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- 1% din sumele achitate prin programul de plăţi către creditori, în perioada de reorganizare”. 
D. DECIZIE: 
Luand în considerare punctele de vedere exprimate în cadrul sedintei, raportat la procentul creantelor prezente, 
Adunarea creditorilor a hotarat urmatoarele: 
• In ceea ce priveste punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, s-a luat act de stadiul procedurii; 
• In ceea ce priveste punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, s-a hotarat desemnarea Comitetului creditorilor, avand 
urmatoarea componenta: Banca Transilvania (preşedinte), A.J.F.P. Constanta (membru), Frankstahl Romania SRL 
(membru); 
• In ceea ce priveste punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, se confirma Administratorul judiciar DASCALESCU & CO 
SPRL și se aproba onorariul în urmatoarea structura: 
- Onorariu fix 4000 Lei +TVA lunar; 
- Onorariu variabil: 
- 4% + tva din sumele distribuite creditorilor din valorificarea bunurilor în perioada de observatie/reorganizare; 
- 5% + tva din recuperarea creanţelor în perioada de observatie/reorganizare; 
- 3%+TVA din sumele distribuite în programul de plaţi în cazul reorganizări (nu se aplica sumelor rezultate din 
valorificări de active); 
- 1% +TVA în cazul în care creditorul garantat sau o alta entitate a acestuia adjudeca garanţiile în contul creanţei. 
E. Creditori prezenti: 
 A.J.F.P. Constanta - a exprimat în scris punct de vedere; 
 Banca Transilvania SA - a exprimat în scris punct de vedere; 
 Impuls Leasing Romania IFN SA - a exprimat în scris punct de vedere; 
 Bacioiu Import Export SRL prin Av. Mocenco-Kamberian Mihaela_____________; 
 Construct Provider SRL - a exprimat în scris punct de vedere; 
 Legmas SA prin doamna Matei Ana _________________; 
 Miras International SRL - a exprimat în scris punct de vedere; 
 SIAD Romania SRL - a exprimat în scris punct de vedere. 

