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Județul Arad 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea NIKMOL VEST SRL, cod unic de înregistrare: 15059936 
Către: Tribunalul Arad 
Secţia a II a Civila 
Jud. sindic: Liliana Sodinca 
Dosar nr.: 2567/108/2014 
Termen: 16.04.2015 
Obiect:  Procedura insolvenței 

Raport lunar privind activitatea desfăşurată de Tridal Insolvency Experts S.P.R.L. 
ca lichidator judiciar al SC Nikmol Vest S.R.L 

în perioada martie 2015 
În cadrul procedurii insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2006, în calitate de lichidator judiciar, numit în dosarul nr. 
2567/108/2014, prin Încheierea civila nr. 48 pronunţată în şedinţa publică din data de 24.04.2014, prezentăm următorul 
raport:  
Îndeplinirea atribuţiilor stabilite de judecătorul-sindic şi de Legea nr. 85/2006 
Am promovat pe rolul Tribunalului Arad, la data de 04.02.2015, acțiune pentru anularea actelor frauduloase împotriva 
asociatilor sociatatii debitoare Moga Nicolae şi Moga Liliana, cu privire la actele prin care s-au înstrăinat cele trei 
autoturisme, considerand ca sunt aplicabile, disp. art. 79, art. 80 alin 2 lit. d şi art. 83 din Legea 85/2006, acțiune care 
face obiectul dosarului nr. 2567/108/2014/a1, aflat în faza administrativa, fara a avea termen de judecata  
II. Obiective de realizat până la termenul următor 
Îndeplinirea în continuare a atribuţiilor prevăzute de art. 25 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

Tridal Insolvency Experts SPRL, prin practician în insolventa Dragos Alina 
 

Județul Bistriţa-Năsăud 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea PRISMA PROD SRL, cod unic de înregistrare: 4816223 
România, Tribunalul Bistriţa-Năsăud, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ şi Fiscal 
Str. Alba Iulia, nr. 1, cod poştal: 420178 
Bistriţa 
Dosarul nr. 7321/112/2010/a1 

Comunicare hotărâre civilă nr. 1693/2014 din data de 09.12.2014 
Se comunică, alăturat, copia hotărârii civile nr. 1693/2014, pronunţată la data de 09.12.2014, de către Tribunalul 
Bistriţa-Năsăud Secţia Comercială şi Contencios Administrativ şi Fiscal. 
Notă: Pentru a vizualiza unele documente din dosar, accesaţi www.curteadeapelcluj.ro secţiunea Dosare şi folosiţi 
parola: *********. Aveţi obligaţia de a nu divulga parola altor persoane. 
Preşedinte,                                                                                                                                                                  Grefier,  

* 
România, Tribunalul Bistriţa-Năsăud, Secţia A II-A Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar nr. 7321/112/2010/a1 

Sentinţa civilă nr. 1693/2014 
Şedinţa publică din 9 decembrie 2014 

Tribunalul format din: 
Preşedinte: Checec Virgil, Judecător-sindic 

Grefier: Tóth Edit 
Pe rol fiind derularea procedurii reglementată de Legea nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, împotriva debitorului 
SC Prisma Prod SRL, cu sediul în localitatea Sieu-Măgheruş, str. Principală, nr.282, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod unic 
de înregistrare 4816223, număr de ordine în registrului comerţului J6/924/1993 şi examinarea contestaţiei formulată de 
creditorul Rocredit IFN SA – Sucursala Bistriţa, împotriva tabelului definitiv întocmit de administratorul judiciar 
Consult Management UV IPURL Bistriţa.  
Dezbaterea cauzei pe fond a fost dezbătută în şedinţa publică din data de 25 noiembrie 2014, concluziile părţilor 
prezente fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, pronunţarea hotărârii judecătoreşti, din lipsă de timp 
pentru deliberare, a fost amânată succesiv la data de 2 decembrie 2014 şi 9 decembrie 2014. 

Tribunalul, 
Deliberând constată că : 
Prin acţiunea înregistrată sub numărul de mai sus, contestatoarea ROCREDIT IFN SA – Sucursala Bistriţa, în 
contradictoriu cu debitorul SC Prisma Prod SRL a formulat contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul 
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judiciar care a înscris doar parţial creanţa sa în tabelul definitiv pentru suma de 292.995,00 lei, solicitând instanţei ca 
prin sentinţa ce se va pronunţa, să se admită contestaţie la tabelul definitiv de creanţe, având drept consecinţa înscrierea 
sa în tabelul definitiv cu o creanţa garantata în cuantumul declarat de 600.487, 97 lei, această creanţă urmând sa fie 
actualizată în funcţie de valoarea vânzării bunului garantat, raportat la prevederile art. 41 alin. 2 din Legea insolventei.  
In motivarea contestaţiei s-a arătat că, administratorul judiciar Consult Management UV IPURL, prin adresa numărul 
1013/17.12.2013 i-a comunicat ca creanţa sa a fost înscrisa doar partial, pentru suma de 292.995,00 lei şi nu pentru 
suma de 600.487,97 lei, cu cât s-a solicitat. Se arată că, desi are o garantie faţă de debitoarea SC Prisma Prod SRL, 
creanţa principală este fată de SC Valeron Distribution SRL, societate în faliment, iar garantul nu poate fi obligat la 
plata unei sume mai mari decât cea imputata creditorului principal. Menţionează că în dosarul nr. 1372/112/2011, având 
ca obiect faliment, debitor fiind SC Valeron Distribution SRL, creanţa sa chirografară a fost înscrisă pentru suma de 
292.995,00 lei. 
Intre contestatoare şi SC Valeron Distribution SRL a intervenit Contractul de credit nr. RQ09110135029084 din data de 
25.11.2009. Restituirea împrumutului a fost garantată prin constituirea unei ipoteci în favoarea creditoarei asupra 
imobilului înscris în cf 25167 Sieu Magherus proprietate a SC Prisma Prod SRL. 
Tot în acest contract (art. V Garanţii) se stipulează că toate obligaţiile împrumutatului, inclusiv credit nerambursat, 
dobânzi, dobânzi penalizatoare, comisioane, precum şi alte cheltuieli sunt garantate prin imobilul sus amintit. 
Contractul de ipoteca act autentic accesoriu Contractului de credit stipulează la pct. 4 că garanta se obligă să achite 
integral suma garantată în conformitate cu contractul de credit şi a anexelor acestuia şi renunţă la beneficiul discuţiunii 
şi diviziunii. 
De asemenea, la pct. 1 garanta ipotecara se obliga sa garanteze creditul plus dobânzile aferente, alte costuri şi 
comisioane precum şi cheltuielile de orice fel legate de recuperarea debitului. 
Având în vedere aceste clauze contractuale, contestatoarea a înscris creanţa sa împotriva debitoarei SC Valeron 
Distribution SRL în cursul anului 2011, la valoarea de la data deschiderii procedurii insolvenţei şi anume 292.995 lei. 
Fiind o creanţă chirografară au fost aplicabile prevederile art. 41 alin. 1 din Legea insolventei. 
Simplul fapt al intrării în insolventă a debitorului principal nu are nicio o consecinţa asupra garanţilor, în fapt fidejusori 
ai contractului de credit. Garanţia a fost stabilita pentru plata în întregime a datoriilor debitorului, iar o eventuală intrare 
în insolvenţă a debitorului principal nu poate conduce la o clauză de impunitate şi restrângere a obligaţiilor faţă de 
garanţii solidari. 
 Garanţia constituită este o garanţie continuă şi se întinde până la ultima plată a sumelor datorate de către împrumutat în 
baza contractului de credit,indiferent de orice plată sau îndeplinire intermediară, totală sau parţială, garantul renunţând 
la orice beneficiu de discuţiune şi de diviziune. 
Garanta s-a obligat în solidar la rambursarea întregii creanţe (principal, dobânzi, dobânzi penalizatoare, comisioane şi 
orice alte cheltuieli efectuate în derularea contractului de împrumut), renunţând în mod expres la beneficiul diviziunii şi 
discuţiunii prevăzute de art. 1662 Cod Civil, nefiind doar o aparenţă de garantare în solidar. 
Legea, insolvenţei cuprinde prevederea că de la data deschiderii procedurii se vor stopa eventuale dobânzi, astfel încât 
înscrierea la masa credală s-a făcut cu o creanţă chirografară cuprinzând capital şi dobânzi calculate până la data 
deschiderii procedurii insolvenţei, însă garanta s-a obligat cu bunul ipotecat la momentul încheierii contractelor de 
credit şi de ipotecă pentru toate obligaţiile asumate de împrumutat, indiferent dacă ar interveni sau nu procedura 
insolvenţei.  
Pe de alta parte, art. 41 alin. 2 din Legea insolvenţei statuează că prin excepţie de la alin. (1), creanţele garantate se 
înscriu în tabelul definitiv până la valoarea garanţiei stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de 
lichidator, iar cazul în care valorificarea activelor asupra cărora poartă garanţia se va face la un preţ mai mare decât 
suma înscrisă în tabelul definitiv sau definitiv consolidat, diferenţa favorabilă va reveni tot creditorului garantat, chiar 
dacă o parte din creanţa sa fusese înscrisă ca şi creanţă chirografară, până la acoperirea creanţei principale şi a 
accesoriilor ce se vor calcula 
Contestatoarea a solicitat înscrierea sa la masa credală, în tabelul definitiv cu o creanţa în suma de 600.487,97 lei, sumă 
care este inferioară celei stabilite în raportul de evaluare. In cazul în care, imobilul se va înstrăina cu o valoare 
superioară celei de evaluare, în baza prevederii sus menţionate, va putea desigur, să reactualizeze creanţa sa până la 
suma cu care imobilul se va fi vândut.  
Prin urmare, înscrierea cu suma solicitată este justă. In caz contrar, practic s-ar încuraja orice debitor de rea credinţă, 
care la scurt timp după accesarea unui credit va intra în insolvenţă (la cererea debitorului), iar eventuala garanţie nu va 
mai putea fi urmărită decât la valoarea creanţei din ziua intrării în insolvenţă a împrumutatului. S-ar crea disproporţii 
majore intre părţile contractante şi s-ar asigura o supapă de ieşire pentru orice debitor cu intenţii discutabile. 
In aceste condiţii, apreciază că raţionamentul administratorului judiciar este unul greşit, legea fiind clară şi excepţia de 
stricta interpretare. 
In drept s-au invocat disp.art. 41, 73 din Legea nr. 85/2006. 
Prin întâmpinarea depusă la fila 25, CONSULT MANAGEMT UV IPURL Bistriţa a solicitat respingerea contestaţiei 
formulate de către debitoare ca neîntemeiată. 
 In motivarea întâmpinării s-a arătat că, în urma verificărilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 66 şi 67 din 
Legea nr.85/2006, creanţa garantata declarată de creditoare în valoare totala de 600.487,97 lei fost acceptată şi înscrisă 
în tabelul definitiv numai parţial, cu suma de 292.995.00 lei, pe considerentul că aceasta este şi valoarea creantei 
înscrisă şi acceptată în tabelul definitiv al debitorului principal SC Valeron Distribution SRL, creditorii fiind îndreptăţiţi 
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să îşi urmărească creanţa faţă de acesta, prin urmare garantul SC Prisma Prod SRL nu poate suporta achitarea unei sume 
mai mari decât debitorul principal. Conform prevederilor art. 76 din Legea nr. 85/2006, creditorul care nu declara 
creanţa în termenul stabilit prin sentinţa de deschidere a procedurii conform art. 62 alin. (1) lit. b). va fi decăzut, cât 
priveşte creanţele respective, din dreptul de a-si realiza creanţele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociaţilor 
cu răspundere nelimitată. Se înţelege că dacă creditorul are o valoare definitivă a creanţei sale fata de debitorul 
principal, aceeaşi valoare a creanţei poate să o pretindă şi fata de codebitori sau garanţi. De asemenea, conform 
prevederilor art. 41 al 1) din Legea nr. 85/2006. nici o dobânda. majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala, nu va 
putea fi adăugata creanţelor născute anterior deschiderii procedurii. Dacă acestea nu se pot adaugă creanţei fata de 
debitorul principal. acelaşi tratament trebuie să se aplice şi garanţilor sau codebitorilor care răspund solidar. 
Pe de alta parte, conform prevederilor art. 41 al. 2) din legea menţionată, 'creanţele garantate se înscriu în tabelul 
definitiv pana la valoarea garanţiei stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau lichidator". In acest 
sens. administratorul judiciar a angajat un expert evaluator autorizat în vederea efectuării evaluării bunurilor constituite 
garanţie în favoarea creditorului. 
Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine următoarele: 
Prin încheierea comercială nr. 220/CC/20l0 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud nr. 732l/ll2/20l0 a fost admisă 
cererea formulată de societatea debitoare SC Prisma Prod SRL şi în consecinţă împotriva debitoarei s-a deschis 
procedura generală a insolvenţei şi a fost desemnat în calitate de administrator judiciar practicianul în insolvenţă 
Consult Management UV IPURL Bistriţa. 
Contestatoarea a formulat declaraţie de creanţă pentru suma de 600.487,97 lei, cerere pe care administratorul judiciar a 
admis-o numai în parte şi a înscris-o pe contestatoare în tabelul definitiv actualizat al creanţelor debitoarei cu o creanţă 
garantată în cuantum de 292.995 lei, motiv pentru care creditoarea a formulat prezente contestaţiei (f.48).  
Potrivit prev.art. 4l alin.2 din Legea nr.8572006 creanţele garantate se înscriu în tabelul definitiv până la valoarea 
garanţiei stabilită prin evaluare dispusă de administratorul judiciar sau de lichidator.  
Potrivit raportului de evaluare al imobilelor construcţii şi teren aduse în garanţie de societatea debitoare întocmit în 
cauză de evaluatorul autorizat ANEVAR Pavelea Claudiu, valoarea de piaţă a acestora este de 285.000 euro echivalent 
a l.260.000 lei (f.56).  
In şedinţa publică din data de 25 noiembrie 20l4, creditoarea şi-a precizat contestaţia în sensul că solicită înscrierea în 
tabelul definitiv al creanţelor cu suma de l.260.000 lei iar administratorul judiciar a fost de acord cu înscrierea 
creditoarei Rocredit UFN SA la masa credală a debitoarei Prisma Prod SRL cu suma stabilită prin raportul de expertiză.  
Pentru considerentele menţionate, instanţa în baza prev.art. 4l şi 73 din Legea nr. 8572006 urmează să admită 
contestaţia şi să dispună înscrierea contestatoarei în tabelul creanţelor creditoarei suma stabilită prin raportul de 
evaluare.  

