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Citație 
emisă la: 12.04.2019 

Velmoon Pub SRL, cu sediul în Brăila, B-dul Al. I. Cuza, nr.1, județul Brăila, număr de ordine în registrul comerțului 
J09/397/2016 cod unic de înregistrare 36289946 
Lichidator judiciar: 
Cabinetul Individual de Insolventa Cristescu Valeria Georgeta cu sediul în Brăila, B-dul Al. I. Cuza nr.3, parter, biroul 
nr.2, județul Brăila 
Creditori: 
Fiscuci Nicoleta 
Mache Ionuț 
Nastase Ana 
DGRFP Galați – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila – Brăila, str. Delfinului nr.1 
Municipiul Brăila – Brăila, Piața Independenței nr.1 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila – Brăila, B-dul Independenței nr.18, bl. B6 parter 
Sunt chemați la această instanță, camera 1, în ziua de 14.05.2019, ora 12,00 pentru discutarea propunerii de închidere a 
procedurii simplificate de faliment, în temeiul art.174 din Legea nr.85/2014, privind pe debitoarea Velmoon Pub SRL, 
cu sediul în Brăila, B-dul Al. I. Cuza, nr.1, județul Brăila, număr de ordine în registrul comerțului J09/397/2016 cod 
unic de înregistrare 36289946. 
Parafa președintelui instanței,                                                                                                                                    Grefier, 
                                                                                                                                                                         Popa Maricica 
 
Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea PROROM PONTISERVICE FILIALA BUCURESTI SRL, cod unic de înregistrare: 27820169 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă 
Impotriva Prorom Pontiservice Filiala Bucuresti SRL 

Număr dosar: 44289/3/2018 
Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII- a Civila – C 13 
Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 319L, clădirea B – Sema Parc, sector 6 
Debitor: PROROM PONTISERVICE FILIALA BUCURESTI SRL 
Cod de identificare fiscală: 27820169 
Sediul social: Bucureşti Sectorul 3, Strada PARFUMULUI, nr. 13 
Număr de ordine în registrul comerţului: J40/12350/2010 
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/12350/2010 
Creditorii care au formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenţei:  
 FARESIN ROMANIA SRL CU SEDIUL ALES LA SORESCU & MATEESCU SOCIETATE CIVILA DE 
AVOCATI 
 POMPONIO SRL 
Creditori: 

Nr. crt. Denumire Sediu social 
1. . FARESIN ROMANIA SRL CU SEDIUL ALES LA 

SORESCU & MATEESCU SOCIETATE CIVILA DE 
AVOCATI 

București, Calea Moşilor nr. 59, et. 4 
– 5, sector 3 

2. . POMPONIO SRL Sat Simeria Veche, Oraş Simeria, nr. 
5, De 817, Județ Hunedoara 

3. . Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Bucureşti 
 în reprezentarea Administraţia Finanţelor Publice sector 3 

Bucureşti, str. Speranței, nr.40, 
sector 2, cod poștal 020994 

4.  Directia Generala de Impozite şi Taxe Locale – sector 3 Bucureşti, str. Campia Libertatii 
nr.36, sector 3 

5. . Enel Energie SA Bucureşti, Str.Ion Mihalache, nr.41-
43, corp.A, sector 1 

6. . GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA Bucureşti, Bd. Marasesti, nr.4-6, 
sector 4 

Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa CIULIANU ELENA-COZMINA 
Cod de identificare fiscală: 38569420 
Sediul social: Bucureşti, sos. Giurgiului, nr.123, bl.4B, sc.4, et.5, ap.137, sector 4 
Sediu ales: București, Blvd. Mircea Voda nr. 35, Bl. M27 et. 4, ap. 10, sector 3 
Tel: 0726.014.837/ Fax: 021.227.28.81 
Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: av.Ciulianu Elena-Cozmina 
Subscrisa Cabinet Individual de Insolventa CIULIANU ELENA-COZMINA, reprezentata prin asociat Ciulianu Elena-
Cozmina, în calitate de administrator judiciar al debitorului PROROM PONTISERVICE FILIALA BUCURESTI SRL, 
conform hotararii nr.2305 din data de 17.04.2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti- Secţia a VII- a Civila, în dosarul 
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nr. 44289/3/2018 în temeiul art. 99 şi art. 100, şi urm. din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, notifică: 
Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului PROROM PONTISERVICE FILIALA BUCURESTI SRL, 
conform hotararii nr.2305 din data de 17.04.2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti- Secţia a VII- a Civila, în dosarul 
nr. 44289/3/2018. Cu drept de opozitie la Incheierea de deschidere a procedurii – 10 zile de la notificare. 
Debitorul PROROM PONTISERVICE FILIALA BUCURESTI 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 85/2014 privind 
procedura insolvenţei. 
Creditorii debitorului PROROM PONTISERVICE FILIALA BUCURESTI SRL trebuie să procedeze la înscrierea la 
masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei, astfel cum prevad disp. art. 104 din Legea 
85/2014, în condiţiile următoare: 
Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei : 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este la data de 29.05.2019. 
În temeiul art. art. 114 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la 
termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa pe care o deţineţi împotriva debitorului.  
Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 
la data de 12.06.2019.  
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este la data de 26.06.2019. 
Termenul pentru adunarea generala a asociatilor PROROM PONTISERVICE FILIALA BUCURESTI SRL la data de 
02.05.2019 ora 14.00 la sediul administratorului judiciar, cu unic punct în ordinea de zi „Desemnarea administratorului 
special”. 
Adunarea creditorilor: 
Se notifică faptul că prima Adunare a Creditorilor va avea loc la data de 17.06.2019. 
- adresa: București, Blvd. Mircea Voda nr. 35, Bl. M27 et. 4, ap. 10, sector 3. 
- ora: 14.00 având ca ordine de zi:  
  prezentarea situaţiei debitorului; 
  desemnarea Comitetului creditorilor 
  confirmarea şi stabilirea remuneratiei administratorului judiciar. 
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 privind procedura insolvenţei. 
 Cererea de înscriere a 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, iar un exemplar va fi transmis administratorului judiciar, prin posta sau se va depune personal la sediul 
acestuia la adresa din București, Blvd. Mircea Voda nr. 35, Bl. M27 et. 4, ap. 10, sector 3. Exemplarul catre 
administratorul judiciar va contine şi copia dovezii achitarii taxei judiciare de timbru. 
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi insotita de dovada platii taxei judiciare de timbru în suma de 200 lei ce va fi achitata în numerar, prin 
virament sau în sistem online, în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are 
creditorul sediul social / domiciliul declarat. 
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 privind procedura insolventei). 

Cabinet Individual de Insolvenţă Ciulianu Elena-Cozmina  
 
Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea MICHELANGELO SRL, cod unic de înregistrare: 14952303 

Convocarea adunării generale a creditorilor 
Nr. 219 data emiterii: 19.04.2019  

 Termen de procedură: 22.05.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 578/1285/2014, Tribunalul Specializat Cluj, Judecător sindic Flavius Iancu Moțu, 
Termen 22 Mai 2019. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Calea Dorobanţilor nr. 2-4, cod 400117, Cluj Napoca, Cluj, Număr de telefon 
0264-596110 programul arhivei/registraturii instanţei 8.30-12.30. 
3.Debitor: SC Michelangelo SRL (în faliment, în bankruptcy, en faillite), cu sediul în Cluj Napoca, Calea Baciului, nr. 
179B, jud. Cluj, având CUI 14952303, fiind înregistrată în Registrul Comerțului Cluj cu numărul J12/2041/2002. 
4. Lichidator judiciar: MBA Insolvency SPRL Cod de identificare fiscală 32540041 sediul social Cluj-Napoca, Cluj-
Napoca, str. Moților, nr. 39, et. 1, ap. 4, jud. Cluj. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II-
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