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Județul Alba 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea HIRAM AUTOSERVICE SRL, cod unic de înregistrare: 19256183 

Anunţ privind depunerea tabelului suplimentar al creanţelor - rectificat 
Număr: 532 Data emiterii: 09.12.2015  

1.Date privind dosarul nr. 11287/107/2010, Tribunal Alba Secţia de Contencios Administrativ, Fiscal şi de Insolvenţă 
Judecător sindic: d-nul Aureliu Claudiu Pop; 
2.Arhiva/registratura instanţei: P-ţa I. Maniu, nr. 24, Alba Iulia, jud. Alba, nr. tel: 0258/813511, programul arhivă 9-13. 
3.Debitor: SC Hiram Autoservice SRL, CUI RO19256183, sediul social ȋn Alba Iulia, str. Gãrii, nr. 2 bis, jud. Alba, 
J01/1223/2006. 
4.Creditori: DGRFP Braşov – AJFP Alba, str. Primăverii, nr. 10, Consiliul Local - Primăria Municipiului Alba Iulia, str. 
Calea Moţilor, nr, 5A, jud. Alba; E.ON Energie România S.A fosta E.ON GAZ România S.A sediul în Tȃrgu Mureş, 
str. Justiţiei, nr. 12 – Centrul Operaţional Alba, str. Olteniei, nr. 21, jud. Alba; CNCIR – Compania Naţională pentru 
Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune Sediu social: Bucureşti, str. Fluviului, nr. 16, 
sector 1; sediu procesual: Bucureşti, str. Promoroacă, nr. 9-11, sector 1. 
5.Lichidator judiciar: ec. Dorca Maria, CUI 20508284, sediul în Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, bloc S2, sc. B, 
ap. 1, jud. Alba, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B0008, tel/fax: 0258813100. 
6.Subsemnata: Ec. Dorca Maria, în calitate de reprezentant al lichidatorului judiciar al debitorului SC Hiram 
Autoservice SRL onform Sentinţei civile nr. 664/F/2012, din data de 05.10.2012 pronunţată de Tribunalul Alba, Secţia 
de Contencios Administrativ, Fiscal şi de Insolvenţă în doscarul 11287/107/2010, în temeiul art. 73 din Legea privind 
procedura insolvenţei, anunţă depunerea Tabelului Suplimentar al creanţelor debitorului SC Hiram Autoservice SRL – 
Rectificat. 
Informaţii suplimentare: Consultarea Tabelului Suplimentar al creanţelor debitorului SC Hiram Autoservice SRL – 
Rectificat se poate face la sediul ales al lichidatorului judiciar din Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, Bl. S2, sc.B, 
ap. 1, Jud. Alba sau la grefa Tribunalului Alba. Eventualele contestaţii, conform art. 73 alin. (2) din Legea 85/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare, se vor depune în termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă a tabelului suplimentar modificat, la Tribunalul Alba. Pentru alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa 
lichidatorului judiciar. 

Nume creditor Sediu creditor 
Creanţă 

suplimentară 
depusă 

Caracteristicile 
creanţei 

suplimentare 
invocate 

Creanţă 
suplimentară 
admisă după 

verificare 

Caracteristicile 
creanţei suplimentare 

admise 
% 

DGRFP Braşov- 
AJFP Alba 

Alba Iulia, str. Primăverii nr. 
10, jud. Alba 

310.317 Creanţă bugetară 310.317 Creanţă 
bugetară,art.123,pct.4 

din Lg.85/06. 

86,80 

Primăria 
Municipiului Alba 

Iulia 

Alba Iulia, Calea Moţilor, 
nr. 5A, jud. Alba 

2.933 Creanţă bugetară 2.933 Creanţă bugetară, art. 
123, pct. 4 din 

Lg.85/06 

0,82 

E.On Energie 
Romania S.A fosta 

E.ON Gaz 
Romania S.A 

Sediul în Tg.Mureş, str. 
Justiţiei, nr. 12 – Centrul 

Operaţional Alba, str. 
Olteniei, nr. 21, jud. Alba 

42.990,12 Creanţă 
chirografară 

42.990,12 Creanţă chirografară 
art. 123, pct. 7 din 
Legea nr. 85/2006 

12,02 

* CNCIR – 
Compania 

Naţională pentru 
Controlul 
Cazanelor, 

Instalaţiilor de 
Ridicat şi 

Recipientelor sub 
Presiune 

Sediu social: Bucureşti, str. 
Fluviului, nr. 16, sector 1; 
sediu procesual: Bucureşti, 
str. Promoroacă, nr. 9-11, 

sector 1. 

1.302  Creanţă 
chirografară 

1.302 Creanţă chirografară, 
art. 123, pct. 7 din Lg. 

85/2006 

0,36 

TOTAL  357.542.12 lei  357.542,12 lei   

Lichidator judiciar, CII Dorca Maria 
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Județul Argeş 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea VLASIA SRL, cod unic de înregistrare: 138837 
România Tribunalul Specializat Argeş 
B-dul I.C. Brătianu, Nr. 7, Piteşti, judeţul Argeş 
Dosar nr. 445/1259/2013/a15 

Comunicare încheiere/05.11.2015 
emisă la 10.11.2015 

Către,  
Debitoarea : Vlăsia SRL, cu sediul în Piteşti, str. Libertăţii, nr. 29 A, Judeţ Argeş, J03/720/1991, CUI 138837;  
Lichidator judiciar : Casa De Insolvenţă Transilvania - Filiala Bucureşti SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Turturelelor, 
nr. 11A, sector 3 şi SCP Anteus Expert SPRL, cu sediul în Piteşti, str. M. Eminescu, nr. 11A, et. 1, ap. 17, judeţul 
Argeş;  
Reclamantă : Vilspopress S.R.L. - Bucureşti, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în Bucureşti, 
Preciziei Business Center, B-dul Preciziei, nr. 1, etaj 4, sector 6 la Urban şi Asociaţii;  
Se comunică, alăturat, copia hotărârii Încheiere/05.11.2015, pronunţată în dosarul nr. 445/1259/2013/a15 de Tribunalul 
Specializat Argeş, privind debitoarea Vlăsia SRL, cu sediul în Piteşti, str. Libertăţii, nr. 29 A, Judeţ Argeş, 
J03/720/1991, CUI 138837. 
Parafa preşedintelui instanţei,              Grefier,  

* 
România Tribunalul Specializat Argeş 
Dosar nr. 445/1259/2013/a15 

Încheiere 
Şedinţa publică de la 5 Noiembrie 2015 

Completul compus din: 
Preşedinte Mihaela Popaiacu, judecător 

Grefier Dună-Cristian Cristinel 
Pe rol pronunţarea cu privire la excepţiile invocate din oficiu, respectiv anularea cererii conform art.196 şi art.200 din 
NCPC şi excepţia netimbrării cererii de faţă, în soluţionarea acţiunii formulată de reclamanta Vilspopress S.R.L. - 
Bucureşti, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în Bucureşti, Preciziei Business Center, B-dul 
Preciziei, nr. 1, etaj 4, sector 6 la Urban şi Asociaţii, pentru atragerea răspunderii patrimoniale a administratorului 
debitoarei Vlăsia SRL, cu sediul în Piteşti, str. Libertăţii, nr. 29 A, Judeţ Argeş, J03/720/1991, CUI 138837, 
administratori judiciari fiind Casa De Insolvenţă Transilvania - Filiala Bucureşti SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. 
Turturelelor, nr. 11A, sector 3 şi SCP Anteus Expert SPRL, cu sediul în Piteşti, str. M. Eminescu, nr. 11A, et. 1, ap. 17, 
judeţul Argeş. 
Dezbaterile asupra cauzei au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 29.10.2015, când a fost amânată 
pronunţarea pentru data de 05.11.2015, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Judecătorul Sindic 
Deliberând, constată: Prin cererea înregistrată la data de 11.06.2015 reclamanta Vilspopress S.R.L. a formulat acţiune 
pentru atragerea răspunderii patrimoniale a administratorului debitoarei Vlăsia SRL. 
Deşi legal citată cu menţiunea de a preciza numele şi adresa pârâtului, sub sancţiunea prevăzută de art.196 cu referire la 
art.200 din NCPC precum şi cu obligaţia de a achita taxa judiciară de timbru în valoare de 200 lei, reclamanta nu s-a 
conformat dispoziţiilor instanţei până la termenul de judecată din data de 29.10.2015. 
Potrivit art.196 alin.1 din NCPC: „Cererea de chemare în judecată care nu cuprinde numele şi prenumele sau după caz 
denumirea oricăreia dintre părţi, obiectul cererii, motivele de fapt ale acesteia ori semnătura părţii sau a reprezentantului 
acesteia, este nulă. Dispoziţiile art.200 sunt aplicabile.” 
În speţă, din cuprinsul cererii de chemare în judecată, instanţa nu a reţinut numele, prenumele şi adresa pârâtului în 
cauză. 
Faţă de aceste considerente şi în baza textului de lege sus menţionat, instanţa urmează a dispune anularea acţiunii având 
ca obiect „atragerea răspunderii patrimoniale a administratorului debitoarei”, acţiune formulată de reclamantă. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune 
În conformitate cu art.196 alin. şi art.200 din NCPC: Constată nulă cererea de chemare în judecată promovată de 
reclamantă. Cu drept de reexaminare în termen de 15 de la comunicare.  
Pronunţată în şedinţa publică de la 5 noiembrie 2015, la Tribunalul Specializat Argeş. 
Preşedinte,                  Grefier, 
Mihaela Popaiacu, judecător                  Dună-Cristian Cristinel 
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Județul Bacău 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea AMURCO SRL, cod unic de înregistrare: 17488233 

