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2. Bunuri mobile de natura mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și mijloacelor de transport auto, apartinand 
societatii debitoare, 
Pentru alte informații suplimentare vă puteți adresa lichidatorului judiciar.  

Rovigo S.P.R.L. – Filiala Brașov 
 

Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CONTACT BIZ CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 25128227 

Convocare adunare generală asociați 
Nr. 105/07.01.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 23676/3/2019, Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă. 
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa Splaiul Independenței, nr. 319L, Clădirea B - Sema Parc, sect. 6 Programul 
arhivei/registraturii instanței: luni-vineri 09:00-14:00; 
3.Debitor: CONTACT BIZ CONSTRUCT SRL, CUI 25128227, cu sediul social în București, Sector 2, Șos. Vergului, 
nr. 17, bl. H3B, sc. 1, et. 7, ap. 32, Număr de ordine în registrul comerțului: J40/2004/2009, telefon sediu social: 
0216392111.  
5.Administrator judiciar: C.I.I. GOGOAȘĂ ADRIAN, CIF 32723995, cu sediul în București, Șos. N. Titulescu, nr. 92, 
Bl. 13, sc.1, ap. 31, sector 1, nr. de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare RFO1 – 1130, nr. matricol 1B 
4681, Tel. 0744671731, E-mail gogoasa.adrian@gmail.com. 
6. Subscrisul C.I.I. GOGOAȘĂ ADRIAN, în calitate de administrator judiciar al debitorului CONTACT BIZ 
CONSTRUCT SRL, conform sentinței civile nr. 6705 din 26.11.2019, pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-
a Civilă, în dosarul nr. 23676/3/2019, convoacă 
7. Adunarea Generală a Asociaților debitorului CONTACT BIZ CONSTRUCT SRL, care va avea loc la sediul ales al 
administratorului judiciar C.I.I. GOGOAȘĂ ADRIAN din București, Bd. Magheru, nr.31, parter, cam. 3, sector 1, la 
data de 24.01.2020, ora 15:00. 
8. Ordinea de zi: desemnarea unui reprezentant, persoană fizică sau juridică ca administrator special, care să reprezinte 
interesele acestora și să participe la procedura insolvenței declanșată împotriva debitorului CONTACT BIZ 
CONSTRUCT SRL conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 85/2014.  

Administrator judiciar C.I.I. Gogoașă Adrian 
Prin titular cabinet Gogoașă Adrian 

 
Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea BIELOMATIK ROMANIA SRL, cod unic de înregistrare: 31945098 

