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Județul Bistriţa-Năsăud 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea KOBALT ENGINEERING SRL, cod unic de înregistrare: 29280375 
România 
Tribunalul BN 
Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Operator de date cu caracter personal nr.11795 
Dosar nr.1022/112/2019/a6 
Termen: 09.01.2020, ora 11,00 

Citație 
Emisă la: 27.12.2019 

Sunt chemate la această instanță, camera 5, în ziua de 09.01.2020, ora 11,00, C1 faliment, părțile, conform listei anexă, 
pentru discutarea cererii administratorului judiciar SCP INSOLBIS SPRL privind ridicarea popririi înființată asupra 
contului de insolvență a debitoarei S. KOBALT ENGINEERING SRL de către BEJ Șortan Ioan Călin. 
Cu cel puțin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveți obligația de a depune întâmpinare, sub sancțiunea 
decăderii din dreptul de a propune probe și de a invoca excepții, în afara celor de ordine publică. 
Parafa președintelui instanței,                Grefier, 

LISTA ANEXĂ 
RECLAMANT 
1. TC S. C. P. INSOLBIS SPRL PRIN ADRIANA CINDREA  
DEBITOR 
2. TC SOCIETATEA KOBALT ENGINEERING SRL  
PÂRÂT 
3. TC B.E.J ȘORTAN IOAN CĂLIN  
 
Județul Braşov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea MANOMI CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 32213007 

Notificarea deschiderii procedurii simplificate de faliment 
Nr. 341 data emiterii 24.12.2019 

1.Date privind dosarul: nr. dosar 4355/62/2019 Tribunal Brașov Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal 
Judecător-sindic Silviu Oprea 
2.Arhiva/registratura instanței: bd. 15 noiembrie nr. 45, nr. de telefon 0268/419615 Programul arhivei/registraturii 
instanței 8,30 – 12,30. 
3.Debitor: SC Manomi Construct SRL CUI 32213007 com. Sânpetru, sat Sânpetru, str. Uranus nr .6, sc.A, parter, cam. 
1, jud.Brașov nr. registrul comerțului J8/1324/2013 
4.Lichidator judiciar: C.I.I. Ilie Claudiu-Ioan CIF 25977800 str. Maior Cranta nr.11, ap.6, Brașov Număr de înscriere în 
tabloul practicienilor în insolvență 1B0275 Tel 0727595222 E-mail ipoteza@hotmail.com 
5.Subscrisul C.I.I. Ilie Claudiu-Ioan în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Manomi Construct SRL, conform 
încheierii CC din 02.12.2019 pronunțată de Tribunalul Brașov, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal 
în dosarul 4355/62/2019, în temeiul art.99 alin.(1) și/sau alin.(2) și art.100 alin.(1) și urm. din Legea nr.85/2014, 
coroborate cu art.71 alin.(1) și art. 67 alin.(1) din același act normativ notifică: 
6.Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului SC Manomi Construct SRL prin încheierea 
CC din 02.12.2019 pronunțată de Tribunalul Brașov, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în dosarul 
nr. 4355/62/2019. 
6.1.Debitorul SC Manomi Construct 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 procedura insolvenței. 
6.2.Creditorii debitorului SC Manomi Construct SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanței în condițiile următoare: 
6.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanței 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului este 15.01.2020. 
În temeiul art.114 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, nedepunerea cererii 
de admitere a creanței până la termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind creanța/creanțele pe care le 
dețineți împotriva debitorului. 
6.2.2.Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: 
Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor este 
27.01.2020. 
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestatii la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar al creanțelor, conform art.111 alin.(2) din Legea nr. 85/2014. 
Termenul pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv al creanțelor este 18.02.2020. 
Termenul limită de depunere a opozițiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014 este 
de 10 zile de la primirea notificării de deschidere a procedurii, potrivit art.71 alin.(2) din Legea nr. 85/2014. 
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7.Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul ales al administratorului 
judiciar din Brașov, str. Matei Basarab nr.12, sc. A, ap. 3 Data 31.01.2020 Ora 10.00, având ca ordine de zi: prezentarea 
situației debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea administratorului judiciar și a remunerației 
constând în onorariu fix de 5.000 lei pentru întreaga procedură și onorariu de succes de 5% din sumele distribuite 
creditorilor. 
8.Deschiderea procedurii insolvenței se notifică Oficiului registrului comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov pentru 
efectuarea mențiunii. 
Informații suplimentare: 
1.În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la tribunal "Cererea de înscriere a 
creanței în tabelul preliminar" cu respectarea dispozițiilor art. 104 alin. (1) din Legea nr.85/2014. 
2.Cererea de înscrierea creanței în tabelul preliminar va fi însoțită de documentele justificative ale creanței și actele care 
atestă constituirea de garanții, în copii certificate. 
3.Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi depuse la dosar sau transmise 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. 
4.Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoțită de dovada plății taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 
5. Conform art.102 alin.(1) din Legea nr.85/2014 sunt creanțe anterioare deschiderii procedurii și creanțele bugetare 
constatate printr-un raport de inspecție fiscală întocmit ulterior deschiderii procedurii, dar care are ca obiect activitatea 
anterioară a debitorului. În termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea procedurii, 
organele de inspecție fiscală vor efectua inspecția fiscală și vor întocmi raportul de inspecție fiscală, potrivit 
prevederilor Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Creditorii bugetari vor înregistra cererea de admitere a creanței în termenul prevăzut la art.100 
alin.(1) lit.b), urmând ca, în termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea procedurii, 
să înregistreze un supliment al cererii de admitere a creanței inițiale, dacă este cazul. 
Restricții pentru creditori: 
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanțelor 
asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea nr.85/2014). 