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite contestaţia precizată formulată de SC ROCREDIT IFN SA - Sucursala Bistriţa, cu sediul în Bistriţa, str. Mihai 
Eminescu nr. 2, jud.Bistriţa-Năsăud, în contradictoriu cu debitoarea SC PRISMA PROD SRL, prin administrator 
judiciar Consult Management UV IPURL, cu sediul în Bistriţa, str. Valea Ghinzii nr, …  
-dispune înscrierea contestatorului în tabelul definitiv al creanţelor cu o creanţă garantată în cuantum de 1.260.000 lei; 
Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţa publică din data de 9 decembrie 20l4 . 
Preşedinte,                                                                                                                                                                  Grefier,  
Checec Virgil                                                                                                                                                          Toth Edit  
 
Județul Botoşani 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ERDIP CO SRL, cod unic de înregistrare: 16720113 

Raportul de activitate aferent lunii februarie 2015 
RL.02/161/10. 03.2015 

Termen procedural:16.03.2015 
1.Date privind dosarul: Număr dosar 4110/40/2013 Tribunal Botoşani Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ 
şi Fiscal; Judecător sindic: Pruteanu Lică. 
2.Arhiva instanţei:str. Maxim Gorki,nr. 8, Botoşani. jud. Botoşani, nr. tel. 0231/511739, programul arhivei instanţei 9-
13.  
3.1.Debitor: SC Erdip Co SRL; Cod de identificare fiscală: 16720113. Sediul: str. Gheorghe Filipescu, nr. 14, scara C, 
etaj 3, ap. 11, mun. Botoşani, jud. Botoşani; Număr de ordine în registrul comerţului J07/425/2004. 
3.2. Creditori: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi prin Administraţia Finanţelor Publice Botoşani. 
4.Lichidator judiciar: Cabinet individual de insolvenţă Bordianu Liliana, atestat 1B0223/2007, cod de identificare 
fiscală 25877096; sediul social str. Griviţa, nr. 1, bl. 14D, sc. D, ap. 24, Botoşani; sediul ales pentru corespondenţă str. 
Aprodu Purice, nr. 5, Botoşani; tel./fax 0231/514228; 0744/533.310, e-mail: bordianuliliana@gmail.com. 
5.Subscrisul: Cabinet individual de insolvenţă Bordianu Liliana în calitate de administrator judiciar al debitorului SC 
Erdip Co SRL, conform Sentinţei nr. 395 din 15.05.2014 pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia a II-a Civilă şi de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 4110/40/2013, în temeiul art. 21 şi art. 25 din Legea insolvenţei nr. 
85/2006 comunică creditorilor, debitorului şi părţilor interesate un extras din raportul de activitate aferent lunii februarie 
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2015: 
I.Atribuţii îndeplinite în procedură 
10.02.2015 Depunerea la dosarul cauzei a raportului de activitate aferent lunii ianuarie 2015; 
12.02.2015 Comunicarea către creditori, debitoare şi orice parte interesată a raportului de activitate aferent lunii 
ianuarie 2015 prin publicarea acestuia în BPI nr. 2771. 
În data de 09.10.2014 s-a depus de lichidator cererea prevăzută de art. 131. 
II.Cheltuieli efectuate în procedură în perioada 01.02.2015-28.02.2015: 0 lei 
III.Onorariu lichidator judiciar: în procedura până la data prezentă nu s-a dispus la plata onorariu lichidator judiciar 
IV.Dosare: Dosar 4110/40/2013/ a1 – promovarea acţiunii prevăzută de art.138 de către creditorul DGFPJ Botoşani . 

Lichidator judiciar, C.I.I. Liliana Bordianu 
 
Județul Braşov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ALOPEX MICROTIDE COMP. SRL, cod unic de înregistrare: 5765926 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Număr: 32, data emiterii: 25.02.2015 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 8157/62 an 2010 Tribunal Braşov Secţia Comercială şi de Contencios 
Administrativ. Judecător sindic: Simona Liliana Enache.  
2.Arhiva/registratura instanţei: Braşov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, judet Braşov, număr de telefon: 0268/419615 
programul arhivei/registraturii instanţei: 8.30 –12.30 
 3.1. Debitor: SC Alopex Microtide Comp SRL Braşov, cod de identificare fiscală 5765926, sediul social: Braşov, str. 
De Mijloc, nr. 120, judeţul Braşov, număr de ordine în registrul comerţului J08/1397/1994.  
4.Creditor: conform lista 
5. Subscrisul: CII Culea Nicoleta, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Alopex Microtide Comp SRL, 
conform Incheierii de sedinta din data de 11.11.2010, pronunţată de Tribunalul Braşov, Secţia Comercială şi de 
Contencios Administrativ, în dosarul 8157/62/2010, în temeiul: art. 21 alin.1, comunică: raport activitate; astfel 
întocmit, în anexă, în număr de 1 file.  
6. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.  
Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor efectuate în condițiile art. 20 şi art. 21 din 

legea privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Alopex Microtide COMP SRL Braşov 
Număr dosar: 8157/62/2010 Anul 2010 Tribunal Braşov Secţia Comercială 
Judecător sindic: Simona Liliana Enache.  
Temei juridic: art. 20 şi art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Cabinet individual de insolventa Culea Nicoleta 
Debitor: SC Alopex Microtide Comp SRL Braşov, cod de identificare fiscală 5765926, sediul social: Braşov, str. De 
Mijloc, nr. 120, judeţul Braşov, număr de ordine în registrul comerţului J08/1397/1994 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:  
Prin raportul de activitate intocmit la termenul de judecata anterior am aratat ca preturile bunurilor mobile (stocuri 
marfa) au fost reduse cu 50 %, astfel cum s-a aprobat de catre creditori. Am aratat ca s-a aprobat de catre creditori 
casarea bunurilor mobile cu durata de valabilitate expirata şi a celor degradate. Am luat legatura Comprest Braşov în 
vederea predarii bunurilor expirate şi degradate.  
Pentru bunurile mobile ramase, procedura de valorificare nu s-a finalizat. Lichidatorul judiciar impreuna cu persoane 
interesate, s-a deplasat la locul de depozitare al bunurilor în vederea valorificarii acestora. Urmeaza ca în decursul 
perioadei imediat urmatoare sa se comunice un raspuns cu privire la bunurile ramase.  
 Fata de cele aratate mai sus, solicitam acordarea unui termen în cauza, pentru continuarea procedurii de faliment a 
debitoarei în sensul valorificarii bunurilor debitoarei, astfel cum s-a aprobat de catre creditorii acesteia.  