Convocare comitetul creditorilor Amurco SRL 
Nr. SQ6133/AM 234/08.12.2015.2015 

Număr dosar 3765/110/2014, Tribunal Bacău, Secţia a II-a Civilă şi Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător 
sindic dl. Grancea Gabriel  
2.Arhiva/registratura instanţei:  Adresa str. Ştefan cel Mare, nr. 4, loc. Bacău, jud. Bacău, Număr de telefon arhiva 
0234.51.44.19 
3.Creditori: conform anexă  
3.1.Debitor: Amurco SRL Cod de identificare fiscală RO17488233,Sediul social în Bacău, str. Chimiei, nr. 1, jud. 
Bacău, Număr de ordine în registrul comerţului J04/770/2005, Tel. 0040-234575440, Fax 0040-234575413, E-mail: 
office@amurco.ro; secretariat@amurco.ro . 
3.2.Administrator special Vrinceanu Adrian Vasile  
5.Administrator judiciar Sierra Quadrant SPRL,Cod de identificare fiscală RO13481690, sediul social în str. Alexandru 
cel Bun, nr. 11A, loc. Bacău, jud. Bacău, Număr de înregistrare la UNPIR – RFO II - 0148, Tel./fax 0234/510.624; 
0234/510676, e-mailoffice.sprl@sierraquadrant.ro, Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană 
juridică Dragomir Florin  
6.Subscrisa Sierra Quadrant SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Amurco SRL, conform Încheierii 
de ședință din data de 16.07.2014 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia a II-a Civila şi Contencios Administrativ şi 
Fiscal, în Dosarul 3765/110/2014, în temeiul art. 51 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţa convoacă comitetul creditorilor Amurco SRL, ședința comitetului creditorilor va avea loc la 
sediul administratorului judiciar din Bacău, str. Alexandru Cel Bun, nr. 11A, în data de 16.12.2015, ora 14.00. 
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul 
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.  
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în 
format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat 
calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la lichidator judiciar, până în ziua şi la ora fixată 
pentru exprimarea votului.  
Ordinea de zi 
1. Prezentarea raportului de activitate a lichidatorului şi aprobarea masurilor dispuse de acesta. 
2. Prezentarea ofertelor de evaluare primite de administratorul judiciar în cadrul selecției de oferte realizata pentru 
desemnarea unui evaluator ca urmare a rezilierii contractului cu Expert Valuation SRL. Aprobarea desemnării unui nou 
evaluator şi a onorariului acestuia pentru stabilirea valorii de piața pentru stocuri rulmenți, stocuri laminate 
(metalurgice), investiții pe mijloacele fixe ale Viromet SA separabile şi neseparabile, teren Batal şi activ principal 
(teren, clădiri şi mijloace fixe, grupa 1,2 şi 3) 
3. Prezentarea ofertelor financiare primite pentru întocmirea raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de 
sera pe anul 2015. Aprobarea desemnări unei societăți specializate şi onorariului acesteia pentru realizarea lucrării.  

Lista membrilor comitetului creditorilor Amurco SRL 

Nr 
crt 

Nume creditor Prezenta în cadrul ședinței Date de identificare 

1 Agenția Naționala de Administrare Fiscala Bucureşti, str.Apolodor nr. 17, sector 5   

2 Interagro SA  Bucureşti, str. Verii, nr. 1-3, sector 2 J40/6496/1995 CUI 7722930 

3 Watch & Catch Security SRL  Bucureşti, Bd. Regiei nr. 2, sector 6 J40/15424/2007 CUI 22259457 

4 Viromet SA  
Victoria, str. Aleea Uzinei nr. 8, jud. 
Brașov 

J08/340/1991  CUI 1126350 

5 Interagro SRL  
Zimnicea, Aleea Trandafirilor nr. 1, 
jud. Teleorman 

J34/267/2000 CUI 13603836 

Lichidator Judiciar Sierra Quadrant SPRL, Asoc. coord. Dragomir Florin 
 

Municipiul Bucureşti 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea AUTO PLAZA SRL, cod unic de înregistrare: 20535173 
Stefy IPURL Membru UNPIR Filiala Bucuresti 
Nr. Inregistrare ROF II - 0096; CIF: RO 20568863 
IBAN: RO85 INGB 0000 9999 0143 8085 – ING Bank  
Sos. Mihai Bravu nr. 290, bl. 4, sc. A, et. 9, ap. 33 ector 3, Bucureşti 
Tel: 021.369.27.52 Fax: 021.369.27.60 
Mobil: 0722.291.991 E-mail: zanfirstefania@yahoo.it 
Dosar nr. 45089/3/2014 
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Debitoare: SC Auto Plaza SRL in faliment, în bankruptcy, en faillite 
Proces verbal al adunarii creditorilor incheiat astazi 09.12.2015 

Nr. 4201/09.12.2015 
La sediul din Bucureşti, Sos. Mihai Bravu nr. 290, Bl. 4, sc. A, et. 9, apt. 33, sector 3, al Stefy IPURL, desemnata 
lichidator judiciar al SC Auto Plaza SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite - cu sediul în Bucureşti, str. Raditei nr. 
39A, sector 5, C.U.I.: 20535173; nr. de ordine în registrul comerţului: J40/540/2007, conform Incheierii pronunţată în 
sedinta publica din data de 08.01.2015 de Tribunalul Bucureşti Sectia a VIIa Civila în dosarul nr. 45089/3/2014, a fost 
convocata pentru data de 09.12.2015 ora 14 :00, Adunarea Creditorilor, în vederea discutarii urmatoarelor puncte aflate 
pe ordinea de zi : 
1. Aprobarea raportului de evaluare a bunurilor mobile identificate în patrimoniul debitoarei, respectiv autoturismul 
Ford KA cu nr. de inmatriculare B-82-LIM şi autoturismul Citroen Berlingo cu nr. de inmatriculare B-77-NWT, şi a 
onorariului expertului evaluator în suma de 500 lei inclusiv TVA; 
2. Abrobarea metodei şi a regulamentului de vanzare a bunurilor - lichidatorul judiciar propune vanzarea prin licitatie 
publica cu strigare dupa cum urmeaza: 
- se vor organiza 5 licitatii cu strigare avand ca pret de pornire pretul recomandat de expertul evaluator prin rapoartele 
de evaluare 
- in cazul neadjudecarii, se vor organiza 5 licitatii la pretul diminuat cu 25% din valoarea initial stabilita prin rapoartele 
de evaluare 
- in cazul neadjudecarii se vor organiza 5 licitatii la pretul diminuat cu 50% din valoarea initial stabilita prin rapoartele 
de evaluare 
- in cazul neadjudecarii, incepand cu cea de a 16-a licitatie, vanzarea la cel mai bun pret oferit.  
Adunarea creditorilor a fost convocată prin publicarea convocatorului, cuprinzând ordinea de zi, în Buletinul 
procedurilor de insolvență nr. 20436/26.11.2015 
La şedinţă se prezintă practician în insolvență Ștefania Zanfir din partea lichidatorului judiciar Ștefy IPURL. 
Nici unul dintre creditorii inscrisi în Tabelul Definitiv nu este prezent şi nici a trimis punct de vedere scris 
Pentru aceste motive s-a procedat la încheierea prezentului Proces Verbal a Adunării creditorilor SC Auto Plaza SRL 
potrivit prevederilor art. 48 alin 6 din legea nr. 85/2014 prezentul act va fi semnat de următorii: 

Lichidator judiciar Stefy IPURL 
Practician coordonator Stefania Zanfir 

 
2. Societatea EDITURA PROFIL SRL, cod unic de înregistrare: 11837695 
România Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civila 
Str. Bd Unirii nr 37 sector 3 
Dosar 27011/3/2015 

Comunicare sentinţă civila nr 9348 
emisă la: ziua 02 luna 12 anul 2015 

Către, Editura Profil SRL, cu sediul în Bucureşti, bdul Nicolae Grigorescu nr. 19, bloc V18, scara 2, etaj 4, ap. 18, 
sector 3, având nr. de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului J40/4909/1999 şi CUI 11837695, prin 
lichidator Rim Trust IPURL, 
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile / sentinţei civile / deciziei civile nr. 9348 din data de 23.11.2015 
pronunţată în dosarul nr. 27011/3/2015 de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civila privind debitorul Editura Profil 
SRL, cu sediul în Bucureşti, bdul Nicolae Grigorescu nr. 19, bloc V18, scara 2, etaj 4, ap. 18, sector 3, având nr. de 
înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului J40/4909/1999 şi CUI 11837695. 
Parafa preşedintelui instanţei,                 Grefier, 

* 
România Tribunalul Bucuresti-Secţia a VII-a Civilă 
Dosar nr. 27011/3/2015 

Încheiere 
Şedinţa publică de la 09.11.2015 

Tribunalul constituit din : 
Preşedinte –Judecător Sindic: Cozan Raluca Elena 

Grefier: Crucianu Elena 
Pe rol se află soluţionarea cauzei civile, având ca obiect cererea formulată în temeiul dispoziţiilor legii 85/2014, de către 
debitorul Editura Profil SRL prin lichidator Rim Trust IPURL. La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, atât la prima, 
cât şi la a doua strigare, se constată lipsa părţilor Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de 
către grefierul de şedinţă, după care, Instanţa, în temeiul dispoziţiilor art. 131 alin. 1 C. proc. civ., procedează la 
verificarea competenţei de soluţionare a cauzei din punct de vedere general, material şi teritorial şi constată că, în 
temeiul dispoziţiilor art. 131 C. proc. civ coroborat cu art. 41 alin. 1 din Legea 85/2014 este competentă general, 
material şi teritorial să judece cauza cu care a fost învestită. Instanţa, în temeiul art. 255 rap. la art. 258 C. proc. civ., 
încuviinţează proba cu înscrisuri, respectiv înscrisurile depuse la dosar şi reţine cauza spre deliberare şi soluţionare. 

