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nr. 8C, sector 2, J40/3531/1999, CIF RO11666323. 

5.Administrator judiciar: Casa de Insolvenţă Zisu SPRL, cu sediul în Alba Iulia, str. George Coșbuc nr. 22, jud. Alba; 

înregistrată în Registrul formelor de organizare al U.N.P.I.R. cu nr. RFO II–0816; CIF RO34744005; Tel/Fax: 

0258.810.564, 0744.598.978, email: aurelzisu@gmail.com; Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar 

persoană juridică: asociat coordonator Zisu Aurel. 

6.Subscrisa Casa de Insolvenţă Zisu SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului conform Încheierii nr. 

100/F/CC/2015, din data de 08.06.2015, pronunţată de Tribunalul Alba, Secţia de Contencios Administrativ, Fiscal și de 

Insolvenţă, în dosarul nr. 1943/107/2015 şi confirmat de prima Adunare a creditorilor din data de 21.07.2015, în temeiul 

art. 58, alin. (1), lit. q) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă anunţă, 

Depunerea la data de 25.10.2021 la Tribunalul Alba a rapoartelor de evaluare actualizate a bunurilor mobile din 

patrimoniul debitoarei SC Andreeas Trading SRL, întocmite de evaluatorul SC Axaconsult SRL. 

Prin rapoartele de evaluare actualizate a bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei depuse la dosarul cauzei s-au stabilit 

următoarele valori: Bunuri mobile – autovehicule evaluate la valoarea de piaţă de 114.300 lei; Bunuri mobile – 

nevalorificabile, mai pot fi valorificate doar ca și materiale reciclabile. 

Administrator judiciar – Casa de Insolvenţă Zisu SPRL, prin asociat coordonator practician în insolvenţă Aurel Zisu 

 

Județul Cluj 

Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea ASANTE FIN SRL, cod unic de înregistrare: 24347610 

Notificare privind propunerea de intrare in faliment prin procedura simplificata a  

debitoarei SC Asante Fin SRL 

Nr. 407/25.10.2021 

1.Date privind dosarul: nr. dosar 177/1285/2021, Tribunalul Specializat Cluj,  

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, Cluj Napoca, jud. Cluj, Număr de telefon: 0264-

595812, Programul arhivei/registraturii instanţei: luni – joi: 9-12/ luni – vineri: 9-12 

2.1.Debitor: SC ASANTE FIN SRL, sediul social: Cluj Napoca str B-dul Muncii nr. 14 Județul Cluj, Număr de ordine în 

registrul comerţului J12/3490/2008 C.U.I. 24347610 

3. Administrator judiciar provizoriu: CURTA EVA, sediul social: Cluj Napoca Aleea Bizusa nr. 1, jud. Cluj, număr de 

înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B3647, Tel. 0722310693, e-mail: eva.curta@yahoo.com. 

4.Subsemnata: CURTA EVA, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului SC ASANTE FIN conform 

sentinţei comerciale din data de 21.09.2021, pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 177/1285/2021, în 

temeiul art. 91 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa, notifica 

▪ Raportul privind propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificata a debitorului SC Asante Fin SRL;  

▪ Alte mentiuni: Analiza situatiei financiare a debitorului și motivele care au dus la starea de insolventa vor fi prezentate 

prin raportul care se va intocmi conform art. 97 din Legea nr. 85/2014, în termenul dispus prin sentinta civila nr. 

1731/2021. 

Informații suplimentare: 

▪ Propunerea privind intrarea în faliment prin procedura simplificata urmeaza a fi supusa de judecatorul sindic 

dezbaterii intr-o sedinta publica, care va avea loc la data de 16.11.2021 ora 11. 

▪ Pentru alte informatii suplimentare va puteti adresa administratorului judiciar. 

Semnatura: 

Administrator judiciar provizoriu, Curta Eva 

 

2. Societatea GLOBAL ALITRANS LOGISTIC SRL, cod unic de înregistrare: 34706150 

Convocare adunarea generala a asociatilor 

Număr:288/26.10.2021 

 1. Date privind dosarul:Număr dosar 868/1285/2021 Tribunalul Specializat Cluj. 

 2. Debitor:SC GLOBAL ALITRANS LOGISTIC SRL ,sediul social Cluj Napoca, str Aviator Dârjan nr.20 jud Cluj, 

Număr de ordine în registrul comertului J12/1948/2015 și CUI RO 34706150 

3.Lichidator judiciar provizoriu: Ioana Alexandra Georgiu CUI 22232818 sediul social Cluj-Napoca,Pta Avram Iancu 

nr. 15, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B2742 tel./fax 0264-596765;0742740174. 

4.Subsemnata Ioana Alexandra Georgiu, în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitorului SC GLOBAL 

ALITRANS LOGISTIC SRL reprezentata legal prin lichidator judiciar provizoriu în temeiul art.53 din Legea 85/2014, 

convoacă adunarea generala a asociatilor SC GLOBAL ALITRANS LOGISTIC SRL 

Adunarea asociatilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar provizoriu din Cluj-Napoca, 

P-ta Avram Iancu nr.15 în data de 05.11.2021 ora 10 

Ordinea de zi: 

1.Desemnarea administratorului special în procedura simplificata a falimentului privind debitoarea 

SC GLOBAL ALITRANS LOGISTIC SRL  

Pentru alte informaţii suplimentare,vă puteţi adresa lichidatorului judiciar provizoriu. 