Cabinet Individual de Insolventa Culea Nicoleta 
 

2. Societatea N.M.C. SRL, cod unic de înregistrare: 1127984 
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 8537, data emiterii 02.03.2015 
1. Număr dosar 10024/62/2012 al Tribunalului Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal - 
Judecător sindic Simona Conţ.  
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, Braşov, jud. Braşov, Număr de telefon 
0268/419615, Programul arhivei/registraturii instanţei luni – vineri 8,30 - 12,00.  
3.Debitor: NMC SRL, cu sediul în Predeal, str. Poiana Narciselor nr. 19, jud. Braşov, înregistrată în Registrul 
Comerţului sub nr. J08/1587/1991, având CUI 1127984.  
4. Lichidator judiciar: EOS Insolvency SPRL, CIF 27084550, sediul social în mun. Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 
23, bl. C7, parter şi mezanin, Braşov, jud. Braşov, Număr de înscriere în Registrul Societăţilor Profesionale RSP 0466, 
Fax 0268/412396, Mobil 0722224741, E - mail office@eos - insolvency. ro, reprezentant Prunaru Ioan Claudiu.  
6.Subscrisa: EOS Insolvency SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului NMC SRL, conform sentinţei civile 
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nr. 2717/sind din 27.11.2013 pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul nr. 10024/62/2012, n temeiul art. 24 rap. la art. 
21 din Legea privind procedura insolvenţei comunică: Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în 
procedura falimentului debitoarei NMC SRL astfel întocmit(e), în anexă, în număr de _________ file.  

Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura falimentului  
debitoarei NMC SRL 

Număr dosar 10024/62/2012 al Tribunalului Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal - 
Judecător sindic Simona Conţ.  
Temei juridic: art. 24 rap. la art. 21 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: EOS Insolvency SPRL 
Debitor: NMC SRL 
I. Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:  
Raportul de activitate întocmit de către lichidatorul judiciar pentru termenul din data de 26.11.2014 a fost publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 21899/10.12.2014.  
1. Demersuri privitoare la valorificarea activului imobiliar aparţinând societăţii debitoare 
Întrucât la şedinţele de licitaţie publică din datele de 02.07.2014, 09.07.2014,16.07.2014, 
23.07.2014,03.09.2014,10.09.2014, 17.09.2014, 24.09.2014, 06.11.2014, 13.11.2014 şi 20.11.2014, nu s-a înscris nicio 
persoană interesată de achiziţionarea imobilelor, lichidatorul judiciar a continuat cu organizarea ultimului set de licitaţii 
publice în conformitate cu cele stabilite prin Regulamentul de vânzare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din data 
de 27.02.2014.  
Astfel au fost organizate licitaţii la datele de 27.01.2015,03.02.2015,10.02.2015 şi 17.02.2015, orele 15: 00, la sediul 
lichidatorului judiciar. Anunţul privind organizarea licitaţiilor a fost publicat în ziarul de largă circulaţie România 
Liberă din data de 19.12.2014.  
Arătăm că la şedinţele de licitaţie organizate la datele de mai sus nu s-a prezentat nicio persoană interesată de 
achiziţionarea activului imobiliar supus valorificării.  
Lichidatorul judiciar a dispus convocarea Adunării Creditorilor pentru data de 19.03.2015, orele 14.00, în vederea 
aprobării noii strategii de valorificare a imobilelor aparţinând societăţii debitoare. În acest sens, lichidatorul judiciar a 
propus ca valorificarea bunurilor să fie efectuată prin licitaţie publică, organizată în patru seturi a câte patru licitaţii 
fiecare, la un interval de o săptămână, a căror preţ de pornire va fi:  
pentru licitaţiile primului set, cel stabilit prin cele două rapoarte de evaluare întocmite de către expertul evaluator Răus 
Mirela;  
pentru licitaţiile aferente celui de al doilea, al treilea şi al patrulea set, preţul de pornire va fi cel stabilit prin cele două 
rapoarte de evaluare, diminuat cu 5 %.  
2. Demersuri privitoare la valorificarea activului mobiliar aparţinând societăţii debitoare 
Potrivit procesului - verbal al şedinţei Adunării Creditorilor din data de 15.12.2014, ora 10: 00, creditorii au aprobat 
metoda de valorificare a bunurilor mobile, precum şi regulamentul de vânzare prin licitaţie publică întocmit de către 
lichidatorul judiciar.  
Lichidatorul judiciar a organizat astfel şedinţa de licitaţie publică în vederea valorificării activului mobiliar aparţinând 
debitoarei la data de 27.01.2015, orele 15: 00. Anunţul de vânzare a fost publicat în ziarul de largă circulaţie România 
Liberă din data de 19.12.2015.  
La şedinţa de licitaţie publică organizată la data de 27.01.2015, nu s-a prezentat nicio persoană interesată de 
achiziţionarea bunurilor supuse valorificării.  
Lichidatorul judiciar a organizat o nouă şedinţă de licitaţie publică, pentru data de 11.03.2015, orele 15.00, în condiţiile 
regulamentului de vânzare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din data de 15.12.2014.  
II. Menţiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din Legea privind 
procedura insolvenţei:  
Perioada de raportare 26.11.2014 – 04.03.2015 

Nr. crt Explicaţii Suma 
 Sold casă iniţial  - 6.799,13 lei 

1 Anunţ ziar 148,25 
2 Servicii fax 100,00 
3 Consumabile 120,00 

 Total  393,00 lei 
III. Obiective de realizat până la termenele următoare de judecată:  
Continuarea procedurilor de valorificare prin licitaţie publică a bunurilor aparţinând societăţii debitoare.  
IV. Cereri adresate Judecătorului sindic:  
Vă solicităm acordarea unui termen de judecată în vederea realizării obiectivelor propuse.  

EOS Insolvency SPRL, prin asociat Prunaru Ioan Claudiu 
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Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CROWN M TRADING SRL, cod unic de înregistrare: 16452100 
România, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă 
Str. Bd Unirii nr 37 sector 3 
Dosar 45136/3/2014  

Comunicare sentinţă civilă nr. 2002/2015  
emisă la: ziua 10, luna 03, anul 2015 

Către, 
Debitor SC CROWN M TRADING SRL, cu sediul în Bucureşti, sos. Giurgiului, nr. 96-102, bl. H2, et. 10, ap. 43, 
sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/8409/2004, având CUI 16452100 
Creditor ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294 corp 
A, sector 6. 
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile / sentinţei civile / deciziei civile nr. 2002/2015 din data de 27.02.2015 
pronunţată în dosarul nr. 45136/3/2014 de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă privind debitoarea SC CROWN M 
TRADING SRL, cu sediul în Bucureşti, sos. Giurgiului, nr. 96-102, bl. H2, et. 10, ap. 43, sector 4, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/8409/2004, având CUI 16452100 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  

* 
România, Tribunalul Bucureşti, Secţia A VII-A Civilă 
Dosarul nr. 45136/3/2014 

Sentinţă civilă nr. 2002/2015 
Şedinţa publică din data de 27.02.2015 

Tribunalul constituit din: 
Preşedinte judecător-sindic Larion Iuliana-Mădălina 

Grefier Ivan Mădălina Andreea 
Pe rol se află soluţionarea cauzei civile, având ca obiect cererea întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, formulată de către creditoarea ADMINISTRAŢIA FONDULUI 
PENTRU MEDIU în contradictoriu cu debitoarea SC CROWN M TRADING SRL . 
La apelul nominal făcut în şedinţă publică, atât la prima, cât şi la a doua strigare a cauzei, se constată lipsa părţilor. 
Procedura de citare este legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că prezenta cauză se află la primul 
termen de judecată, după care: 
Instanţa constată că societatea creditoare a solicitat judecata în lipsă. 
Tribunalul procedează la verificarea competenţei, în baza art. 131 alin. 1 din Codul de procedură civilă şi constată că 
este competent general să soluţioneze prezenta cauză, conform art. 126 alin. 1 din Constituţia României şi art. 2 şi art. 3 
din Legea nr. 304/2006, precum şi material şi teritorial, în temeiul art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
Potrivit art. 238 alin. 1 din Codul de procedură civilă, tribunalul estimează durata necesară pentru soluţionarea cererii la 
un termen de judecată. 
În baza art. 237 alin. 2 pct. 7 raportat la art. 255 alin. 1 şi la art. 258 alin. 1 din Codul de procedură civilă, tribunalul 
încuviinţează pentru creditoare proba cu înscrisuri, apreciind că este pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei. 
Instanţa reţine spre soluţionare cererea de deschidere a procedurii insolvenţei.  