Tribunalul, 
Având nevoie de timp pentru a delibera, va amâna pronunţarea la data de 23.11.2015. 
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Dispune: 
Amână pronunţarea la data de 23.11.2015. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 09.11.2015. 
Preşedinte,                   Grefier, 

* 
România Tribunalul Bucureşti - Secţia A VII-A Civila 
Dosar nr. 27011/3/2015 

Sentinţa civilă nr. 9348 
Şedinţa publică din data de 23.11.2015  

Tribunalul constituit din : 
Preşedinte –Judecător Sindic: Cozan Raluca Elena 

Grefier: Crucianu Elena 
Pe rol se află soluţionarea cauzei civile, având ca obiect cererea formulată în temeiul dispoziţiilor legii 85/2014, de către 
debitorul Editura Profil SRL prin lichidator RIM Trust IPURL. Dezbaterile în fond ale cauzei au avut loc în şedinţa 
publică din data de 09.11.2015, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face parte integranta din 
prezenta, când, Tribunalul având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 23.11.2015. 

Tribunalul, 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă sub nr Prin cererea înregistrată pe rolul 
Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă sub nr. 27011/3/2015 debitorul EDITURA PROFIL SRL prin lichidator 
RIM TRUST IPURL a solicitat deschiderea procedurii simplificate, în temeiul Legii nr. 85/2014, privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.  
În motivare, în fapt, a arătat că, prin rezoluţia ORC Bucureşti nr. 94421 din 22.06.2015 s-a dispus numirea în calitate de 
lichidator a RIM TRUST IPURL având în vedere că debitorul se află în stare de dizolvare de drept potrivit dispoziţiilor 
art.30 din Legea nr.359/2004.  
Debitorul se află în stare de insolvenţă, fiind în incapacitate vădită de plată a datoriilor exigibile în cuantum de: 
- 200.485 lei către AFP sector 3, conform somațiilor şi titlurilor executorii anexate; 
- 1.978 către I.T.M. București 
In susţinerea cererii, a depus înscrisuri, în copie. 
Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic reţine următoarele: 
Prin rezoluţia ORC Bucureşti nr. 94421 din 22.06.2015 s-a dispus numirea în calitate de lichidator a practicianului în 
insolvenţă RIM TRUST IPURL, în condiţiile prevăzute de art. 237 şi urm. din Legea 31/1990, republicată. 
Din înscrisurile depuse de lichidatorul rezultă că debitorul are datorii către AFP sector 3 în cuantum de 200.485 lei, 
conform înscrisurilor depuse (f.17-49) şi către I.T.M. București în cuantum de 1.978 lei. 
Aceste datorii nu pot fi plătite din cauze insuficienţei fondurilor băneşti disponibile, debitorul fiind astfel în insolvenţă. 
Din informaţiile de la ORC rezultă că, într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive, debitorul nu a 
mai fost supus procedurii insolvenţei. 
Potrivit art. 38 alin. 2 lit. d) din Legea 85/2014, procedura simplificată se aplică societăţilor comerciale dizolvate 
anterior formulării cererilor introductive. 
Pentru aceste considerente judecătorul sindic va admite cererea. 
În temeiul art. 145 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei 
şi de insolvenţă, va dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului EDITURA PROFIL SRL Va 
constata că debitorul este dizolvat anterior formulării cererii introductive. 
În temeiul art. 85 alin 1 din Legea nr. 85/2014 va ridica debitorului dreptul de administrare - constând în dreptul de a-şi 
conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea. 
Va da dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al 
judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. 
Va dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, în sarcina lichidatorului judiciar. 
Va pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, 
actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi 
informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014.  
Va fixa termenele limită în condiţiile art.100 din Legea nr.85/2014.  
Va numi lichidator judiciar provizoriu pe RIM TRUST IPURL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din 
Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 1.500 lei din averea debitorului. 
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 lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura 
simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de 
debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după 
caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru 
efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi 
tuturor băncilor unde debitorul 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 
bunurilor debitorului, 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. 
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În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, va dispune deschiderea de către debitor 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; în caz 
de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi 
păstrate într-un cont special de depozit bancar. Va 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 permanenţi ai săi. Va pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut 
de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Pentru continuarea procedurii va acorda termen. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererea debitorului Editura Profil SRL, cu sediul în Bucureşti, bdul Nicolae Grigorescu nr. 19, bloc V18, scara 
2, etaj 4, ap. 18, sector 3, având nr. de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului J40/4909/1999 şi CUI 
11837695, prin lichidator RIM Trust IPURL, cu sediul în sector 1, Bucureşti, D.I.Mendeleev, nr. 17, et. 1, ap. 6. 
În temeiul art. 145 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei 
şi de insolvenţă, dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului Editura Profil SRL  
Constată că debitorul este dizolvat anterior formulării cererii introductive. 
În temeiul art. 85 alin 1 din Legea nr. 85/2014 ridică debitorului dreptul de administrare - constând în dreptul de a-şi 
conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea. 
Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al 
judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. 
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, în sarcina lichidatorului judiciar. 
Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, 
actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi 
informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014.  
Fixează următoarele termene limită:  
a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii - 15 zile de la 
primirea notificării, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării 
termenului de depunere a acestora;  
b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 08.01.2016; 
c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 19.01.2016; 
d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 15.02.2016 
e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 25.01.2016. 
Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe RIM TRUST IPURL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din 
Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 1.500 lei din averea debitorului. 
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 lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura 
simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de 
debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după 
caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru 
efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi 
tuturor băncilor unde debitorul 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 
bunurilor debitorului, 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. 
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea de către debitor 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; în caz de 
neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. 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 
permanenţi ai săi. Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din 
Legea nr. 85/2014. Fixează termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la 07.03.2016. Executorie. Cu apel, în 
termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la 
Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 23.11.2015. 
Preşedinte,                  Grefier, 
Raluca – Elena Cozan                  Elena Crucianu 
 
3. Societatea IMOB INFRASTRUCTURĂ SRL (FOSTA IMOB LUX CONSTRUCT SRL), cod unic de 
înregistrare: 16668945 

Convocare adunare creditori 
Număr:_ Data emiterii: 03.12.2015 

1. Date privind dosarul:Număr dosar  24571/3/ 2015  Tribunal Bucureşti Secţia a VII-a Judecător sindic C16 
2. Creditori: 
3.1.Debitor:  Imob Infrastructura SRL Cod de identificare fiscală  16668945  Domiciliul/sediul social Bucureşti, 
Şoseaua  Alexandriei Nr. 199D, Etaj 3 Buc.Sector 5 Număr de ordine în registrul comerţului /registrul societăţilor 
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agricole/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre J40/2369/2014  Tel/Fax  E-mail 
4.Administrator judiciar: Asist Cont IPURL Sediul in  Focşani,  Str. Maior Gh. Pastia nr.10/4, cod postal 620035, 
judeţul Vrancea România Număr de înregistrare în registrul formelor de organizare RFO II-0652 
Tel/Fax+040237223226,+040237613226,e-mail  asistcont@asistcont.ro Nume şi prenume reprezentant administrator 
judiciar  persoană juridică Palade Mitică-Lulu 
5.Subscrisa Asist Cont IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului  Imob Infrastructura SRL  conform 
Incheierea de sedinta din data de 06/07/2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a în dosarul  24571/3/ 
2015, în temeiul art. 48 şi următoarele din Legea privind procedurile de prevenire a  insolvenţei si de insolvenţa din 
oficiu   la cererea: 
- creditorilor care deţin creanţe în valoare de peste  30% din valoarea însumată a acestora. 
- comitetului creditorilor  
convoacă adunarea creditorilor debitorului Imob Infrastructura SRL 
Adunarea creditorilor va avea loc la (sediul) Asist Cont IPURL în calitate de Administrator judiciar  Adresa: Str. Maior 
Gh. Pastia nr.10/4, 620035,  Focşani,  România. Data (ziua/luna/anul)   24/12/2015   Ora  10:00:00 AM 
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul 
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi 
prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor,semnătura fiind legalizată de notarul 
public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat 
semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi 
înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea 
votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de 
data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 
Ordinea de zi: - Confirmarea/ înlocuirea administratorului judiciar. 
Informaţii suplimentare: Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa: - administrator judiciar  Asist Cont 
IPURL 

Asist Cont IPURL Palade Mitică-Lulu 
 

Județul Constanţa 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea ELECTROCONSID PREST SRL, cod unic de înregistrare: 14093514 