Administrator judiciar, Dăscălescu & CO S.P.R.L. 
Avocat Elena Dăscălescu 

 
2. Societatea VILI GLASS DECOR SRL, cod unic de înregistrare: 32505206 

Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenței 
Nr. 4418 /19.12.2019 

1. Date privind dosarul: nr. 6225/118/2019, Tribunal Constanta, Sectia a II-a Civila, Judecător-sindic Tudoran Iuliana 
2. Registratura instantei: Constanta, str. Traian, nr. 31, nr. de telefon: 0241.606.591, Programul arhivei: luni-vineri: 
8:30-12:30. 
3.Debitor: VILI GLASS DECOR SRL - cu sediul în jud. Constanta, sat Lumina, com. Lumina, str. IC Bratianu, nr. 11, 
parcela A434/7 și A 434/8, CUI 32505206, J13/2492/2013 
4.Creditori: *)Lista anexa va fi stabilita dupa inregistrarea declaratiilor de creanta 
5. administrator judiciar: Maestro S.P.R.L, RSP 0270, CIF: RO20553269, Tel/ Fax: 0241.488.238, E-mail: 
maestro@maestrolichidare.ro; Nume și prenume reprezentant administratorului judiciar Popoaca Felicia. 
6.Subscrisa: Maestro S.P.R.L în calitate de administrator judiciar al VILI GLASS DECOR S.R.L – în insolventa, în 
insolvency, en procedure collective - conform sentinta civila din 03.12.2019 a Tribunalului Constanta pronuntata de 
judecatorul sindic în dosarul nr. 6225/118/2019, în temeiul art. 99-100 din Legea nr. 85/2014, notifică: 
7. Intrarea în procedura general a insolventei, în temeiul art. 73 și art. 45 alin. 1 lit.d coroborat cu art. 57 alin. 1 din 
Legea nr. 85/2014 a debitorului VILI GLASS DECOR S.R.L –in insolventa- potrivit sentintei civile pronuntata în data 
de 03.12.2019 a Tribunalului Constanta pronuntata de judecatorul sindic în dosarul nr. 6225/118/2019. 
7.1. Debitorul VILI GLASS DECOR SRL , sub sanctiunea decaderii din dreptul de a depune un plan și ridicarea 
dreptului de administrare, are obligatia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii sa depuna la dosarul cauzei 
documentele prevazute la art. 67 alin.(1) din Legea nr. 85/2014. 
7.2 Debitorul VILI GLASS DECOR SRL  trebuie sa respecte prevederile art. 83 alin. 2 din legea nr. 85/2014, respectiv 
„După intrarea în reorganizare judiciară sau insolventa, actele şi corespondenţa vor purta, în condiţiile prevăzute la alin. 
(1), menţiunea "în reorganizare judiciară", "in judicial reorganisation", "en redressement" sau, după caz, "în insolventa", 
"in bankruptcy", "en faillite". După intrarea în procedura simplificată se va face, de asemenea, menţiunea "în 
insolventa", "in bankruptcy", "en faillite". 
7.3. debitoarea VILI GLASS DECOR SRL, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii insolventei, 03.12.2019, 
sub sanctiunea ridicarii dreptului de administrare, trebuie sa-si declare intentia de reorganizare, în conditiile art. 74 din 
legea nr. 85/2014 (În termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, debitorul este obligat să depună la dosarul cauzei 
actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. (1).) 
7.4. Debitoarea are obligatia ca dupa deschiderea procedurii, 03.12.2019, sa deschida un cont distinct la o unitate 
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bancara din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea prezentei. In caz de 
neindeplinire a atributiei, contul va fi deschis de administratorul judiciar. Platile se vor face din contul deschis pe 
numele averii, pe baza de dispoztii emise de catre administratorul judiciar. 
7.5. Creditorii debitorului VILI GLASS DECOR SRL  trebuie sa procedeze la inscrierea la masa credala a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creantei în conditiile urmatoare: 
8. Termenul limita pentru depunerea cererii de admitere a creantelor este la 16.01.2020. In temeiul art. 114 alin.(1) din 
Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creantei pâna la termenul mentionat atrage decaderea din drepturi 
privind creanta/creantele pe care le detineti impotriva debitorului. 
8.1. Alte termene stabilite prin sentinta de deschidere a procedurii simplificate a insolventei: 
 Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea și comunicarea tabelului preliminar al creantelor 
este 04.02.2020. 
 Termenul pentru depunerea contestatiilor la tribunal impotriva tabelului preliminar este de 7 zile de la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar. 
 Termenul pentru depunerea tabelului definitiv al creantelor este 28.02.2020 
 Prima sedinta a adunarii creditorilor va avea loc la 10.02.2020, ora 12, la sediul administratorului judiciar pentru: 
desemnarea comitetului creditorilor, confirmarea administratorului și stabilirea onorariului. 
9. Intrarea în insolventa se notifică: Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Constanta. 
Informatii suplimentare: 
 In vederea inscrierii la masa credala, CREDITORII trebuie sa completeze și sa se transmita la Tribunalul Constanta a 
„Cererea de inscriere a creantei în tabelul preliminar” cu respectarea dispozitiilor art. 104 din Legea nr. 85/2014. 
 Cererea de inscrierea creantei în tabelul preliminar va fi insotita de documentele justificative ale creantei și actele 
care atesta constituirea de garantii, în copii certificate. 
 Cererea de inscriere a creantei și documentele care o insotesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin posta pe 
adresa instantei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar și unul pentru a ramâne la 
dosar. 
 Toate inscrisurile 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, în original. 
Restrictii pentru creditori: De la data intrarii în procedura generala a insolvenței se suspenda de drept toate actiunile 
judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr. 
85/2014). 

Maestro S.P.R.L 
administrator judiciar al Vili Glass Decor SRL  

Popoaca Felicia 
 

Județul Giurgiu 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea NICO AND ART COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 29580267 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului 
Nr: 608; Data emiterii: 19.12.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1390/122/2019; Anul 2019; Tribunal Giurgiu; Judecător sindic: Bogea Mihaela 
2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa: Strada Episcopiei nr.13, municipiul Giurgiu, județul Giurgiu 
Număr de telefon 0246212725; programul arhivei/registraturii instanţei: de luni până vineri intre orele: 9.00-13.00  
3.1. Debitor: SC NICO AND ART COMPANY SRL; Cod de identificare fiscală 29580267; sediul social: Com.Floresti-
Stoenesti, Sat Palanca, str. Mavrache nr.5, județul Giurgiu; Număr de ordine în registrul comerţului J52/40/2012; 
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Stamen Cristian; Cod de identificare fiscală 32171459; sediul 
social: Strada Hristo Botev nr.5, municipiul Giurgiu, județul Giurgiu; Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în 
Insolvenţă 1B 3609; Tel.0731064094; Fax 0346 566 288; E-mail cristianstamen@yahoo.com; Nume şi prenume 
reprezentant lichidator judiciar: Stamen Cristian 
5.Subscrisa Cabinet Individual de Insolventa Stamen Cristian, în calitate de lichidator judiciar al debitorului, reprezentat 
legal prin Stamen Cristian, în temeiul art. 147 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, notifică: 
6. Intrarea debitorului în procedura simplificata de faliment în temeiul art.72 alin.(6) din Legea nr.85/2014, conform 
Sentintei Civile nr.410 din 25.11.2019 pronuntata în dosarul nr.1390/122/2019, aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu. 
6.1. Debitorul SC NICO AND ART COMPANY SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii 
să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. 
6.2. Creditorii debitorului SC NICO AND ART COMPANY SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a 
acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
6.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este (ziua/luna/anul): 10/01/2020. 
În temeiul art. 114 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până 
la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului. 
6.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:  
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 
(ziua/luna/anul): 21/01/2020. 
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