Tribunalul,  
Deliberând, constată următoarele: 
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 24.12.2014, creditoarea ADMINISTRAŢIA FONDULUI 
PENTRU MEDIU a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC CROWN M TRADING SRL . 
În motivare, creditoarea a arătat, în esenţă, că debitoarea înregistrează o creanţă la fondul pentru mediu în sumă de 
143.490 lei, din care 51.985 lei reprezintă contribuţia datorată, 83.701 lei constituie dobânzi şi 7.804 lei reprezintă 
penalităţi de întârziere, accesoriile fiind calculate până la data de 21.10.2014. 
Creditoarea a precizat că debitoarea nu a făcut nicio plată, fiind prezumată în insolvenţă, că nu s-au constituit garanţii 
reale, nici nu s-au luat măsuri asigurătorii asupra bunurilor debitoarei, iar creanţa face parte din categoria enunţată la art. 
161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014. 
În drept, creditoarea a invocat art. 70 din Legea nr. 85/2014 şi a cerut judecata în lipsă. 
În probaţiune, s-a cerut încuviinţarea probei cu înscrisuri şi s-a depus un set de înscrisuri (filele 7-40). 
Cererea este scutită de plata taxei de timbru, conform art. 30 alin. 1 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 
timbru. 
Debitoarea nu a depus contestaţie, nici întâmpinare. 
În cauză a fost încuviinţată şi administrată proba cu înscrisuri pentru creditoare. 
La termenul de judecată de astăzi, instanţa a reţinut cererea spre soluţionare. 
Analizând materialul probator administrat în cauză, tribunalul reţine: 
În fapt, prin decizia de impunere nr. 289/28.09.2011 (filele 12-13), s-a stabilit în sarcina debitoarei obligaţia de plată a 
sumei de 118.832 lei, compusă din: 52.020,76 lei, cu titlu de contribuţie la fondul de mediu conform art. 9 alin. 1 lit. d) 
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din O.U.G. nr. 196/2005, pentru perioada 01.01.2006-31.12.2010; 59.008,35 lei, reprezentând dobânzi de întârziere 
calculate pentru perioada 25.01.2007-22.07.2011 şi 7.803,11 lei constituind penalităţi de întârziere, calculate pentru 
aceeaşi perioadă. 
Decizia a fost comunicată debitoarei la data de 02.11.2011 (anunţ individual, fila 14, proces-verbal privind îndeplinirea 
procedurii de comunicare prin publicitate, fila 15). 
Ulterior, s-a emis titlul executoriu nr. 15097/16.10.2012 şi somaţia aferentă (filele 16, 17-18) şi s-au efectuat demersuri 
pentru recuperarea creanţei (filele 19-), fără rezultat. 
Prin decizia de impunere nr. 1/21.10.2014 (filele 24-26) s-a stabilit în sarcina debitoarei şi obligaţia de plată a sumei de 
24.692 lei, reprezentând contribuţie la fondul de mediu, în baza art. 9 alin. 1 lit. d) din O.U.G. nr. 196/2005. 
În drept, conform 70 alin. 1 şi alin. 2 raportat la art. 5 pct. 20, pct. 29 şi pct. 72 din Legea nr. 85/2014, orice creditor 
îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei poate introduce o cerere de deschidere a procedurii împotriva 
unui debitor prezumat în insolvenţă, în care va preciza cuantumul şi temeiul creanţei şi la care va anexa documentele 
justificative ale creanţei. 
Creditorul este îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei dacă are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă de 
mai mult de 60 de zile asupra patrimoniului debitorului, creanţă ce depăşeşte valoarea-prag de 40.000 lei. 
Art. 5 pct. 20 teza a II-a din Legea nr. 85/2014 defineşte creanţa certă ca fiind „acea creanţă a cărei existenţă rezultă din 
însuşi actul de creanţă sau şi din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul”. 
Art. 662 alin. 2, alin. 3 şi alin. 4 din Codul de procedură civilă prevede: 
„Creanţa este certă când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu. 
Creanţa este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elementele care permit 
stabilirea lui. 
Creanţa este exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut din beneficiul termenului 
de plată.” 
Totodată, potrivit art. 5 pct. 29 lit. a) din Legea nr. 85/2014, insolvenţa debitorului se prezumă relativ atunci când 
acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa certă, lichidă şi exigibilă faţă de creditor, neavând fonduri 
băneşti suficiente. 
Din interpretarea logico-juridică a acestor texte rezultă că acel creditor care formulează cererea de deschidere a 
procedurii insolvenţei trebuie să probeze, prin înscrisuri, existenţa unei creanţe certe, lichide şi exigibile de peste 60 de 
zile împotriva debitorului, în cuantum superior valorii-prag de 40.000 lei. Neachitarea acestei creanţe determină o 
prezumţie legală relativă în sensul că debitorul nu deţine fonduri băneşti suficiente pentru plată, fiind în insolvenţă, 
prezumţie ce poate fi răsturnată doar de către debitorul care face dovada că are sume de bani disponibile în patrimoniu. 
În speţă, creditoarea a probat că deţine împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă de peste 60 de zile, în 
cuantum superior valorii-prag, creanţă rezultată din decizia de impunere nr. 289/28.09.2011, emisă conform art. 86 
raportat la art. 109 alin. 3 lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 
Deciziile de impunere constituie titluri de creanţă şi, potrivit art. 141 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003, acestea devin titluri 
executorii la data la care creanţa fiscală a fost scadentă prin încetarea termenului de plată. Sumele au fost stabilite în 
baza art. 9 alin. 1 lit. d) din O.U.G. nr. 196/2005, dobânzile şi penalităţile în temeiul art. 12 alin. 3 din O.U.G. nr. 
196/2005 raportat la art. 119 şi urm. din O.G. nr. 92/2003, iar termenul de plată a fost stabilit potrivit art. 11 alin. 22 
raportat la art. 44 din O.U.G. nr. 196/2005. Astfel, sumele indicate în decizia de impunere nr. 289/28.09.2011, în 
valoare totală de 118.832 lei, trebuiau achitate până la data de 05.12.2011, conform menţiunilor din cuprinsul deciziei, 
coroborate cu anunţul individual din 11.10.2011 (filele 14, 15). 
Debitoarea nu a probat că a formulat contestaţie împotriva acestei decizii, în temeiul art. 205 din O.G. nr. 92/2003, după 
cum nu a arătat că deţine fonduri băneşti suficiente pentru plata datoriilor exigibile şi nici nu a dovedit plata debitului, 
nefiind răsturnată prezumţia legală relativă că se află în insolvenţă. 
Creditoarea nu a probat comunicarea deciziei de impunere 1/21.10.2014 şi, prin urmare, nici caracterul exigibil al 
acestei părţi a creanţei bugetare. 
În consecinţă, tribunalul va admite cererea creditoarei de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei.  
Totodată, tribunalul, în temeiul 145 alin. 1 pct. A lit. b) raportat la art. 38 alin. 2 lit. c) pct. 4 (certificat ORC, fila 27 
coroborat cu menţiunile din procesul-verbal de înmânare a citaţiei, fila 44) şi la art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, va dispune intrarea debitoarei în faliment prin procedura 
simplificată şi, în baza art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, va dispune dizolvarea debitoarei şi va ridica dreptul de 
administrare al acesteia. 
 Instanţa va da dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acesta fără un 
ordin al judecătorului-sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului 
judiciar, va pune în vedere debitoarei că este obligată să depună la dosarul cauzei, conform art. 74 din Legea nr. 
85/2014, în 10 zile de la pronunţarea acestei hotărâri, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 
85/2014. În cazul în care nu va îndeplini această obligaţie, devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 
lit. d) din Legea nr. 85/2014. 
Ţinând seama de prevederile art. 100 din Legea nr. 85/2014, tribunalul va fixa următoarele termene limită: 
a) termenul-limită pentru depunerea, de către creditori, a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii - 10 zile de 
la notificare; 
b) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei – 10.04.2015; 
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c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 20.04.2015; 
d) termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor – 15.05.2015; 
e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 24.04.2015. 
Potrivit art. 45 lit. d) din Legea nr. 85/2014, în absenţa unei propuneri din partea creditoarei sau a debitoarei, instanţa va 
desemna aleatoriu un lichidator judiciar dintre practicienii în insolvenţă care au depus ofertă la dosar. Acesta va 
îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 2.500 lei din averea debitoarei. În 
lipsa averii debitoarei, remuneraţia va fi achitată din fondul de lichidare constituit în baza art. 39 alin. 4 din Legea nr. 
85/2014. 
În temeiul art. 147 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, va dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o 
notificare, în condiţiile art. 100 din Legea nr. 85/2014, privind intrarea debitoarei în procedura falimentului prin 
procedura simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acesteia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista 
depusă de către debitoare în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1 lit. c), debitoarei şi oficiului registrului 
comerţului, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor 
unde debitoarea are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014.  
Va pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze, în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri, 
inventarierea şi sigilarea bunurilor debitoarei, dacă vor fi identificate bunuri, să întocmească şi să depună la dosar, în 
termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Va pune în vedere 
lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, tribunalul va dispune deschiderea de către debitoare, prin lichidator judiciar, a 
unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la 
notificarea deschiderii procedurii. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit 
bancar. 
De asemenea, instanţa va pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi 
va dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor săi permanenţi şi va 
fixa termen pentru verificarea stadiului continuării procedurii la data de 22.05.2015. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererea creditoarei ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU, cu sediul în Bucureşti, Splaiul 
Independenţei nr. 294 corp A, sector 6. 
În temeiul art. 145 alin. 1 pct. A lit. b) raportat la art. 38 alin. 2 lit. c) pct. 4 şi la art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune intrarea debitoarei SC CROWN M TRADING 
SRL, cu sediul în Bucureşti, sos. Giurgiului, nr. 96-102, bl. H2, et. 10, ap. 43, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J40/8409/2004, având CUI 16452100, în faliment prin procedura simplificată.  
În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 dispune dizolvarea debitoarei şi ridică dreptul de administrare al 
acesteia. 
Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acesta fără un ordin al 
Judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. 
Conform art. 74 din Legea nr. 85/2014, pune în vedere debitoarei că este obligată să depună la dosarul cauzei, în 10 zile 
de la pronunţarea acestei hotărâri, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în 
care nu va îndeplini această obligaţie, devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi ale art. 169 alin. 1 lit. d) din Legea 
nr. 85/2014. 
Fixează următoarele termene limită: 
a) termenul-limită pentru depunerea, de către creditori, a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii - 10 zile de 
la notificare; 
b) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei – 10.04.2015; 
c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 20.04.2015; 
d) termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor – 15.05.2015; 
e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 24.04.2015. 
Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe FIDUCIA S.P.R.L., care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea 
nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 2.500 lei din averea debitoarei. În lipsa averii debitoarei, remuneraţia va fi achitată din 
fondul de lichidare constituit în baza art. 39 alin. 4 din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 147 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o 
notificare, în condiţiile art. 100 din Legea nr. 85/2014, privind intrarea debitoarei în procedura falimentului prin 
procedura simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acesteia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista 
depusă de către debitoare în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1 lit. c), debitoarei şi oficiului registrului 
comerţului, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor 
unde debitoarea are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014.  
Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze, în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri, inventarierea şi 
sigilarea bunurilor debitoarei, dacă vor fi identificate bunuri, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 40 de 
zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea de către debitoare, prin lichidatorul judiciar, a unui cont la 
o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea 
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deschiderii procedurii. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. 
Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea 
formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor săi permanenţi. 
Fixează termen administrativ de control pentru analiza stadiului procedurii la 22.05.2015. 
Executorie. 
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 
Cererea de apel va fi depusă la Tribunalul Bucureşti, secţia a VII-a civilă. 
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 27 februarie 2015. 
Preşedinte,                                                                                                                                                                  Grefier,  
 
2. Societatea GENA ELECTRIC SRL, cod unic de înregistrare: 391766 
Tribunalul București – Secția A VII A Civila 
Dosar nr. 7645/3/2013 
Sediu social: Bucureşti sector 4, str. Turnu Magurele nr. 1,  
bl.C3, et.9, ap. 35, 
CUI: 391766, J40/17940/1992 