Depunere rapoarte întocmite de 
administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 305, data emiterii: 09.12.2015 
1. Date privind dosarul: nr. dosar 13443/118/2012, Trib. Constanța, Secţia a II-a Civilă, complet F1, termen 14.12.2015 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa str. Traian, nr. 31, Constanța; Tel. 0241551345 int. 219, Programul 
arhivei/registraturii instanţei 8:30-12:00. 
3.1. Debitor: SC Electroconsid Prest SRL, CIF RO14093514, sediul social Cernavodă, str. Medgidiei, nr. 4, bl. H2, sc. 
A, et. 2, ap. 8, jud. Constanța, nr. Reg. Com. J13/1530/2001, Tel/Fax: __, E-mail: __, Cont bancar:__. 
3.2. Administrator special: Cristian DRĂGAN; Domiciliul: Cernavodă, str. Medgidiei nr. 28, bl. H2, sc. A, et. 2, ap. 8, 
Tel 0722260859, Fax __, E-mail electroconsidprest@gmail.com 
4. Lichidator: Bryte Recovery IPURL, CIF RO25400223, sediul social Constanța, str. I.C. Brătianu nr. 122, nr. de 
ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 0371/2009, Tel. 0241620242, Fax 0241622080, E-mail office@bryte.ro, 
Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Cristian IANCA. 
5. Subscrisa Bryte Recovery IPURL în calitate de lichidator al debitorului SC Electroconsid Prest S.R.L, reprezentată 
legal prin Cristian Ianca, 
În temeiul: 
� art. 20 lit. a) şi art. 54 alin(1) 
� art. 20 lit. b) şi art. 59 alin. (1) 
� art. 21 alin. 1 
� art. 106 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei 
� art. 117 alin.1 
� art. 122 alin.1 
� art. 129 alin.1 
comunică: 
� Raportul administratorului judiciar privind propunerea de intrare în procedura simplificată (20 zile) 
� Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stări de insolvenţă (40 zile) 
� Raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art.121 alin. (1) şi art.123 
� Raportul trimestrial privind situaţiile financiare ale debitorului 
� Raportul privind modalitatea de vânzare în bloc a bunurilor sau creanţelor debitorului 
� Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire 
� Raportul final şi bilanţul general 
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astfel întocmit(e), în anexă, în număr de 2 filă (e). 
6. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 1 exemplar. 

Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor  
şi justificarea cheltulelilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din legea  

privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Electroconsid Prest SRL  
Nr. dosar 13443/118/2012, Trib. Constanța, Secția a II-a Civilă, Complet F1 
Temei juridic: art. 20 lit. (a) și art. 54 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenței. 
Lichidator: BRYTE RECOVERY IPURL 
Debitor: SC ELECTROCONSID PREST SRL 
1. Mențiuni privind descrierea modului în care lichidatorul s-a achitat de atribuțiile sale în perioada 05.10.2015-
09.12.2015: 
Cu privire la valorificarea bunurilor rămase în patrimoniul debitoarei: În patrimoniul debitoarei mai sunt de valorificat 2 
barăci, 15 scule/unelte și stocul de materiale. Valoarea totală evaluată a bunurilor este de 55.580 lei. Conform 
regulamentului de vânzare aprobat de creditorul majoritar DGRFP Galați, licitațiile se organizează săptămânal, în 
perioada 16.10.2015 - 26.02.2016, cu o reducere treptată a prețului de pornire de la 100% la 50% din valoarea evaluată. 
Nu au fost valorificate bunuri, din lipsă de cumpărători interesați să le achiziționeze la prețul cerut. 
Cu privire la recuperarea celor două creanțe din patrimoniul debitoarei: 
a) Am urmărit derularea dosarului de insolvență nr. 5570/62/2013 al debitorului Sommering Install SRL, unde 
Electroconsid Prest SRL este înscrisa cu o creanța de 264.864,47 lei; La termenul din 18.09.2015, instanța a dispus 
intrarea în faliment a societății. Apreciem că recuperarea creanței este puțin probabilă. 
b) Din executarea silită de către BEJ Beciu Stelian a debitorului Lerin Cons SRL, pentru suma de 261.304,32 lei debit 
principal, plus 12.329,00 lei penalități, nu au rezultat sume. Apreciem că recuperarea creanței este puțin probabilă. 
În perioada analizată în prezentul raport, nu au fost recuperate creanțe. 
Soldul contului bancar al debitoarei la data prezentului raport este de 3,509.90 lei. 
2. Mențiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din Legea privind 
procedura insolvenței în perioada 01.10.2015-09.12.2015: 
În perioada mai sus menționată s-au înregistrat următoarele cheltuieli de procedură: 

 
Nu s-a achitat nici un onorariu lichidatorului judiciar. 
3. Solicitări adresate instanței: nu. 
4. Anexe:  
• Dovezi de publicare în BPI a actelor de procedură primite până la data prezentului raport (254282/05.10.2015, 
255062/06.10.2015) 

Cristian Ianca Practician în insolvență, asociat coordonator al Bryte Recovery IPURL 
 

Județul Dolj 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea EUROCAR IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 12239878 

Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de insolvenţă 
Nr.811, data emiterii: 02.09.2015 

1. Date privind dosarul: 3789/63/2009, Tribunalul Dolj, Secţia Civilă. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Dolj, str. Brestei, nr.129, Craiova, Jud. Dolj. 
3.1. Debitor: SC Eurocar Impex SRL cu sediul social în Craiova, str. Henri Coanda, nr. 54, bl. P1 Spaţiu Comercial, 
jud. Dolj, cod de identificare fiscală 12239878, număr de ordine în registrul comerţului J16/621/1999. 
3.2. Administrator special: Roşu Marius Ovidiu cu domiciliul în Craiova, str. Anul 1848, nr. 40, jud. Dolj. 
4. Lichidator judiciar: Casa De Insolventa GMC SPRL continuatoarea AMT Servicii Insolventa SPRL, societate ce a 
preluat urmare a divizarii acesteia din urma, (conform protocolului nr. 2/15.04.2015) cu sediul în Craiova, str. Calea 
Unirii, nr. 36, judeţul Dolj, RFO II: 0807/2015, tel./fax 0251/415.330, reprezentată de Tudor Constantin. 
5. Subscrisa, Casa De Insolventa GMC SPRL în calitate lichidator judiciar al debitorului SC Eurocar Impex SRL, în 
dosarul, 3789/63/2009, pe rolul Tribunalului Dolj, secţia Civilă, în temeiul art. 21 alin (1) din Legea privind procedura 
insolvenţei Comunică Raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor, prin care invederam 
instantei şi creditorilor urmatoarele: 
I. La termenul anterior instanta a aprobat raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea averii debitoarei şi planul de 
distribuire întocmit la data de 25.06.2015 şi a dispus distribuirea sumelor conform propunerii făcute. Anexam dovada 
distribuirii sumelor. 
II. Raportul de activitate prezentat la termenul din 3 Septembrie 2015, a fost publicat în B.P.I. 14895/08.09.2015. 
Anexam dovada publicarii. 
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III. Pentru bunurile mobile şi imobile, am continuat licitatiile publice în data de 11 Septembrie 2015, în data de 25 
Septembrie 2015, în data de 16 Octombrie 2015 şi în data de 30 Octombrie 2015 la aceeasi ora sediul administratorului 
judiciar.La licitatiile anuntate nu s-au prezentat participanti şi nu s-au depus oferte de cumparare. 
Am intocmit noi anunturi de vanzare, pe care le depunem la dosarul cauzei, urmand a efectua publicitatea în 
conformitate cu regulamentul de vanzare. 
IV. In concluzie, solicitam termen pentru valorificarea bunurilor ramase în partrimoniul falitei. 
Termen instanta: 17 Martie 2016 

Casa De Insolventa GMC SPRL reprezentată de Tudor Constantin 
 

Județul Iaşi 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea ALIMCO HRIS SRL (FOSTA PRES COM H.I. SRL), cod unic de înregistrare: 3860000 