Notificare privind deschiderea procedurii de faliment 
Nr. 15 data 07.01.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1121/1285/2019 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj; Judecător-sindic: 
Carmen – Ramona Ciolpan 
2.Arhiva/Registratura instanței: Tribunalul Specializat Cluj, Calea Dorobanților, nr. 2-4, jud. Cluj, Număr de telefon: 
0264/59.61.10, 0264/59.61.11, Programul registraturii instanței: L-V 830-1230 
3.1. Debitor: Bielomatik România SRL, Cod de identificare fiscală 31945098, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian 
Vuia, nr. 204, jud. Cluj, Număr de ordine în Registrul Comerțului nr. J12/2108/2013  
3.2. Administrator special: nu este desemnat 
4.Creditori: toți creditorii societății Bielomatik România SRL 
5.Lichidator judiciar: SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în 
Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.I.F. RO 26058251, reprezentată prin asociat coordonator 
Marius Grecu, tel. 0364-146.512, fax. 0364-146.515, e-mail: office@solvendi.ro 
6. SOLVENDI S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al societății Bielomatik România SRL, conform Încheierii 
civile nr. 2304/2019 pronunțată în ședința de judecată din data de 19.12.2019, în dosarul nr. 1121/1285/2019, aflat pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj, în temeiul dispozițiilor art. 99 al. 1 și art. 100 al. 1 din Legea nr. 85/2014, notifică 
7. Intrarea societății Bielomatik România SRL în procedura insolvenței în formă simplificată.  
7.1. Debitorul Bielomatik România SRL are obligația ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la 
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență. 
7.2. Creditorii debitorului Bielomatik România SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin 
depunerea cererii de admitere a creanței în condițiile următoare: 
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererilor de admitere a creanței 
Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii societății debitoare este 23.01.2020. 
În temeiul art. 114 din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanței și a documentelor justificative 
până la termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind creanța/creanțele deținute împotriva debitorului. 
7.2.2. Alte termene stabilite în conformitate cu Legea nr. 85/2014:  
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Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a 
tabelului preliminar al creanțelor este 03.02.2020. 
Termenul pentru depunerea contestațiilor față de tabelul de creanțe, cu privire la creanțele și drepturile trecute, sau, 
după caz, netrecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar de creanțe este de 7 zile de la publicarea tabelului 
preliminar de creanțe în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 
Termenul pentru soluționarea eventualelor contestații și pentru definitivarea tabelului de creanțe este 05.03.2020. 
Termenul limită pentru depunerea opozițiilor creditorilor la hotărârea de deschidere a procedurii este de 10 zile de la 
primirea prezentei notificări. 
Termenul de soluționare a eventualelor opoziții la hotărârea de deschidere a procedurii, contestații și pentru 
definitivarea tabelului preliminar de creanțe este 05.03.2020. 
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj. 
9. Data primei adunări a creditorilor, pe care o convocăm prin prezenta notificare, este 07.02.2020, ora 12.00 și va avea 
loc la sediul lichidatorului judiciar SOLVENDI S.P.R.L. – Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj. 
Ordinea de zi a ședinței va fi următoarea: 
1. Prezentarea măsurilor efectuate de la declanșarea procedurii, 
2. Prezentarea activului și a pasivului societății debitoare, 
3. Prezentarea raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență și a concluziilor 
acestuia, 
4. Desemnarea comitetului creditorilor și a președintelui acestuia, 
5. Confirmarea/desemnarea lichidatorului judiciar și aprobarea ofertei financiare a acestuia. 
Informații suplimentare:  
1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la Tribunalul Specializat Cluj 
„Cererea de admitere a creanțelor” cu respectarea dispozițiilor art. 104 din Legea nr. 85/2014. 
2. Cererea de înscriere a creanței în tabelul preliminar va fi însoțită de documentele justificative ale creanței și actele 
care atestă constituirea de cauze de preferință, în copii certificate. 
3. Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi întocmite în dublu exemplar, pentru ca 
lichidatorul judiciar să aibă posibilitatea să ridice unul de la dosar în vederea verificării acesteia. Acestea vor putea fi 
depuse fie direct la dosar, fie vor fi transmise prin poștă pe adresa instanței menționată la începutul acestei notificări. 
4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Specializat Cluj. 
5. Cererea va fi însoțită de dovada plății taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei sub sancțiunea anulării cererii. 
Restricții pentru creditori: 
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită 
pentru realizarea creanțelor asupra averii debitorului (conform prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență). 

Solvendi S.P.R.L 
Practician în insolvență 

Sandra Dodu 
 
Județul Constanţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea MB CONSULT COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 14623998 

Raport 
Nr.:1157 data emiterii: 18.11.2019 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 6149/118/2017, Tribunalul Constanța Secția a II-a Civilă 
2.Arhiva instanței: Adresa Strada Traian, nr. 31, Constanța  
3.Debitor: Societatea MB Consult Company SRL, bd. Tudor Vladimirescu, Zona Giratoriu – Hotel Belona Complex 
Turistic, Etaj 7, ap. A61, Localitatea Eforie Nord, Județul Constanța, identificată prin J13/1129/2002, CUI 14623998. 
4. Lichidator judiciar: Rusu Mirela – Cabinet Individual de Insolvență, Sediul: Aleea Panselei, Nr.4, Bl.C4, Sc.A, 
Ap.16, Constanța,Atestat nr. 1B 2085/15.12.2007,Tel: 0722.170350, E-mail: rusumirela25@yahoo.com 
5. Subscrisa: Rusu Mirela – Cabinet Individual de Insolvență, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Societatea 
MB Consult Company SRL, conform sentinței civile nr. 97/23.01.2019 pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-
a Civilă în dosarul nr. 6149/118/2017, în temeiul art. 64 raportat la art.59, art. 42 din Legea nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență 

Comunică extras al raportului de activitate 
6. Actele și operațiunile efectuate de administratorul judiciar în perioada 02.09.2019 – 18.11.2019 
− Efectuarea demersurilor privind valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei 
− Organizarea licitatiilor în vederea valorificarii bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei 
− Convocarea adunarii creditorilor în vederea adoptarii deciziei pentru solutionarea aspectelor specifice debitoarei 
7.Analiza operatiunilor de incasari și plati. In perioada 02.09.2019 – 18.11.2019 nu au fost inregistrate incasari în 
averea debitoarei, iar platile efectuate au fost în valoare de 30.00 lei. 

Lichidator judiciar, Rusu Mirela – Cabinet Individual de Insolvență 
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