Proces – verbal al adunării creditorilor debitoarei Gena Electric SRL 
Încheiat azi 10 martie 2015, ora 15.00 în Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, sector 3, (interfon 47C).  
Adunarea Creditorilor debitoarei GENA ELECTRIC SRL a fost convocata de lichidatorul judiciar pentru data de azi 10 
martie 2015, orele 15.00, iar creditorii au fost notificaţi cu privire la data, locul, ora şi ordinea de zi a şedinţei prin 
publicarea convocarii în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 3886 din data de 27.02.2015. 
Ordinea de zi a adunării creditorilor este următoarea: 
1. Analizarea oportunitatii formulării unei cereri intemeiate pe dispozitiile art.138 din Legea nr.85/2006, avand în 
vedere faptul ca din raportul privind cauzele şi imprejurarile ce au dus la aparitia starii de insolventa prevazut de art.59 
din legea nr.85/2006 intocmit de TOP RO EUROMAX 3L IPURL şi din completarea la raportul privind cauzele şi 
imprejurarile intocmita de subscrisa, nu au fost identificate elemente care sa conduca la formularea unei cereri 
intemeiate pe dispozitiile art.138 din Legea nr.85/2006. 
Raportul privind cauzele şi imprejurarile care au condus la starea de insolventa a societatii debitoare intocmit de TOP 
RO EUROMAX 3L IPURL a fost publicat în B.P.I. nr. 7870 din data de 07.05.2013. 
Completarea la Raportul privind cauzele şi imprejurarile care au condus la starea de insolventa a societatii debitoare a 
fost depusa la dosarul cauzei în data de 17.02.2014 şi publicata în B.P.I. nr. 3342 din data de 18.02.2014. 
In conformitate cu prevederile art.138 alin.(3) din Legea nr.85/2006 în situatia în care lichidatorul judiciar apreciaza ca 
nu sunt intrunite elementele atragerii raspunderii personale, legea acorda legitimare procesuala presedintelui comitetului 
creditorilor sau creditorului care intruneste peste 50% din totalul pasivului. 
Pana la inceperea sedintei au fost primite puncte de vedere în scris din partea creditorilor: 
-D.G.F.P.M. Bucureşti, pondere la masa credala 42,272%; 
-Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA, pondere la masa credala de 37,162%: 
Fiind indeplinite conditiile legale de cvorum, ponderea totala la masa credala a creditorilor care au transmis puncte de 
vedere fiind de 79,434%, lichidatorul judiciar consemneaza: 
Cu privire la unicul punct de pe ordinea de zi, în punctele de vedere exprimate în scris se mentioneaza: 
-Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucureşti, pondere la masa credala de 42,272%: …institutia 
noastra considera oportuna formularea unei cerereri intemeiate pe disp.. art.138 din Legea insolventei, în sensul ca 
averea societatii debitoare a suferit un prejudiciu a carui existente certa s-a stabilit de judecatorul sindic prin constatarea 
un numai a faptului ca Gena Electric SRL a ajuns în incetare de plati, ci şi a imprejurarii ca obligatiile fata de creditori 
un pot fi platite integral din averea debitoarei, aspect ce impune formularea unei cererei intemeiata pe dispozitiile 
art.138 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei. In conditiile în care lichidatorul judicial un intelege sa 
formuleze o astfel de actiune, institutia noastra propune mandatarea Presedintelui Comitetului creditorilor pentru 
formularea şi sustinerea acestei actiuni…” 
-Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA, pondere la masa credala de 37,162%:”Banca voteaza pentru 
prorogarea acestui punct de pe ordinea de zi intr-o sedinta ulterioara a Adunarii Creditorilor.” 
Fata de punctele de vedere exprimate, cu o majoritate de 42,272% din total masa credala s-a hotarat formularea cererii 
intemeiate pe dispozitiile art.138 din Legea 85/2006 fiind mandatat Presedintele comitetului creditorilor cu formularea 
şi sustinerea acestei cereri. 
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, s-a incheiat prezentul procesul verbal în 2 (doua) exemplare originale, din 
care unul pentru a fi depus la dosarul cauzei. 

Tanasa si Asociatii SPRL,  lichidator judiciar al Gena Electric SRL, prin Constantin Tanasa 
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3. Societatea IPEMA IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 3270076 
Tribunalul Bucureşti,Sectia a VII-a Civila  
Dosar nr. 20475/3/2014  
Debitor: SC IPEMA IMPEX SRL  
Judecator sindic: SCUTELNICU OANA  
Termen: 23.04.2015  
 TABEL DEFINITIV RECTIFICAT NR. 2 AL CREANTELOR SC IPEMA IMPEX SRL 

Nr. 
crt. 

Nume/Denumire 
creditor 

Sediu/Domiciliu creditor Suma solicitata Suma acceptata 
Rang de 

preferința 
Procent 

  CREANTE GARANTATE  

1 
Sorceti Expeditii şi 
Transporturi SRL  

Str. Odãi 365, sector 1, 
Bucureşti  

37.431,67
244730.79

(c/val 55370.21 EURO)

37.431,67
244730.79

(c/val 55370.21 EURO)
Art.121 alin. 1 
L85/2006 
Art.121 alin. 1 
L85/2006 

  

  TOTAL CREANTE GARANTATE  282.162,46 282.162,46  31,98 
  CREANTE BUGETARE  

2 ANAF-DGFP SECT 4 
Str. Sperantei 40, 
Bucureşti, sector 2 

509.842,00 509.842,00
Art.123 pct.4 
L85/2006 

57,76 

3 
Administrația Fondului 
Pentru Mediu 

Spl. Independentei 294, 
Corp A, Sect. 6 

20.561,00 20.561,00
Art.123 pct.4 
L85/2006 

2,33 

4 ITM BUCURESTI 
Str. Radu Voda 26-26A, 
Bucureşti, sector 4 

10.186,00 10.186,00
Art.123 pct.4 
L85/2006 

1,15 

5 DITL sector 4 
Sos. Oltenitei 39-45, 
Bucureşti, sector 4 

615,69 615,69
Art.123 pct.4 
L85/2006 

0,07 

 
TOTAL CREANTE BUGETARE 541.204,69 541.204,69  61,31 

  CREANTE CHIROGRAFARE 

6 

Institutul de cercetare-
dezvoltare pentru 
industrializarea şi 
marketingul produselor 
horticole HORTING" 

Str. Intrarea BINELUI nr. 
1A, sector 4 Bucureşti 

59.255,24 59.255,24
Art.123 pct.7 
L85/2006 

6,71 

  TOTAL CREANTE  882.622,39 882.622,39  100 
Administrator judiciar, CII Stanciu Paula Doina 

 
Județul Dâmboviţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea FOTVAS TRANS SRL, cod unic de înregistrare: 27442667 

Raport privind cauzele şi împrejurǎrile care au condus la apariţia stǎrii de 
insolvenţǎ a debitorului SC Fotvas Trans SRL 

Nr.: 243, data emiterii: 10.03.2015 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 5495/120 Anul 2014 Tribunal Dâmboviţa Secţia Comercială şi de Contencios 
Administrativ Judecător sindic Carmen Elena Mihălcioiu. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Calea Bucureşti, nr.3, Târgovişte, judeţ Dâmboviţa, Număr de telefon 0245-
612344 programul arhivei/registraturii instanţei 8,30 – 12,30. 
3.Debitor: SC Fotvas Trans SRL Cod de identificare fiscală 27442667 sediul în comuna Văcăreşti, sat Văcăreşti, str. 
Principală, nr. 87, jud. Dâmboviţa, Număr de ordine în registrul comerţului J15/478/2010. 
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Pantelin Marian Cod de identificare fiscală 19447671 sediul 
social str. Boerescu Zaharia, bl.P1, et.4, ap.19, Târgovişte, judeţ Dâmboviţa Număr de înscriere în Tabloul 
Practicienilor în Insolvenţă 11623 tel./fax 0740-208294 / 0245-220318 E-mail marianpantelin@yahoo.com. 
5. Subscrisul: Cabinet Individual de Insolvenţă Pantelin Marian, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC 
Fotvas Trans SRL, conform ȋncheierii de şedință din data de 26/01/2015 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, secţia 
Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 5495/120/2014, ȋn temeiul: 
- art. 64 lit. a) şi art. 97 alin. (1) comunică raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stări de 
insolvenţă  
Capitolul I. Date de identificare a societăţii debitoare 
Denumire: SC Fotvas Trans S.R.L 
Sediul social: comuna Vǎcǎreşti, sat Vǎcǎreşti, jud. Dâmboviţa 
Nr. înreg. reg. comerţ.: J15/478/2010 
Cod unic de înregistrare (C.U.I.): 27442667 
Capital social subscris vǎrsat: 200 lei (20 pǎrţi sociale a câte 10 lei fiecare), deținut de unicul asociat Fotea Vasile, 
domiciliat în comuna Vǎcǎreşti, sat Vǎcǎreşti, nr. 87, jud. Dâmboviţa, CNP 1640408151821, posesor a CI seria DD nr. 
270131, eliberată la data de 26.04.2005; 
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Administrator statutar: Fotea Vasile 
Activitate principală declarată la O.R.C. de pe lȃngă Tribunalul Dȃmbovița: Transporturi rutiere de mǎrfuri (cod CAEN 
4941).  
S-a efectuat o analiză a actelor prezentate de debitor şi s-au constatat următoarele: 
Capitolul II. Evoluția situației economico-financiare 
În vederea constatării situaţiei economico-financiare s-a analizat activitatea societăţii pe baza informaţiilor din situaţiile 
financiare din perioada 2012-2013 şi a balanţelor de verificare din data de 30.11.2014 şi din data de 31.01.2015, 
rezultatele fiind sintetizate în tabelul următor: [Lei] 

Nr. crt. Denumire indicator 31.12.2012 31.12.2013 30.11.2014 31.01.2015 
1 Total Venit 148.439 0 0 31 
2 Total Cheltuieli 157.269 11.740 8.835 124 
3 Profit Brut  - - - 
4 Pierdere Brută 8.830 11.740 8.835 93 
5 Profit Net  - - - 
6 Pierdere Netă 8.830 11.740 8.835 93 

Societatea a luat fiinţă în anul 2010 şi a funcţionat până în 2012, an în care a realizat o pierdere în sumă de 8.830 lei, 
cheltuielile de exploatare depăşind veniturile realizate. Valori mari ale cheltuielilor au fost înregistrate în contul 
materiilor prime şi materialelor consumabile precum şi a prestaţiilor externe. Şi în anii următori s-au înregistrat pierderi, 
societatea efectuând cheltuieli cu toate că nu a mai înregistrat venituri. 
La data deschiderii procedurii debitorul nu figura cu salariaţi angajați. 
Capitolul III. Analiza situaţiei patrimoniale 
Având în vedere datele înscrise în situaţiile financiare aferente perioadei 2012-2013 şi balanţelor de verificare din data 
de 30.11.2014 şi din data de 31.01.2015, s-a întocmit un tabel cuprinzând o sintezǎ a acestora:  

 {lei} 
Nr. crt. Denumire indicator 31.12.2012 31.12.2013 30.11.2014 31.01.2015 

1 Active imobilizate–total, din care: 27.000 18.000 9.750 9.000 
 Imobilizǎri necorporale 0 0 0 0 
 Imobilizǎri corporale 27.000 18.000 9.750 9.000 