Publicație de vânzare imobiliară 
Dosar nr.6243/99/2011 (nr.vechi 289/2011); Instanţa de fond: România, Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment; 
Judecător-sindic: Dan Artenie – complet 3; Hotărâre judecătorească: Încheierea nr.156/21.aprilie.2011 
Arhiva instanţei: România, mun.Iaşi, str. Elena Doamna nr.1A, jud.Iaşi; Telefon: 0232-211.265 
Debitor: SC Alimco Hris SRL (fostă SC Pres Com H.I. SRL), (în faliment / în bankruptcy / en faillite) 
Administrator special: nedesemnat; sediul social: România, municipiul Iaşi, b-dul Dacia nr.33, bloc DC2, parter, judeţul 
Iaşi;; Nr.Reg.Com. J22/1722/16.12.2010; C.U.I. 3860000/30.04.1993 
Lichidator: Consiliul de Insolvență IPURL; sediul social: România, mun.Iași, str. Dacia nr.29, bl.M, parter, ap.1, județul 
Iași; sediul ales: România, mun.Iași, str. Stihii nr.2A, bloc Stihii, et.3, ap.8, județul Iași; Nr.UNPIR RFO II – 0730; 
Atestat UNPIR: 2A0730; C.I.F. 32855694; Reprezentant legal: Țiplea Liviu - practician în insolvență compatibil; 
Telefon: 0744-95.04.95; 0734-20.10.80; Fax: 0332-819.034; E-mail: consiliuldeinsoventa@gmail.com; 
cinsolventa@gmail.com; Nr.de înregistrare: 6243/99/2011/1/09.12.2015 
Consiliul de Insolvență IPURL (succesor al C.I.I. Tiplea Liviu), cu datele din antet, în calitate de lichidator desemnat 
prin Încheierea nr.156/21.aprilie.2011 a debitorului Alimco Hris SRL, cu sediul în municipiul Iaşi, b-dul Dacia nr.33, 
bloc DC2, parter, judeţul Iaşi,în temeiul art.116 și art.25 lit.i) din legea 85/2006, coroborat cu hotărârea adunării 
creditorilor din 09.10.2015, anunță organizarea în data de 13.01.2016 orele 10.00 la sediul ales al lichidatorului din 
mun.Iași, str. Stihii nr.2A, bloc Stihii, et.3, ap.8, județul Iași a licitației publice cu strigare pentru vânzarea în bloc a 
activelor debitorului Alimco Hris SRL Activele oferite spre vânzare sunt:  
1.Proprietate imobiliară de 170 m.p. constând în spațiu comercial situat în mun.Iași, format din: a)Spațiu comercial în 
suprafață utilă de 47,83 m.p. situat în mun.Iași, bld.Dacia nr.33, bloc DC 2, parter, jud.Iași; b)Spațiu comercial în 
suprafață utilă de 122,17 m.p. situat în mun.Iași, bld.Dacia nr.33, bloc DC 3, parter, jud.Iași; Prețul de pornire a licitației 
publice cu strigare pentru vânzarea în bloc este de 141.525 euro echivalentul a 641.123 lei fără T.V.A. și reprezintă 
75% din valoarea evaluată. Pasul minim de licitare pentru toate etapele este de 1% din valoarea evaluată, conform 
regulamentului de vânzare aprobat de adunarea creditorilor din 09.10.2015.  
Pentru bunurile imobile se vor aplica prevederile legale în vigoare la taxa pe valoarea adăugată. Bunurile se vând libere 
de orice sarcini, conform art.53 din legea 85/2006. Ofertanții vor depune la sediul lichidatorului, cu 24 de ore înainte de 
ora și data licitației, o cerere de participare semnată de ofertant și însoțită de următoarele acte: 1.Copia certificatului de 
înregistrare a persoanei juridice române sau a cărții de identitate; 2.Certificatul emis de O.R.C. în luna de participare din 
anul curent privind persoana juridică română, precum și datele de identitate ale reprezentantului legal; 3.Dovada 
achitării taxei de participare la licitație în cuantum de 3.000 lei; 4.Garanția de participare în suma de 10% din prețul de 
începere a licitației se va plăti în contul de lichidare al debitorului; 5.Împuternicire sau delegație pentru persoana 
desemnată să reprezinte ofertantul. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare au obligația, 
sub sancțiunea decăderii, să facă lichidatorului dovada acestui drept, până în ziua anterioară planificării ședinței de 
licitație. Neplata prețului pentru bunul adjudecat la termenul stabilit prin procesul verbal de licitație, duce la pierderea 
garanției de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate, iar bunul va fi scos din nou la vânzare în sarcina 
adjudecatarului. În cazul câștigării licitației garanția se constituie avans iar în caz contrar se va restitui solicitantului. 
Dovada consemnării va fi atașată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru licitația publică. Vizitarea și 
prezentarea activelor se poate face în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului, la locul unde se află, 
conform adresei de mai sus. Lichidatorul va permite accesul în incinta activului a ofertanților la solicitarea scrisă 
prealabilă însoțită de o programare în acest sens. Detaliile privind documentația necesară în vederea participării la 
licitația publică și modul de organizare a licitației, precum și descrierea activului supus procedurii de valorificare sunt 
expuse în raportul de evaluare și regulamentul de vânzare și de organizare a licitației și care pot fi achiziționate de la 
sediul ales al lichidatorului. Potențialii ofertanți au obligația achiziționării, aceasta fiind condiție preliminară obligatorie 
și eliminatorie privind participarea la licitație. Prețul este de 2.000 lei, fără T.V.A. 
Creditorii vor putea ajudeca bunurile scoase la vânzare în contul creanței proprii dar nu mai puțin de 75% din valoarea 
evaluată, potrivit art.149 din legea 85/2006 prin completarea compatibilă cu dispozițiile art.510 alin.2 și art.512 alin.2 
Cod de procedură civilă din 1865, având în vedere și dispozițiile art.2-3 din legea 76/2012 cu modificările și 
completările ulterioare. În caz de neadjudecare, următoarele licitații publice cu strigare la același preț de pornire, se vor 
desfășura la data de 27.01.2016, urmând a continua bilunar, în fiecare zi de miercuri din saptămâna a 2-a și a 4-a a lunii 
până la adjudecare, în același loc și la aceeași oră, respectiv orele 10.00, cu excepția sărbătorilor legale și a perioadei de 
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vacanță judecătorească cu respectarea dispozițiilor art.149 din legea 85/2006 prin completarea compatibilă cu 
dispozițiile art.488÷523 Cod de procedură civilă din 1865, având în vedere și dispozițiile art.2-3 din legea 76/2012 cu 
modificările și completările ulterioare. 
Sărbătorile legale sunt definite de codul muncii și orice alte dispoziții legale în vigoare, iar vacanța judecătorească este 
definită de dispozițiile art.159 din regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești publicată în M.O. partea 
I nr.881/27.09.2004, cu modificările și completările ulterioare și art.139 din legea 304/2004 cu modificările și 
completările ulterioare,.  
Informații suplimentare găsiți la sediul ales al lichidatorului din mun.Iași, str. Stihii nr.2A, bloc Stihii, et.3, ap.8, județul 
Iași, sau la tel. 0744-95.04.95; 0734-20.10.80. Data: 09.12.2015 

Lichidator Consiliul de Insolvență IPURL Prin asociat coordonator Țiplea Liviu 
* 

Publicație de vânzare mobiliară 
Dosar nr.6243/99/2011 (nr.vechi 289/2011); Instanţa de fond: România, Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment; 
Judecător-sindic: Dan Artenie – complet 3; Hotărâre judecătorească: Încheierea nr.156/21.aprilie.2011 
Arhiva instanţei: România, mun.Iaşi, str. Nicolae Gane nr.20A, jud.Iaşi; Telefon: 0232-211.265 
Debitor: SC Alimco Hris SRL (fostă SC Pres Com H.I. SRL)(în faliment / în bankruptcy / en faillite) 
Administrator special: nedesemnat; sediul social: România, municipiul Iaşi, b-dul Dacia nr.33, bloc DC2, parter, judeţul 
Iaşi; Nr.Reg.Com. J22/1722/16.12.2010; C.U.I. 3860000/30.04.1993 
Lichidator: Consiliul de Insolvență IPURL; sediul social: România, mun.Iași, str. Dacia nr.29, bl.M, parter, ap.1, județul 
Iași; sediul ales: România, mun.Iași, str. Stihii nr.2A, bloc Stihii, et.3, ap.8, județul Iași, Nr.UNPIR RFO II – 0730; 
Atestat UNPIR: 2A0730; C.I.F. 32855694; Reprezentant legal: Țiplea Liviu - practician în insolvență compatibil; 
Telefon: 0744-95.04.95; 0734-20.10.80; Fax: 0332-819.034 
E-mail: consiliuldeinsolventa@gmail.com; cinsolventa@gmail.com;Nr.înregistrare: 6243/99/2011/2/09.12.2015 
Consiliul de insolvență IPURL(succesor în drepturi al C.I.I. Tiplea Liviu), cu datele din antet, în calitate de lichidator 
desemnat prin Încheierea nr.156/21.aprilie.2011 a debitorului Alimco Hris SRL, cu sediul în România, municipiul Iaşi, 
b-dul Dacia nr.33, bloc DC2, parter, judeţul Iaşi, în temeiul art.115-alin.3 și art.25 lit.i) din legea 85/2006, și a adunării 
creditorilor din 09.10.2015 anunță organizarea în data de 13.01.2016 orele 09.00 la sediul ales al lichidatorului din 
mun.Iași, str. Stihii nr.2A, bloc Stihii, et.3, ap.8, județul Iași a licitației publice cu strigare pentru vânzarea în bloc a 
activelor debitorului Alimco Hris SRL. Bunurile sunt situate în mun.Iași și se compun din: 
Nr. 
crt. Denumirea bunurilor U.M. Cantitate 

