debitoare: OTZ CENTRAL SRL, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, Cladirea Charles 
de Gaulle Plaza, biroul nr. 324, Campus 09, etaj 3, înregistrată la Registrul Comerţului de pe langa Tribunalul 
Bucureşti, sub nr. J40/5584/2015, atribut fiscal RO 27040120. 
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3.1. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa NITU MARIUS IONUT, cod de identificare fiscală 
27153545, sediul profesional str. Drumul Taberei, nr. 22, Bl.T-8, sc.1, et. 2, ap. 31, sector 6, Bucureşti, număr de 
înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B0632, Tel. 0727.828.823,0722.433.540, Fax: 031.410.47.57 E-mail: 
nitumarius.juridic@yahoo.com. 
3.2. Administrator Special: HAHAIANU LIVIU MIHAI 
4. Cabinetul Individual de Insolventa NITU MARIUS IONUT, în calitate de lichidator judiciar al debitorului OTZ 
CENTRAL S.R.L, conform sentintei civile din data de 09.04.2019 pronunţată de Tribunal BUCURESTI – Secţia A VII-
A Civila în dosarul 43398/3/2016 în temeiul art. 99 alin. 1 şi art. 100 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolventa, coroborate cu. art. 72, art. 73, art. 74 şi art. 67 alin. 1 din acelaşi act normativ : 
notifică 
4.1. Deschiderea procedurii de generale de faliment împotriva debitorului, prin sentinta civila din data de 09.04.2019, 
pronunţată de Tribunal BUCURESTI – Secţia A VII-A Civila, în dosarul 43398/3/2016. 
4.2. Debitoarea OTZ CENTRAL SRL. 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. 
4.2.1. Creditorii debitorului OTZ CENTRAL SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
4.2.2. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 
Termenul limită pentru depunerea de catre creditori, a opozitiilor la sentinta de deschidere a procedurii insolvenţei - 10 
zile de la notificare. 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 21.05.2019 - data 
postei.  
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. 
4.2.3. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:  
Termenul limită pentru verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insoventa a 
tabelului suplimentar al creanţelor este 28.05.2019.  
Termenul de definitivare a tabelului definitiv consolidat creantelor este 11.06.2019 . 
5. Deschiderea procedurii generale de faliment se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti. 
6. Adunarea Generala a creditorilor va avea loc în data de în data de 07.06.2019, ora 11.00 la sediul profesional al 
Cabinetului Individual de Insolventa Nitu Marius Ionut din: Bucureşti, str. Drumul Taberei, nr. 22, Bl.T-8, sc.1, et. 2, 
ap. 31, sector 6, avand urmatoarea ordine de zi:  
1. Confirmarea Cabinetului Individual de Insolventa Nitu Marius Ionut în calitate de lichidator judiciar şi stabilirea 
onorariului. 
2. Alegerea unui comitet al creditorilor şi a presedintelui comitetului creditorilor. 
 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 din Legea nr. 85/2014.  
 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 lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, 
cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, la adresa mentionata 
mai sus.  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 conform art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

Lichidator judiciar, CII Nitu Marius Ionut 
prin, practician în insolventa Nitu Marius Ionut 

 
3. Societatea PAK ROM 786 AGRICOL SRL, cod unic de înregistrare: 18833054 
Către: Tribunalul Ilfov – Secția Civilă - Falimente 
DOSAR NR. 2929/93/2016 
DEBITOR: PAK ROM 786 AGRICOL SRL - în faliment 

Raport de activitate nr. 8 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor 
efectuate pentru debitorul Pak Rom 786 Agricol SRL  

Nr. 9192/19.04.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2929/93/2016, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov – Secția Civilă, Judecător sindic: 
Mincă Diana Eliza  
2.Arhiva/registratura instanței: str. Știrbei Vodă nr.24, oraș Buftea, județ Ilfov, nr. tel. 021 312.23.43 Fax.021 
312.23.51; programul arhivei/registraturii instanței: L-V 09:00 – 13:00 
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