2 Active circulante – total, din care: 63.614 60.798 52.962 955 
 Stocuri (materiale, mǎrfuri, produse) 0 0 0 0 
 Creante 51.321 50.203 50.343 929 
 Disponibilitǎţi bǎneşti 12.293 10.595 2.619 26 

3. Cheltuieli în avans 0 0 0 0 
 Total Activ 90.614 78.798 62.712 9.955 

4. Total datorii 246.340 246.264 239.013 187.099 
5. Venituri în avans 0 0 0 0 
6 Total capitaluri -155.726 -167.466 -176.301 -177.144 

 Total Pasiv 90.614 78.798 62.712 9.955 
Se constată că societatea debitoare este insolvabilă pe toatǎ durata desfǎşurǎrii activitǎţii, totalul activelor neputând 
acoperi datoriile acesteia (capitalurile societăţii înregistrând sume negative). De asemenea, societatea se află în 
incapacitate de plată, caracterizată prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru achitarea datoriilor curente, 
situaţie creată şi ca urmare a încasării cu întarziere a creanţelor societăţii. 
La 31.01.2015 debitorul figura scriptic cu următoarele active: 
- mijloace de transport în valoare contabilă (scăzând amortizarea) de 9.000 lei, reprezentate de o autoutilitară MAN (an 
de fabricaţie 2003). Acest mijloc de transport a fost achiziţionat la 15.10.2010 pentru suma de 55.800 lei (inclusiv 
TVA), fapt confirmat de Primăria comunei Văcăreşti prin adresa nr. 738/02.03.2015 prin care ne comunică faptul că 
acest bun mobil este înregistrat în evidenţa fiscală. 
- disponibilităţi băneşti – în sumă de 26 lei; 
- creanţe în sumă de 929 lei reprezentate de: 
• TVA de recuperat 894 lei, acestă creanţǎ în conformitate cu prevederile art. 3, pct. 6, teza a II-a din Legea nr. 85/2006 
a fost stinsǎ prin compensare cu o cotǎ parte din creanţǎ creditorului bugetar AJFP Dâmboviţa; 
• TVA deductibilă în sumă de 35 lei. 
Creanţele existente la data de 31.12.2012 în sumă de 51.321 lei au fost încasate în perioada 2012 – 2014. Sumele 
încasate din creanţe precum şi disponibilităţile băneşti cu care societatea debitoare figura la data mai sus meţionată au 
fost folosite pentru cheltuieli cu reparaţiile autoutilitarei MAN, cheltuieli cu datoriile la buget precum şi pentru alte 
cheltuieli curente necesare desfăşurarii activităţii. 
Capitolul V. Concluzii cu privire la cauzele şi împrejurările care au condus la apariţia stării de insolvenţă, precum şi a 
persoanelor vinovate de apariţia stării de insolvenţă, precum şi a persoanelor vinovate 
Pe fondul amplificării efectelor crizei economice, societatea s-a confruntat cu lipsa acutǎ a clienţilor şi nu şi-a mai putut 
desfăşura activitatea în mod profitabil. De asemenea, încasarea cu întârziere a creanţelor a făcut ca societatea să intre în 
incapacitate de plată. Acestea sunt cauzele principale care au condus la formularea de către debitor a unei acţiuni în 
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instanţă pentru a fi supus prevederilor legii insolvenţei. 
Până la data întocmirii prezentului raport nu au fost identificate fapte de natura celor prevăzute la art. 169 din Legea nr. 
85/2014 care să conducă la formularea unei cereri de atragere a răspunderii patrimoniale. 

Lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolvenţă Pantelin Marian 
 
Județul Giurgiu 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea PRIMO EXCLUSIV GRUP SRL, cod unic de înregistrare: 25832515 
Cabinet Individual de Insolventa Păcuraru Daniel-Aurelian 
Sediu: Bucureşti, Calea Victoriei nr.83, bl.81, sc.B, et.8, ap.54, sector 1 
Tel: 0722.260.229 E-mail:office@pacuraru.ro 
Atestat UNPIR nr. 1B3003  
Debitoare: SC PRIMO EXCLUSIV GRUP SRL, cu sediul în Sat Calugareni, Comuna Calugareni, Teiului, nr. 19, Judet 
Giurgiu, CUI: 25832515, J52/414/2009. 
Număr dosar: 2512/122/2014  
Tribunalul Giurgiu, Secția Civila 

Proces-verbal al adunării generale a creditorilor SC Primo Exclusiv Grup SRL 
“in insolventa”, „in insolvency”, „en procedure collective  

Nr.3943/06.03.2015 
Încheiat astăzi, 06.03.2015, orele 12 la adresa Bucureşti, Calea Victoriei nr.83, bl.81, sc.B, et.8, ap.54, sector 1, cu 
ocazia convocării Adunarii creditorilor SC PRIMO EXCLUSIV GRUP S.R.L convocata în conformitate cu prevederile 
art. 47, 48 din Legea 85/2014, privind procedura insolventei. 
Ordinea de zi: 
1.Intrarea în faliment prin procedura simplificata conform raportului art. 92din legea 85/2014.  
DESFASURAREA ADUNARII GENERALE A CREDITORILOR: 
Participare: 
Sedinţa adunării generale a creditorilor SC PRIMO EXCLUSIV GRUP S.R.L, convocată prin Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 3996 /02.03.2015 este prezidată de către administratorul judiciar reprezentat prin Pacuraru Daniel-
Aurelian desemnat prin incheierea civila din data de 05.11.2014 pronunţată de Tribunalul Giurgiu, Sectia Civila, în 
dosarul nr. 2512/122/2014. 
Pentru sedinta Adunarii Generale a Creditorilor debitoarei convocata pentru data de 06.03.2015, orele 12 s-a primit în 
scris urmatorul vot: 
-Punctul de vedere al creditorului DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI în 
reprezentarea ADMINSTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE GIURGIU, cu sediul în Sos. Giurgiu, nr. 
12, Judeţul Giurgiu, reprezentand 2, 75 % din valoarea totala a creantelor inscrise în tabelul preliminar al debitoarei ; 
Cvorum: 
Adunarea generala a creditorilor este declarata nestatutara prin prezenta a 2, 75 % din totalul creantelor inscrise în 
tabelul preliminar al debitoarei . 
Lichidatorul judiciar constată faptul că adunarea generală a creditorilor nu este legal întrunită, fiind îndeplinite cerintele 
art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, respectiv sunt prezenţi creditori ale căror creanţe 
însumate să reprezinte minim 30% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului. 
DISCUTAREA ORDINII DE ZI : 
1.Referitor la ordinea de zi s-a exprimat urmatorul punct de vedere : 
Creditorul DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI în reprezentarea 
ADMINSTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE GIURGIU este de acord cu intrarea în faliment în 
procedura simplificata a debitoarei SC PRIMO EXCLUSIV GRUP SRL.  
HOTARARI : 
Fata de ordinea de zi, cu un procent de 2, 75 % din totalul creantelor inscrise în tabelul preliminar de creante al 
debitoarei, s-a votat pentru intrarea în faliment în procedura simplificata a debitoarei SC PRIMO EXCLUSIV GRUP 
SRL. 
Hotararea Adunarii Generale a Creditorilor debitoarei poate fi contestata pentru motive de nelegalitate, cu respectarea 
prevederilor art. 48 alin 7 şi alin 8 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolventei.  
Prezentul proces-verbal a fost încheiat în doua exemplare, dintre care 1 (unu) exemplar pentru administratorul judiciar 
şi 1 (unu) exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei.  
Administratorul judiciar, 
Creditori, Cabinet Individual de Insolventa Pacuraru Daniel 
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI în reprezentarea ADMINSTRATIEI 
JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE GIURGIU 
Vot scris, 

Semnătură şi ştampilă 
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Județul Harghita 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea MARCOLEM SRL, cod unic de înregistrare: 6055242 
România, Tribunalul Harghita, Secţia Civilă 
Str.Szasz Endre, nr. 6 Miercurea Ciuc 
Dosar nr. 2355/96/2011 
Termen: 27.04.2015 

Citaţie 
emisă la: ziua 10, luna 03, anul 2015 

Creditori 
1.- A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Braşov-A.J.F.P. Harghita (fostă DGFP Harghita), persoană juridică, cu sediul în Miercurea 
Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, judeţul Harghita, cod de identificare fiscală 4246050;. 
2.- Alpha Bank Romania SA persoană juridică cu sediul în Bucureşti, str. Calea Dorobanţilor, nr. 237 B, sector 1, cod 
unic de înregistrare 5062063, nr.. de ordine în registrul comerţului J40/2841/1993; 
3.- Inspectoratul Teritorial de Muncă - Harghita, persoană juridică, cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, str. Kossuth 
Lajos, nr.26, jud. Harghita, cod unic de înregistrare 12318270. 
Parte interesată 
ORC Harghita, persoană juridică, Cod de identificare fiscală 14942091, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, Bd. 
Timişoarei, nr. 24, jud. Harghita; 
Pârâţi 
1.- Egyed Andreiu, persoană fizică, domiciliată în Gheorgheni, cart. Florilor, bl. 49, sc. E, ap. 2, cetăţean român, cu C.I. 
seria HR, nr. 078988, eliberat de Poliţia Gheorgheni la data de 30.09.2002 
2.- Juhasz Istvan, persoană fizică, domiciliată în localitatea God, str. Teleki Pal, nr. 35, cetăţean ungar, act de identitate 
CI, nr. 724104, emis de autorităţile ungare la data de 08.01.2001; 
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 115, completul C1L, ziua 27, luna 04, anul 2015 în proces cu debitoarea SC 
Marcolem SRL cu sediul social în Gherogheni, Cartier Florilor, bl. 25, sc. B, ap.25, judeţul Harghita, având număr de 
ordine în registrul comerţului J19/739/1994, cod unic de înregistrare 6055242, prin lichidator judiciar C.I.I. Banyasz 
Judit, cu sediul în Gheorgheni, str. Kossuth Lajos, nr. 7, judeţul Harghita, C.I.F. 23889655, atestat UNIPR NR. 1B2249 
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea 
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  
 
Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea C & C BIANCO SRL, cod unic de înregistrare: 18982773 
România, Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment 
Strada Elena Doamna nr.1A 
Dosar 5312/99/2009 (Număr în format vechi 400/2009)  
Termen 03 Iunie 2015 