Valoarea estimată 
de piață - lei 

1 Cazan mural ANIS 24 kw Bc 1 520

2 Aparat sudura Bc 1 524

3 Ciocan rotopercutor Bc 1 691

4 Lada congelare Bc 1 506

5 Lada congelare 2M Bc 1 1.226

6 Vitrina lacto 111B Bc 1 786

7 Aparat preparat cafea tip SAECO Bc 1 636

8 Instalatie termica + microcentrala 32 kw Bc 1 5.060

9 Aparat frigorific YOKO Bc 1 1.664

10 Centrala racire KAMAX 210 Bc 1 3.200

11 Masina tocat carne SIRMAN Bc 1 1.095

12 Agregat frigorific CONFORTEX 2A Bc 1 534

13 Malaxor carne 150 kg ELECTROLUX Bc 1 961

14 Rotopercutor HDE Bc 1 493

15 Vitrina frigorifica KLARA 1,5 Bc 1 924

16 Vitrina frigorifica KLARA 2M Bc 1 709

17 Cazan mural ANIS 24 kw Bc 1 371

18 Agregat frigorific CONFORTEX 2A Bc 1 534

19 Vitrina frigorifica KLARA 250E Bc 1 696

20 VW Transporter 2,5 TDI - în stare de nefuncționare Bc 1 9.970
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Mijloacele fixe și obiecte de inventar evaluate la suma de totală de 20.837 lei și reprezintă 67% din valoarea evaluată. 
Pasul minim de licitare pentru toate etapele este de 1% din valoarea evaluată, votului adunării creditorilor din 
09.10.2015 și a regulamentului de vânzare. Bunurile se vând libere de orice sarcini, conform art.53 din legea 85/2006. 
Ofertanții vor depune la sediul lichidatorului, cu 24 de ore înainte de ora și data licitației, o cerere de participare 
semnată de ofertant și însoțită de următoarele acte:  
1.Copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice române sau a cărții de identitate;  
2.Certificatul emis de O.R.C. în luna de participare privind persoana juridică română, precum și datele de identitate ale 
reprezentantului legal;  
3.Dovada achitării taxei de participare la licitație în cuantum de 1.000 lei;  
4.Garanția de participare în suma de 10% din prețul de începere a licitației se va plăti în contul de lichidare al 
debitorului;  
5.Împuternicire sau delegație pentru persoana desemnată să reprezinte ofertantul.  
Detaliile privind documentația necesară în vederea participării la licitația publică și modul de organizare a licitației, 
precum și descrierea activului supus procedurii de valorificare sunt expuse în raportul de evaluare și regulamentul de 
vânzare și de organizare a licitației și care pot fi achiziționate de la sediul ales al lichidatorului.  
Potențialii ofertanți au obligația achiziționării, aceasta fiind condiție preliminară obligatorie și eliminatorie privind 
participarea la licitație. Prețul este de 1.000 lei, fără T.V.A. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase 
la vânzare au obligația, sub sancțiunea decăderii, să facă lichidatorului dovada acestui drept, până în ziua anterioară 
planificării ședinței de licitație. Neplata prețului pentru bunul adjudecat la termenul stabilit prin procesul verbal de 
licitație, duce la pierderea garanției de participare la licitație, cât și a celorlalte sume achitate, iar bunul va fi scos din 
nou la vânzare în sarcina adjudecatarului. În cazul câștigării licitației garanția se constituie avans iar în caz contrar se va 
restitui solicitantului.  
Dovada consemnării va fi atașată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru licitația publică. Vizitarea și 
prezentarea activelor se poate face în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului, la locul unde se află, 
conform adresei de mai sus. Lichidatorul va permite accesul în incinta activului a ofertanților la solicitarea scrisă 
prealabilă însoțită de o programare în acest sens.  
În caz de neadjudecare, următoarele licitații publice, cu strigare, se vor desfășura la data de 27.01.2016, 10.02.2016, 
24.02.2015, 09.03.2016, 30.03.2016 în același loc și la aceeași oră, respectiv orele 09.00, cu excepția sărbătorilor legale 
și a perioadei de vacanță judecătorească cu respectarea dispozițiilor art.149 din legea 85/2006 prin completarea 
compatibilă cu dispozițiile art.488÷523 Cod de procedură civilă din 1865, având în vedere și dispozițiile art.2-3 din 
legea 76/2012 cu modificările și completările ulterioare.  
Sărbătorile legale sunt definite de codul muncii și orice alte dispoziții legale în vigoare, iar vacanța judecătorească este 
definită de dispozițiile art.159 din regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești publicată în M.O. partea 
I nr.881/27.09.2004, cu modificările și completările ulterioare și art.139 din legea 304/2004 cu modificările și 
completările ulterioare,. Creditorii vor putea adjudeca bunurile scoase la vânzare în contul creanței proprii dar nu mai 
puțin de 75% din valoarea evaluată, potrivit art.149 din legea 85/2006 prin completarea compatibilă cu dispozițiile 
art.445, art.448 alin.1-2 Cod de procedură civilă din 1865, având în vedere și dispozițiile art.2-3 din legea 76/2012 cu 
modificările și completările ulterioare. Informații suplimentare găsiți la sediul ales al lichidatorului din mun.Iași, str. 
Stihii nr.2A, bloc Stihii, et.3, ap.8, județul Iași, sau la tel. 0744-95.04.95; 0734-20.10.80. Data: 09.decembrie.2015 

Lichidator Consiliul de insolvență IPURL Prin asociat coordonator Țiplea Liviu 
 
Județul Ilfov 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea ALUSIS CONCEPT SRL, cod unic de înregistrare: 26578998 
Tribunalul Ilfov Sectia Civila 
Dosar nr. 3196/93/2014 

Proces verbal de adjudecare 
Nr. 87/3196/08.12.2015 

Incheiat astazi, 08.12.2015, ora 14.45 la sediul Dizolvmar I.P.U.R.L. din Bucureşti, str. Spineni nr. 1, bl. 1, ap. 10, 
sector 4. Dizolvmar I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar la debitoarei SC ALUSIS CONCEPT SRL (în faliment, 
în bankruptcy, en fallite) cu sediul social în loc. Popești Leordeni, str. Amurgului, nr. 4D, camera 2, județ Ilfov, 
identificată prin CUI 26578998, număr de ordine în Registrul Comerțului J23/623/2010, avand în vedere procesul 
verbal de licitatie nr. 85/04.12.2015 prin care numitul Stoicu Alexandru Silvian, posesor CI seria RR nr. 573261, CNP 
1740402451567 a fost declarat adjudecatar al autoturismului marca Mecedes Benz 200 CDI cu numarul de 
inmatriculare IF-65-NUR, serie WDD2040071A136632, pentru suma de 22.560 lei, autoturism apartinand debitoarei 
SC Alusis Concept SRL (în faliment, în bankruptcy, en fallite) cu sediul social în loc. Popești Leordeni, str. Amurgului, 
nr. 4D, camera 2, județ Ilfov, identificată prin CUI 26578998, număr de ordine în Registrul Comerțului J23/623/2010, 
precum şi depunerea recipisei cu nr. tranzactie 1900B0061/07.12.2015 emisa de UniCredit Bank prin care a depus suma 
de 18.800 lei, reprezentand diferenta pana la suma totala de 22.560 lei ( suma de 3.760 lei a fost depusa la data de 
06.11.2015 cu titlu de garantie de participare licitatie), 
In temeiul art. 158 al.1 şi 2 din Legea 85/2014 stabilesc adjudecarea bunului mobil autoturism marca Mecedes Benz 
200 CDI cu numarul de inmatriculare IF-65-NUR, serie WDD2040071A136632, în favoarea d-lui Stoicu Alexandru 
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Silvian, posesor CI seria RR nr. 573261, CNP 1740402451567 pentru suma de 22.560 lei. 
In temeiul art. 158 alin.2 din Legea 85/2014 prezentul proces verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate.  
Drept pentru care am incheiat procesul verbal în trei exemplare. 

Stoicu Alexandru Silvian DIZOLVMAR I.P.U.R.L 
Lichidator judiciar 

  
Județul Mehedinţi 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea DATA COM SRL, cod unic de înregistrare: 15520478 

Convocare adunarea creditorilor 
Număr:1652, data emiterii: 09.12.2015 

1. Date privind dosarul: 7032/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia Civilă. 
2. Creditori: lista anexa. 
3.1 Debitor: SC Data Com SRL cu sediul social în Şimian, comuna Şimian, judeţul Mehedinţi, cod de identificare 
fiscală 15520478, număr de ordine în registrul comerţului J25/132/2013. 
3.2. Administrator special: nedesemnat. 
4. Lichidator judiciar: ART Insolv SPRL cu sediul în Craiova, str. Calea Unirii, nr. 32, judeţul Dolj, RSP 0421, tel./fax 
0251/415.330, reprezentată de Florescu Alina. 
5. Subscrisa, ART Insolv SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Data Com SRL, în dosarul nr. 
7032/101/2014, pe rolul Tribunalului Mehedinţi, secţia Civilă, în temeiul art. 48 şi următoarele din din Legea 
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, din oficiu convoacă adunarea creditorilor 
debitorului: SC Data Com SRL 
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar. 
Adresa: Craiova, str. Calea Unirii, nr. 32, judeţul Dolj, Data de 14 Ianuarie 2016, Ora 1400. 
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul 
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Dacă legea nu 
interzice în mod expres, creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată 
de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, 
bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, 
administratorului judiciar sau lichidatorului. 
Ordinea de zi: 1. Prezentarea raportului final şi a situatiilor financiare finale. 
2. Inchiderea procedurii insolventei. 
Informaţii suplimentare: Pentru alte informaţii, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar ART Insolv SPRL. 

Lista creditori 
Nr. 
crt 

Denumire creditor Sediul Creditorului 

1. AJFP Mehedinti Drobeta Turnu Severin, Piaţa Radu Negru, nr.1, jud. Mehedinţi 
2. SC Nikonstruct System SRL Drobeta Turnu Severin, str. Aurora, nr.3, jud. Mehedinţi 
3. SC Dabadi SRL Drobeta Turnu Severin, str. Topolnitei, nr.6, jud. Mehedinţi 
4. SC ABC Systems SRL Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timisoarei, nr.175B, jud. Mehedinţi 
5. SC CEZ Distributie SA Cu sediul ales în Bucureşti, calea Floreasca, nr.39, et.3, sector 1  
7. SC Nedeias Com SRL Bistrita, str. Zorilor, nr.15, jud. Bistrita 
8. SC Coruna Com SRL Sat Corcova, comuna Corcova, jud. Mehedinti 
9. Andrei Emilian-Virgil Sat Simian, comuna Simian, jud. Mehedinti 

ART Insolv SPRL prin Florescu Alina 
 

Județul Mureş 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea HENILEHEL SRL, cod unic de înregistrare: 12941960 

Raport la termenul din 10.12.2015 
Număr:1785 Data emiterii: 07.12.2015. 