Lichidator judiciar C.I.I. Ilie Claudiu-Ioan 
 
Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea EXOTIC TRAVEL AGENCY SRL, cod unic de înregistrare: 18110294 
Tribunalul București Sectiunea  
I – Profesionisti  
1. Societatea Exotic Travel Agency SRL, cod unic de inregistrare 18110294 

Proces verbal adunare creditori  
Nr. 239 Data emiterii 30.12.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 26681/3/2019 Tribunalul București Sectia a – VII – a Civila  
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa: Splaiul Independentei nr. 319 L, Cladirea B, sector 6, București Programul 
arhivei/registraturii instanței de luni pana vineri intre orele 9:30 – 14:00  
3.. Debitor: EXOTIC TRAVEL AGENCY SRL - Cod unic de înregistrare:: 18110294, numar de ordine în registrul 
comerțului: J40/18766/2005, atribuit în data de 08.11.2005, adresă sediu social: București Sectorul 6, Aleea ISTRU, nr. 
2B, Bloc A14C, Scara 6, Etaj 4, ap. 90,  
4.Creditori:- Directia Generală Regională a Finanțelor Publice București Serviciul Juridic 6 
5.Lichidator judiciar: CII BUDEANU PETRE Cod de identificare fiscală 36681825, sediul social în București, str. 
Garlei, nr.64, sector 1, Număr de înregistrare în Registrul Societatilor Profesionale RFO I 3438, tel./fax 0722.240.417, 
E-mail office@ciibudeanupetre  
6.Subscrisa CII Budeanu Petre, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei EXOTIC TRAVEL AGENCY SRL, 
conform sentintei civile, pronuntata de Tribunalul București Sectia a VII a Civila, în dosarul nr. 26681/3/2018. în data 
de 30.10.2019, în temeiul art. 47 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventă, 
Incheiat azi 30.12.2019 ora 16,00, la sediul lichidatorului judiciar CII Budeanu Petre cu sediul în București, str. Garlei, 
nr. 64, sector 1 Ordinea de zi: 
1. Prezentarea situației debitoarei 
2. Confirmarea lichidatorului judiciar 
Creditorii au fost convocati prin Convocator nr. 226/23.12.2019 publicat în BPI nr. 24515/23.12.2019 de catre 
lichidatorul judiciar. 
Sedinta este prezidata de Budeanu Petre în calitate de practician în insolventa 
Participare 
La sedinta nu s-a prezentat niciun creditor. S-a primit din partea Directiei Generale Regionale a Finanțelor Publice 
București Serviciul Juridic 6, adresa cu nr. MBR_JRD/22316/29.12.2019, prin care se comunică faptul ca a luat act de 
raportul l lichidatorului și solicită complectarea acestuia iar inlegatura cu punctul 2 de pe ordinea de zi me comunica 
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