Citaţie 
emisă la 4-03-2015 

Creditor Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi, Iaşi, str A Panu, nr.26, judeţ Iaşi; D.E.F.P.L. Iaşi - Iaşi, 
bd Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.15, judeţ Iaşi; Impuls Leasing Romania IFN SA Bucureşti, sector 5, str Prof Dr Victor 
Babeş la Cab Av Măcărescu Crina, nr.3; Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi, Iaşi, str Moara de Foc, nr.31, judeţ Iaşi; 
Porsche Broker de Asigurare, Bucureşti, sector 5, la Cab Av Măcărescu Criana, Prof Dr Victor Babeş, nr.3; Porsche 
Leasing România IFN SA Bucureşti, sector 5, la Cab Av Măcărescu Criana, Prof Dr Victor Babeş, nr.3; Romtelecom 
SA Suceava, Nicolae Bălcescu, nr.6, judeţ Suceava; S&D Pharma (Romania) SRL, prin lichidator judiciar Biriş Goran 
Insolvenţă SPRL, sector 1, Bucureşti, str. Emanoil Porumbaru, nr.77; SC A&A Medical SRL Bucureşti, str Săvineşti, 
nr.2, et.1, ap. cam 8-15; SC Dita Import Export SRL Bucureşti, sector 3, str. Octavian, nr.42; SC Europharm Holding 
SA Bucureşti, bd. Preciziei nr.1, Preciziei Business Center, tronson II, et.III, sector 6; SC F Dornafarm SA Suceava, 
Gheorghe Doja, nr.61, judeţ Suceava; SC Farmexim SA Bucureşti, sector 2, str George Constantinescu, nr.2; SC 
Galenus SRL Iaşi, bd. Dacia, nr.2, judeţ Iaşi; SC Impuls Leasing Romania IFN SA prin mandatar SC Avestis 
International SRL, sector 2, Bucureşti, Viitorului, nr.110, ap.12; SC Labormed Pharma Trading SRL, sector 3, 
Bucureşti, bd. Theodor Pallady, nr.44B, et.2; SC Laropharm SRL Bragadiru, sos. Alexandriei, nr.145A, judeţ Ilfov; SC 
Magistra C&C Pharma SRL Constanţa, bd. Aurel Vlaicu, nr.84A, judeţ Constanţa; SC Molid Total Security SA Iaşi, str 
Carpaţi, nr.12, bl.912A, et.P, judeţ Iaşi; SC Orange Romania SA, sector 1, Bucureşti, bd. Lascar Catargiu, nr.51-53; SC 
Pharmafarm SA Cluj-Napoca, str. Maiakovski, nr.2, judeţ Cluj; SC Pharmex Rom Industry SRL, com. Mogosoaia, str 
Crizantemelor, nr.1, judeţ Ilfov; SC Pharmex Rom Industry SRL cu sediul procesual ales la Cab. Av. Stoenescu 
Dumitra, Bucureşti, sector 3, str Lugojana, nr.10, bl.15D, sc.1, et.4, ap.24; SC Piritex SA Ploieşti, str Piramidei, nr.2, 
judeţ Prahova; SC Plast Eco Polimeri SRL, com. Holboca, judeţ Iaşi; SC Relad Internaţional SRL prin administrator 
judiciar SP Balescu & Asociaţii SPRL, com. 1, Buzău, str. Unirii, bl.19F, et.p, ap.3, judeţ Buzău; SC Salubris SA Iaşi, 
şos. Naţională, nr.43, judeţ Iaşi; SC Terapia Distribuţie SRL Cluj Napoca, bd Muncii, nr.10, judeţ Cluj; Timofte 
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Carmen, Iaşi, str Mihail Sadoveanu, nr.7, judeţ Iaşi; VB Leasing România IFN SA Bucureşti, sector 5, str Prof Dr 
Victor Babeş la Cab Av Tudose Antonel, nr.3; Vulpe Ionela, Iaşi, Nicolina, nr.95, sc.A, ap.4, judeţ Iaşi 
Debitor SC C&C Bianco SRL Iaşi, str. Sucidava, nr.13, bl.P5, sc.C, et.4, ap.17, judeţ Iaşi 
Lichidator Argo IPURL Iaşi, şos. Nicolina, nr.5, bl.928B, sc.D, et.6, ap.18, judeţ Iaşi 
Sunt chemaţi la Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment, strada Elena Doamna nr.1A, camera S.II et.2, completul S3, în 
ziua de 3.06.2015, ora 9,00, în dosarul privind debitorul SC C&C Bianco SRL, cu sediul social în Iaşi, str. Sucidava 
nr.13, bl.P5, sc.C, et.4, ap.17 număr de ordine în R.C. J22/2148/2006 şi cod unic de înregistrare 18982773, pentru 
închidere de procedură. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  

 
2. Societatea KRONINVEST BUSINESS SRL, cod unic de înregistrare: 21673280 
România, Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment 
Strada Elena Doamna nr.1A 
Dosar 164/99/2014 (Număr în format vechi 14/2014)  
Termen 03 Iunie 2015 

Citaţie 
emisă la 3-03-2015 

Creditor Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi, Iaşi, 
str. A. Panu, nr.26, judeţ Iaşi 
Reclamant Cabinet Individual de Insolvenţă Chelsău Anica, Iaşi, şos. Naţională, nr.47, bl.C4, sc.B, et.1, ap.7, judeţ Iaşi 
Debitor SC Kroninvest Business SRL Iaşi, b-dul Socola, nr.206, bl. corp C1, judeţ Iaşi 
Lichidator Consultanţă, Reorganizare, Lichidare S.P.R.L. Iaşi - Iaşi, str. A. Panu, nr.27, bl. Moldova 3, et.2, ap.6, judeţ 
Iaşi 
Sunt chemaţi la Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment, strada Elena Doamna nr.1A, camera S.II et.2, completul S3, în 
ziua de 3.06.2015, ora 9, privind debitoarea SC Kroninvest Business SRL Iaşi, b-dul Socola, nr.206, bl. corp C1, judeţ 
Iaşi, cod de înregistrare fiscală 21673280, număr de ordine în registrul comerţului J22/1342/2007 pentru închidere de 
procedură. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  

 
3. Societatea MATRIX M&T SRL, cod unic de înregistrare: 13747696 
România, Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment 
Strada Elena Doamna nr.1A 
Dosar 3431/99/2013 (Număr în format vechi 134/2013)  
Termen 20 Mai 2015 

Citaţie 
emisă la 3-03-2015 

Creditor Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi, Iaşi, strada A. Panu, nr.26, judeţ Iaşi; Societatea 
Cooperativă de Consum de Gradul 1 - Consumcoop Paşcani, Iaşi, str. Sf. Lazăr, nr.39-41, judeţ Iaşi; E.ON Energie 
România SA Tg. Mureş - Tg. Mureş, strada Justiţiei, nr.12, judeţ Mureş; VB Leasing România IFN SA, cu sediul ales la 
Cab. Av. Tudose Antonel, sector 5, Bucureşti, strada Prof. Dr.Victor Babeş, nr.3; VBL Broker de Asigurare SRL, cu 
sediul ales la Cab. Av. Tudose Antonel, sector 5, Bucureşti, strada Prof. Dr. Victor Babeş, nr.3; SC Impuls Leasing 
Romania IFN SA, cu sediul ales la Cab. Av. Măcărescu Criana, sector 5, Bucureşti, strada Prof. Dr. Victor Babeş, nr.3 
Debitor SC Matrix M&T SRL, com. Leţcani, sat Leţcani, judeţ Iaşi 
Lichidator Huian Radu Cabinet Individual de Insolvenţă, Iaşi, b-dul Tudor Vladimirescu, nr.93, bl.93, sc.A, et.P, judeţ 
Iaşi 
Sunt chemaţi la Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment, strada Elena Doamna nr.1A, camera S.II et.2, completul S3, în 
ziua de 20.05.2015, ora 9, privind debitoarea SC Matrix M&T SRL, com. Leţcani, sat Leţcani, judeţ Iaşi, cod de 
înregistrare fiscală 13747696, număr de ordine în registrul comerţului J22/193/2001 pentru închidere de procedură. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  

 
4. Societatea MONJARDIN SRL, cod unic de înregistrare: 15160891 
România, Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment 
Strada Elena Doamna nr.1A 
Dosar 8712/99/2009 (Număr în format vechi 592/2009)  
Termen 03.09.2015 

Citaţie 
emisă la 02.03.2015 

Creditor Administraţia Finanţelor Publice Baia Mare, Baia Mare, Aleea Serelor, nr.2A, judeţ Maramureş; SC Beny 
Dealer Invest SRL prin lichidator C.I.I. Bobotă Liuba, Baia Mare, bd. Bucureşti, nr.5/1, judeţ Maramureş; SC Denicell-
Leasing SRL prin lich. jud. Cziriac & Cziriac, Baia Mare, bd. Republicii, nr.10/35, judeţ Maramureş; Direcţia 
Economică şi Finanţe Publice Locale Iaşi, Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.15, judeţ Iaşi 
Debitor SC Monjardin SRL Iaşi, Spital Pascanu, nr.18, judeţ Iaşi; SC Monjardin SRL prin adm. Saleem Madi Al 
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Mahadeen, Iaşi, Spital Pascanu, nr.18, judeţ Iaşi 
Lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă Ungureanu Cezar, Piatra Neamţ, b-dul Decebal, nr.57, bl.B3, et. parter, 
ap.18, judeţ Neamţ 
Sunt chemaţi la Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment, strada Elena Doamna nr.1A, camera S.II et.2, completul S1, în 
ziua de 03.09.2015, ora 09:00, privind debitoarea SC Monjardin SRL Iaşi, str. Spital Paşcanu, nr.18, jud. Iaşi, cod de 
înregistrare fiscală 15160891, număr de ordine în registrul comerţului J22/3438/2008, pentru închidere procedură. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  

 
5. Societatea PROFING SRL, cod unic de înregistrare: 4255490 
România, Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment 
Strada Elena Doamna nr.1A 
Dosar 10158/99/2013/a1  
Termen 04.06.2015 

Citaţie 
emisă la 05.03.2015 

Reclamant Estconsult IPURL Huşi, 1 Decembrie, nr.32, judeţ Vaslui 
Pârât Bonte Ancuţa, com. Tomeşti, Tomeşti, judeţ Iaşi, Notă: cu duplicat acţiune şi înscrisuri; SC Alfa Green Instal 
SRL Iaşi, strada Manta Roşie, bloc Cvartal 24-529, nr.3, et. parter, judeţ Iaşi, Notă: cu duplicat acţiune şi înscrisuri; 
Bonte Anton -Jan-Adolf, com. Tomeşti, Tomeşti, judeţ Iaşi, Notă: cu duplicat acţiune şi înscrisuri 
Pârât – debitor SC Profing SRL prin curator special Balmus Florin Catalin, com. Ciurea, sat Lunca Cetatuii, judeţ Iaşi, 
Notă: cu duplicat acţiune şi înscrisuri 
Sunt chemaţi la Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment, strada Elena Doamna nr.1A, camera S.II et.2, completul S1, în 
ziua de 04.06.2015, ora 09.00, privind debitoarea SC Profing SRL, cu sediul în sat Halaucesti, com. Halaucesti, 
nr.cadastral 621, incaperea nr.2, et.1, jud. Iasi, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J22/1714/1993, CUI 
4255490, pentru acţiune în anulare acte frauduloase. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  