1.Date privind dosarul:număr dosar 1722/1371/2013, Tribunalul Specializat Mureş Judecator sindic:Tudoriţa Manta 
2.Arhiva/registratura instanţei: 
Adresa:str. Justiţiei, nr.1,Târgu-Mureş, judeţul Mureş.Numar telefon 212541.Program arhivă:8,00-12,00. 
3.1.Debitor:SC Henilehel SRL.Cod de identificare fiscală:Ro-12941960, sediul:Tg.Mureş, str. Cutezanţei, nr.44, ap.1, 
judeţul Mureş şi nr.înregistrare în registrul comerţului J-26-235-2000. 
3.2Administrator special: 
4.1Creditor: 
5.Lichidator judiciar:Botos Iacob Dorinel.Cod de identificare fiscală 19852097,domiciliul-str. Principală, nr.67/F, sc.1, 
ap.10, Localitatea Ungheni, judeţul Mureş, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B1478. 
Telefon:0740207742,0722646459, fax 0265233389. 
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6.Subsemnatul Botos Iacob Dorinel,în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Henilehel SRL, conform 
sentinţei comerciale nr.1673/C din 27.11.2014, pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş, în dosar 1722/1371/2013, 
în temeiul art.20 din Legea privind procedura insolvenţei notific raport lunar:În perioada scursă de la numirea mea în 
calitate de lichidator judiciar al societăţii am continuat demersurile în procedura. 
Tabelul suplimentar de creanţe a fost publicat în bpi nr.3441 din data de 23.02.2015, nefiind contestat. 
Şedinţa adunării creditorilor din data de 20.02.2015 nu a fost statutară nici un creditor nu a fost prezent. 
Am reconvocat adunarea creditorilor pentru data de 29.06.2015, având pe ordinea de zi confirmarea lichidatorului 
judiciar şi stabilirea renumeraţiei acestuia.La şedinţă participă creditorul.AJFP Mureş care deţine 69,74% din creanţele 
garantate, 100% din total creanţe bugetare şi 50,5% din total creanţe a trimis o scrisoare prin care arată că că este de 
accord cu confirmarea lichidatorului numit provizoriu şi propune o renumeraţie de 2000 lei pe intreaga procedura şi un 
onorariu de success de 5% din sumele distribuite creditorilor, creditorul doreşte să facă parte din comitetul 
creditorilor.Creditorul aprobă raportul privind cauzele insolvenţei. 
Şedinţa este statutară.Procesul verbal al adunării creditorilor a fost publicat în bpi nr.11853 din data de 29.06.2015 şi nu 
a fost contestat.Nu am reuşit să intru în posesia ubnor eventuale bunuri şi a documentelor contabile ale societăţii, ca 
atare am întocmit o cerere de angajare a răspunderii administratorului. Pe rolul instanţei avem cererea de angajare a 
răspunderii administratorilor debitoarei care face obiectul dosarului asociat 1722/1371/2013/a1, care a avut termen de 
judecată la data de 24.09.2015.Următorul termen de judecată va fi la data de 10.12.2015.Mentionam ca în contul 
collector nu avem sume disponibile.În procedură am efectuat cheluieli în sumă de 154 lei. 

Botos Iacob Dorinel-administrator judiciar 
 
2. Societatea LACTO MONTANA IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 6169107 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar 
în procedura falimentului SC Lacto Montana Impex SRL 

Nr.: 664 din 09.12.2015 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 779/1371 Anul 2009 Tribunal Comercial Mureş Judecător sindic Valentin Buliga 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa str. Justiţiei nr.1, Tg.Mureş, jud.Mureş telefon 0265- 262010 programul 
arhivei/registraturii instanţei zilnic orele 8-12 
3.1. Debitor: SC Lacto Montana Impex SRL Cod de identificare fiscală 6169107 sediul social nr.24 sat Toaca 
com.Hodac, jud.Mureş Număr de ordine în registrul comerţului J26/841/1994  
3.2. Administrator special: Fărcaş Dorina Domiciliul sat Toaca com.Hodac nr.24, jud.Mureş 
4. Lichidator judiciar: All Credit S.P.R.L. Cod de identificare fiscală 14720621 sediul social str. Corneşti nr.10 
Tg.Mureş, jud.Mureş Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 2A0193 tel./fax 0365-424122 E-mail 
all_credit@yahoo.com Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Luka Gusztáv 
5. Subscrisa All Credit S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Lacto Montana Impex SRL, 
reprezentat legal prin Luka Gusztáv în temeiul art. 21 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor astfel întocmit, în anexă, în număr de 4 pagini. 

Raport privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor pentru debitorul SC Lacto Montana Impex SRL 

Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale 
În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.85/2006 modificată s-a publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă 
nr.16566/02.10.2015 raportul nr.499/25.09.2015 privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor, depus la 
dosarul cauzei pentru termenul de judecată din data de 30.09.2015.  
Referitor la valorificarea bunurilor debitoarei ca și materiale refolosibile, având în vedere că singura ofertă primită din 
partea unei societăți având ca obiect de activitate colectarea materialelor refolosibile a fost cea a SC Remat SA 
Tg.Mureș, care a oferit pentru materiale refolosibile oțel nepregătit prețul de 0,60 lei/kg și pentru materiale refolosibile 
oțel inox nepregătit prețul de 3,20 lei/kg, lichidatorul judiciar a contactat conducerea ofertantului în vederea finalizării 
acțiunii demarate.  
Reprezentantul SC Remat SA și-a exprimat disponibilitatea de a demara acțiunea de colectare a bunurilor debitoarei 
după data de 14.12.2015 având în vedere că bunurile, care sunt depozitate într-o incintă dificil de accesat, trebuiesc 
procesate și necesită o aparatură care va fi disponibilă doar după data susmenționată.  
Solicităm judecătorului sindic un termen în vederea finalizării procedurii de valorificare al bunurilor debitoarei. 
Se anexează prezentului raport: 
- copia extrasului din buletinul procedurilor de insolvenţă nr.16455 din data de 02.10.2015 cuprinzând raportul 
nr.499/25.09.2015 privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor, depus la dosarul cauzei pentru termenul 
de judecată din data de 30.09.2015, 
- nota telefonică privind convorbirea purtată cu reprezentantul SC Remat SA Tg.Mureș  
în număr de 2 pagini.  

All Credit S.P.R.L. prin Luka Gusztáv 
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Județul Olt 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea DINA-PER SRL, cod unic de înregistrare: 6757794 

Depunere proces verbal al  adunării creditorilor din 07.12.2015 
Nr. 2848  Data emiterii: 08.12.2015 

1.Date privind dosarul: nr. dosar: 3478/104/2012, Tribunalul Olt; Judecător sindic: Sorinel Vasile 
2. Arhiva /registratura instanţei: adresa: str,. Mânăstirii nr.2, Slatina, jud. Olt, nr. de telefon 0249/414989,  
3. Debitor: SC Dina-Per  SRL cod de identificare fiscală: 6757794; sediul social: Balş, str. Cireşului, nr. 44, judeţul Olt, 
nr. înreg. în reg. comerţului J28/1508/1994 
4. Creditori:  Administraţia Judeţeană a  Finanţelor  Publice Olt, str. Arcului, nr.1, judeţul OLT      
SC Premar Com Serv SRL, cu sediul în localitatea Dobroteasa, judeţul Olt 
CEC Bank, cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 13, sector 3, 
SC Valcos holding, cu sediul în Comuna Leu, str. Complexului nr. 50A, judeţul Dolj 
SC Angel's Prod Com SRL, cu sediul în Dej, comuna Dumbrava Rosie, nr. 8, judeţul Cluj 
Primăria oraş Balş, str.N Bălcescu, nr.14, judeţul Olt 
SC Uliana Com SRL, cu sediul în Craiova, cart. Craiovita Nouă, judeţul Dolj 
SC Arabesque SRL, cu sediul în municipiul Galaţi,str Timisului, nr.1, judeţul Galaţi 
Fondul National de Garantarea Creditelor (FNGCIMM)cu sediul  în Bucureşţi, str. Stefan Iulian, nr. 38, sector 1 
Drim Daniel, cu sediul în Piteşti, str. Calea  Campulung, nr.35, judeţul Argeş 
Total Distribution Group Arges srl, cu sediul în Piteşti, b-dul Petrochimiştilor, nr.53, judeţul Arges 
Transilvania General Import Export srl, cu sediul în Oradea, str.Teatrului, nr.1-2 
Banca Comerciala Romana SA, b-dul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, Bucureşti 
SC Damila SRL, cu sediul  în Rîmnicu Vîlcea, str. Strandului, nr. 8 
SC Kalextiren SRL, cu sediul în Balş, str. N Bălcescu, nr. 145, bl. G1, sc.1, ap 9, judeţul Olt 
5.Lichidator judiciar: Phoenix SPRL; cod de identificare fiscală: R014404378, sediu Slatina, str. Mânăstirii, bl. 1C, 
sc.A, ap.1, jud. Olt, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă: 0207; tel./fax: 0349.409.771 
6. Subscrisa Phoenix SPRL, în calitate de lichidator judiciar al  SC Dina-Per  SRL conform Sentinţei nr. 173 din data de 
24.03.2014, pronunţată de Tribunalul Olt în dosar nr. 3478/104/2013 în temeiul art.15 din Legea 85/2006 privind 
procedura insolvenţei comunică,-Procesul verbal  al adunării creditorilor SC Dina-Per  SRL din data de 07.12.2015 