Ioana Alexandra Georgiu-lichidator judiciar provizoriu 

* 
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Notificare privind deschiderea procedurii simplificate a insolventei 

Nr:287/25.10.2021 

1.Date privind dosarul: Număr dosar 868/1285/2021 Tribunalul Specializat Cluj  

2.Arhiva/registratura instanţei:Cluj-Napoca,Calea Dorobantilor nr.2 

3.Debitor:SC GLOBAL ALITRANS LOGISTIC SRL ,CUI RO 34706150 ,sediul social în Cluj Napoca str. Aviator 

Dârjan nr.20, jud Cluj ,Număr de ordine în registrul comerţului J/12/1948/2015. 

4.Creditori: DGRFP Cluj, Banca Transilvania, Mocan Maria Dana,s.a  

5.Lichidator judiciar provizoriu:Ioana Alexandra Georgiu CUI 22232818 sediul social Cluj-Napoca, P-ta Avram Iancu 

nr.15 ,Număr de înscriere în tabloul UNPIR 1B2742 tel./fax 0264-596765;0742-740174. 

6.Subsemnata,Ioana Alexandra Georgiu,în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitorului SC GLOBAL 

ALITRANS LOGISTIC SRL conform Sentintei Civile nr.2028/22.10.2021 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj,în 

dosarul nr.868/1285/2021, în temeiul art.99 și art.100 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, notifică: 

7. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenței impotriva debitoarei SC GLOBAL ALITRANS LOGISTIC SRL 

conform Sentintei Civile nr.2028/22.10.2021 pronuntata în dosarul 868/1285/2021 al Tribunalului Specializat Cluj . 

71.Conform art.74 din L 85/2014, debitoarea are obligatia de a depune lichidatorului judiciar, în termen de 10 zile 

,documentele prevazute de art.67 alin 1 din L85/2014. 

8. Creditorii SC GLOBAL ALITRANS LOGISTIC SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 

depunerea cererii de admitere a creanţelor nascute pana la data deschiderii procedurii generale a insolventei.  

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului nascute pana la data 

deschiderii procedurii insolvenței este data de 06.12.2021. 

În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat 

atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele detinute împotriva debitorului.  

8.2. Alte termene stabilite:Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului 

preliminar al creanţelor este data de 16.12.2021  

8.3. Termen limita pentru depunerea contestatiilor cu privire la creantele și drepturile de preferinta trecute de lichidatorul 

judiciar în tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în BPI. 

8.4. Termenul pentru solutionarea contestatiilor, și definitivarea tabelului creantelor este la data de 14.01.2022. 

9.Prima sedinta a adunarii creditorilor va avea loc în data de 20.12.2021 ora 11 la sediul lichidatorului judiciar provizoriu. 

10.Termenul liminta de depunerea opozitiilor la hotararea de deschidere a procedurii este în termen de 10 zile de la 

primirea prezentei notificari iar solutionarea eventualelor opozitii este la data de 14.01.2022. 

11.Deschiderea procedurii insolvenței se notifică Oficiului Registrului Comerţului Cluj. 

Informații suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală se va depune la Tribunalul Specializat „Cererea de 

înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin(1) din L 85/2014. Cererea va fi 

însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea 

de înscriere a creanţei și documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, 

Tribunalul Specializat Cluj, unul pentru lichidatorul judiciar provizoriu și unul pentru dosar, cu menţiunea că exemplarul 

pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot 

fi consultate la arhiva Tribunalului Specializat.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 (art.75 alin 1 din L 85/2014). 

Ioana Alexandra Georgiu, lichidator judiciar provizoriu 

 

Județul Ialomiţa 

Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea M & N DANTRANS S.R.L., cod unic de înregistrare: 30067355 

România, Tribunalul Ialomița 

Secția Civilă 

Mun. Slobozia, str. Cosminului nr.12, județul Ialomița 

Dosar nr. 541/98/2018 

Termen: 18.02.2022 

Citație 

emisă la: ziua 25 luna 10 anul 2021 

1)....................…...........................…..……/(denumirea persoanei juridice / numele și prenumele persoanei fizice) 

Sediul social/ Domiciliul..………………………..Cod de identificare fiscală ……...………….…………………..……. 

2).......................................................................................(lista anexă) 

este chemat/sunt chemați la această instanță, completul 9 sindic, în ziua de 18, luna 02, anul 2022, ora 10,00 în calitate 

de....vezi anexă.... în proces cu debitoarea SC M&N Dantrans SRL, cu sediul în oraş Căzăneşti, str. Dascăl Vasile Popescu, 

nr. 21, jud. Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/129/2012, 

C.U.I. 30067355, pentru procedura insolvenţei. 

Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

(semnătura și ştampila) 