 
Județul Ilfov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea SEHERYELI TRADING SRL, cod unic de înregistrare: 28382172 

Tabelul definitiv rectificat al creanțelor 
Nr. 101/21.01.2015 

1.Număr dosar: 1735/93/2014, Tribunal Ilfov, Secţia Civila, Judecător sindic F18. 
2.Registratura instanţei: Buftea,Strada Stirbei Voda nr. 24,Județul Ilfov. 
3.Debitor: SC SEHERYELI TRADING SRL., Cod unic de inregistrare: 28382172, sediul social: LINIA DE 
CENTURĂ DREAPTA 30, CAMERA 2, (fosta str. CFR CENTURA NR.1703), Comuna Afumaţi, Judeţul Ilfov, număr 
de ordine în registrul comerţului: J23 /1081 /2011. 
4.Creditori: conform tabel definitiv rectificat. 
5.Lichidator judiciar: Phoenix LAR IPURL,Cod de identificare fiscală: 20570367, sediul social:Giurgiu, şos. 
Alexandriei, bl.A5, ap.8, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă: RSP0046, Tel/Fax: 
0246/230690,0745129797, e-mail:mariana.radoi@gmail.com, www.pheonix.eu, nume şi prenume reprezentant 
lichidator judiciar persoană juridică Rădoi Mariana. 
6.Subscrisa Phoenix LAR IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC SEHERYELI TRADING SRL, 
conform sentinţei civile din data de 24.06.2014 pronunţată de Tribunalul Ilfov Secţia Civila, în dosarul nr. 
1735/93/2014, în temeiul prevederilor Legii privind procedura insolvenţei, notifică: 

Tabelul definitiv rectificat al creanțelor 

Nr. 
crt. 

Creditor Adresa Suma solicitată 
Suma examinată şi 

admisă 
Prioritate 

% din 
grupa 

% din 
total 

I. CREANŢE BUGETARE 

1 

Directia Generala a 
Finantelor Publice 
Bucureşti în 
reprezentarea 
Administratiei 
Judetene a Finantelor 
Publice Ilfov 

Strada Sperantei 
nr 40, Bucureşti 

19.196,00 19.196,00 art.123, pct. 4 98,92% 1,31%

2 Primaria Afumati 

Şos. Bucureşti - 
Urziceni, nr.151, 
Localitatea 
Afumati, Judet 
Ilfov,  

210,56 210,56 art.123, pct. 4 1,08% 0,01%

Total grupa   19.406,56 19.406,56 - 100,00% 1,32%
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Nr. 
crt. 

Creditor Adresa Suma solicitată 
Suma examinată şi 

admisă 
Prioritate 

% din 
grupa 

% din 
total 

II. CREANŢE CHIROGRAFARE 

3 Andrey Fruit 92 SRL  
Str. Principală 108 
Băneasa, Judeţul 
Giurgiu 

396.434,77 396.434,77 art.123, pct. 7 100,00% 27,03%

Total grupa   396.434,77 396.434,77 - 100,00% 27,03%
III. CREANŢE GARANTATE 

4 

Directia Generala a 
Finantelor Publice 
Bucureşti în 
reprezentarea 
Administratiei 
Judetene a Finantelor 
Publice Ilfov 

Strada Sperantei 
nr 40, Bucureşti 

73.552,88 73.552,88
art.121, alin. 1 

pct. 2 
100,00% 5,01%

Total grupa   73.552,88 73.552,88 - 100,00% 5,01%
IV CREANŢE IZVORATE DUPA DESCHIDEREA PROCEDURII 

5 

Directia Generala a 
Finantelor Publice 
Bucureşti în 
reprezentarea 
Administratiei 
Judetene a Finantelor 
Publice Ilfov 

Strada Sperantei 
nr 40, Bucureşti 

977.474,12 977.474,12 art.123, alin. 3  100,00% 66,64%

Total grupa   977.474,12 977.474,12 - 100,00% 66,64%
TOTAL GENERAL 1.466.868,33 1.466.868,33    100,00%

Lichidator judiciar, Phoenix LAR IPURL, prin reprezentant Rădoi Mariana 
 

Județul Mehedinţi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea INVEST ITALIA SRL, cod unic de înregistrare: 15322446 
România, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Drobeta Turnu Severin, str. B-dul Carol I, nr. 14, judeţul Mehedinţi 
Biroul Judecătorului sindic Falcan Camelia Aurora 
Dosar nr.1715/101/2014,  
Termen 15.04.2015 

Citaţie 
emisă la: ziua 05, luna 03, anul 2015 

Creditor: 
Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Drobeta Turnu Severin - Direcţia Impozite şi Taxe Locale, cu sediul 
în municipiul Drobeta Turnu Severin, Bdul Carol I nr.17, judeţul Mehedinţi; 
Este chemat la această instanţă, camera 4, completul CD1F, în ziua de 15.04.2015, ora 10,30, în calitate de creditor, în 
proces cu debitorul SC Invest Italia SRL, cu sediul în municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Traian nr.129, CUI 
15322446 şi J25/125/2003, prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul ale în municipiul Drobeta 
Turnu Severin, str. Zăbrăuţului, nr.7A, judeţul Mehedinţi. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  
 
Județul Satu Mare 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea OVI & ENI SRL, cod unic de înregistrare: 26216343 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă 
Nr.162/06.03.2015 

1. Date privind dosarul: Număr 2525/83/2014, Tribunalul Satu Mare, Judecător sindic: Mihai Coman Gelu; 
2. Registratura instanţei: Adresa: Localitatea Satu Mare, B-dul Mihai Viteazul, nr. 8, jud. Satu Mare; Programul 
registraturii instanţei: 0900-1200; 
3.Debitor: SC Ovi & Eni SRL, cu sediul în localitatea Satu Mare, Calea Odoreului, Nr.78, jud. Satu Mare, având CUI 
26216343, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Satu Mare sub nr. J30/803/2009; 
4.Creditori: A.J.F.P. Satu Mare, Piaţa Romană, nr. 3-5, jud. Satu Mare; I.T.M. Satu Mare, str. Lucian Blaga nr. 41, jud. 
Satu Mare; Primăria Satu Mare, P-ta Romana, Bl. D8 parter, jud. Satu Mare şi A.A.A.S. Bucureşti, str. Cpt. Av. Al. 
Şerbănescu, Nr.50, sector 1, Bucureşti; 
5.Administrator judiciar: C.I. de insolvenţă Dărăban Ionel, Cod de identificare fiscală: 21638444, Sediul: Satu Mare, 
str. Corneliu Coposu, nr.2, ap.39; Tel/fax: 0754-098420, 0361-409862; 
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6.Subscrisa C.I. de insolvenţă Dărăban Ionel, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Ovi & Eni SRL, 
conform Sentinţei Civile nr.158/F pronunţată la data de 26.02.2015 de Tribunalul Satu Mare în dosarul nr. 
2525/83/2014, în temeiul art. 99 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa 
coroborate cu art. 67 şi art. 74 din acelaşi act normativ, notificăm 
7. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Ovi & Eni SRL prin Sentinţa Civilă nr. 
158/F pronunţată la data de 26.02.2015 de Tribunalul Satu Mare în dosarul nr. 2525/83/2014. 7.1. Debitorul SC Ovi & 
Eni 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 nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 
7.2.Creditorii debitorului SC Ovi & Eni SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei pana la data de 28.04.2015; În temeiul art. 114 din Legea nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul 
menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2. 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 28.05.2015; Termenul pentru depunerea 
contestaţiilor asupra creanţelor formulate împotriva averii debitoarei este de 7 zile de la publicarea în Buletinul 
procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar, conform art. 111, alin.(2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolventa. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este la 
data de 18.06.2015;8.Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 
02.06.2015, ora 0900, la sediul administratorului judiciar având ca ordine de zi: desemnarea Comitetului creditorilor; 
confirmarea administratorului judiciar; stabilirea onorariului în suma de 1.200 lei şi un onorariu de succes de 7% din 
sumele încasate în cursul procedurii. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică O.R.C.-ului de pe lângă Tribunalul 
Satu Mare 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 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolventa .� 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, în 
dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că 
exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.� Toate înscrisurile 
depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 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 de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare 
silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în 
cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor. Repunerea pe rol a acestora este 
posibilă doar în cazul desfiinţării hotărârii de deschidere a procedurii, a revocării încheierii de deschidere a procedurii 
sau în cazul închiderii procedurii în condiţiile art. 178. În cazul în care hotărârea de deschidere a procedurii este 
desfiinţată sau, după caz, revocată, acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra averii 
debitorului pot fi repuse pe rol, iar masurile de executare silită pot fi reluate. La data rămânerii definitive a hotărârii de 
deschidere a procedurii, atât acţiunea judiciară sau extrajudiciară, cât şi executările silite suspendate încetează-art. 75 
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

Administrator judiciar, C.I. de insolvenţă Dărăban Ionel 
 
Județul Tulcea 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea DELTAGIO SPORT SRL, cod unic de înregistrare: 19216391 
România, Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Str. Toamnei, nr.15 
Dosar nr. 2719/88/2013 
Termen: 17 aprilie 2015 

Citaţie 
emisă la: ziua 09, luna martie, anul 2015 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea, cu 
sediul în Tulcea, str. Babadag nr. 163 bis, jud. Tulcea; 
Este chemat la această instanţă, sala 6, completul CS8 - RS, în ziua de 17 luna aprilie anul 2015, ora 10.00, în calitate de 
creditor, în proces cu debitoarea SC Deltagio Sport SRL, persoană juridică cu sediul în sat Ceamurlia de Jos, com. 
Ceamurlia de Jos, Ponton Dormitor, nr.8397, N.C. 4235/2, T55, P333, extravilanul com. Ceamurlia de Jos, jud. Tulcea, 
prin lichidator judiciar HM Expert IPURL, cu sediul în Bucureşti, str. Dr. Col. Medic Stoenescu, nr.15, ap.1, sector 5, 
RSP 0362, pentru analiza activităţii. 
Odată cu prezenta se comunică şi următoarele acte:  
Până la termen sunteţi obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de - lei, şi timbru judiciar, în sumă de - lei, sub 
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sancţiunea anulării cererii. 
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea 
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  
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I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă 
 
 

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare 

1 Suport electronic 

365 zile 949,95 lei 

90 zile 237,49 lei 

30 zile 79,16 lei 
 
 
 
 

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de 
document. 

Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de 
50%. 
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