Proces verbal al adunării creditorilor debitorului SC Dina Per SRL 
Încheiat azi 07.12.2015 

Date privind dosarul: Număr dosar:  3478/104/2014 Tribunalul Olt 
Debitor: SC Dina-Per  SRL 
Adresa: sediul social: Balş, str. Cireşului, nr. 44, judeţul Olt  
Încheiat astăzi 07.12.2015 ora 12,30, la sediul administratorului judiciar din  Slatina, str. Mânăstirii, bl.1C, sc.A, ap.1, 
judeţul Olt, cu ocazia întrunirii Adunării creditorilor  debitorului  SC Dina-Per  SRL, convocată în conformitate cu 
prevederile art. 14 şi următoarele din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei 
Ordinea de zi:     
- Aprobarea modalităţii de valorificare a bunurilor existente în patrimoniul debitorului     
Desfăşurarea Adunării  Creditorilor – Participare 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Dina-Per SRL, convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data de 
07.12.2015, ora 12,30 au fost convocaţi creditorii înscrişi în tabelul definitiv al creanţelor, respectiv: 
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt cu sediul în Slatina, str.Arcului nr.1, cod de identificare fiscală: 
4286364   
- SC Premar Com Serv SRL, cu sediul în localitatea Dobroteasa, judeţul Olt 
- CEC Bank, cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 13, sector 3, 
- SC Valcos holding, cu sediul în Comuna Leu, str. Complexului nr. 50A, judeţul Dolj 
- SC Angel's Prod Com SRL, cu sediul în Dej, comuna Dumbrava Rosie, nr. 8, judeţul Cluj 
- Primăria oraş Balş, str.N Bălcescu, nr.14, judeţul Olt 
- SC Uliana Com SRL, cu sediul în Craiova, cart. Craiovita Nouă, judeţul Dolj 
- SC Arabesque SRL, cu sediul în municipiul Galaţi,str Timisului, nr.1, judeţul Galaţi 
- Fondul National de Garantarea Creditelor (FNGCIMM)cu sediul  în Bucureşţi, str. Stefan Iulian, nr. 38, sector 1 
- Drim Daniel, cu sediul în Piteşti, str. Calea  Campulung, nr.35, judeţul Argeş 
- Total Distribution Group Arges srl, cu sediul în Piteşti, b-dul Petrochimiştilor, nr.53, judeţul Arges 
- Transilvania General Import Export srl, cu sediul în Oradea, str.Teatrului, nr.1-2 
- Banca Comerciala Romana SA, b-dul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, Bucureşti 
- SC Damila SRL, cu sediul  în Rîmnicu Vîlcea, str. Strandului, nr. 8 
- SC Kalextiren SRL, cu sediul în Balş, str. N Bălcescu, nr. 145, bl. G1, sc.1, ap 9, judeţul Olt 
Pentru şedinţa din data de 07.12.2015, s-a primit punct de vedere din partea următorilor creditori; 
- Administraţia Judeteană a Finantelor Publice  Olt, creditor deţinător al unui procent de 2,07 %  
din valoarea creantelor inregistrate in tabelul  definitiv consolidat de creanţe, cu adresa nr. OT 25192/26.11.2015 a 
transmis punctul său de vedere cu privire la ordinea de zi:  
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- recomandă respectarea prevederilor Regulamentului de valorificare a bunurilor, aprobat 
- Fondul National de Garantarea Creditelor (FNGCIMM), creditor deţinător al unui procent de  15,35 %  din valoare 
creantelor înregistrate in tabelul tabelul definitiv consolidat de creanţe, a comunicat punctul de vedere cu privire la 
ordinea de zi: 
- recomandă valorificarea prin organizarea a trei etape de câte minim cinci licitaţii publice cu strigare, având preţul de 
pornire în prima etapă egal cu valoarea de evaluare, iar în caz de nevalorificare pasul de reducere de preţ de la un set de 
licitaţii la altul să fie de minim 5 %. De asemenea propun ca publicitatea aferentă licitaţiilor să se realizeze intr-un ziar 
national, pe site-ul lichidatorului judiciar si la Primăria de la locul vânzării activelor 
- Banca Comerciala Romana SA, reprezentată de SCA Stoica & Asociaţii, creditor deţinător al 
unui  procent de 46,43 % din valoarea creantelor înregistrate in tabelul definitiv consolidat de creanţe a transmis punctul 
de vedere cu privire la ordinea de zi: 
- solicită prorogarea tuturor discuţiilor aflate pe ordinea de zi pentru următoarea Adunare a creditorilor 
Lichidatorul judiciar constată că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerinţele art.15 alin (1) şi 
(2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, respectiv sunt prezenţi creditori ale căror creanţe însumate să 
reprezinte minim 30% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului. 
Ţinând cont de punctele de vedere transmise în scris de către creditori, adunarea creditorilor hotărăşte:    
-  Prorogă discutarea punctelor de pe ordinea de zi a adunarii creditorilor pentru o dată ulterioara 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în 2(două ) exemplare, din care un exemplar va fi depus la 
dosarul cauzei. 

Lichidator judiciar Phoenix SPRL Practician în insolvenţă Gheorghe Rîciu 
 

Județul Prahova 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea ALTINIS CONST SRL, cod unic de înregistrare: 15625369 
Catre,  Tribunalul Prahova  Sectia A II – A Civila, de Contencios Administrativ şi Fiscal  
Dosar nr. 8555/105/2014 Termen 14.12.2015 

Raportul nr. 5 al lichidatorului judiciar privind debitoarea SC Altinis Const SRL 
Nr. iesire: 3746/08.12.2015 

1. Introducere Prin Sentinta nr. 918 din data de 08.10.2015 pronuntata de Tribunalul Prahova, Sectia A II – A Civila, 
de Contencios Administrativ şi Fiscal s-a admis cererea formulata de administratorul judiciar DINU URSE SI 
ASOCIATII SPRL desemnat sa administreze procedura insolvenţei debitoarei, în temeiul art.145, alin.1, lit. A din 
Legea nr. 85/2014, pentru inceperea procedurii falimentului debitoarei SC ALTINIS CONST SRL cu sediul în Comuna 
Ciorani, Sat Cioranii de Jos, nr. 324 Bis, Judet Prahova, inregistrata la ORC sub nr. J29/1216/2003, CUI 15625369.  
Prin Sentinta amintita a fost desemnat lichidator judiciar DINU URSE SI ASOCIATII SPRL cu atributiile prevazute de 
lege. In temeiul Sentintei din data de 08.10.2015 şi în considerarea prevederilor din Legea nr. 85/2014, lichidatorul 
judiciar a procedat la demararea activitatilor specifice stabilite în sarcina sa. 
2. Acte şi operatiuni intreprinse în cadrul procedurii 
Dispozitiile instantei Prin Sentinta din data de 08.10.2015 Tribunalul Prahova, Sectia A II – A Civila, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal a stabilit ca atributiile lichidatorului judiciar sunt cele prevazute la art. 64 din Lege. 
A fost dispusa, de asemenea, notificarea deschiderii procedurii de faliment societatii debitoare, creditorilor şi Oficiului 
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, pentru efectuarea mentiunii, precum şi publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolventa.  
3. Activitatea lichidatorului judiciar De indata ce au fost cunoscute de catre lichidator toate dispozitiile instantei s-a 
inceput actiunea de contactare a reprezentantilor debitoarei şi au fost indeplinite masurile dispuse de instanta. 
 De asemenea a fost publicata notificarea privind deschiderea procedurii generale a falimentului impotriva SC ALTINIS 
CONST SRL în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 19078 din data de 09.11.2015 şi în ziarul Juranalul National 
din data de 09.11.2015. Astfel, au fost notificati cu privire la deschiderea procedurii falimentului şi pentru a se inscrie 
cu eventualele declaratii de creanta rezultate din continuarea activitatii, urmatorii creditori:  
− A.J.F.P. - PRAHOVA; 
− PRIMARIA COMUNA CIORANI - Jud. Prahova; 
− SC ARTSANI COM SRL; 
− SC CLAUBI TRANSPORT SRL; 
− SC ZIAD PREST SRL; 
− SC KAPRONI SRL; 
− SC SRAC CERT SRL; 
− SC PROLEASING MOTORS SRL. 
 In consecinta la dosarul cauzei au fost regasita declaratia de creanta formulata de A.J.F.P. - Prahova ce solicita 
inscrierea în tabelul suplimentar al creantelor debitoarei cu suma de 15.485 Lei.  
Fata de acesta imprejurare lichidatorul judiciar a intocmit Tabel Suplimentar al Creantelor debitoarei care a fost depus 
la dosarul cauzei în data de 08.12.2015 şi transmis catre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolventa. 
In urma inventarierii bunurilor apartinand patrimoniului societatii debitoare, s-a procedat la intocmirea raportului de 
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evaluare de catre SC NAF CONSULT EVAL SRL, raport în urma căruia evaluatorul a apreciat că, valoarea totala de 
piata a bunurilor este de 248.444,10 Lei, adica 56.229,00 Euro la cursul de 4,4184 Lei/Euro din data de 17.07.2015. 
In data de 13.11.2015 lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Creditorilor cu urmatoarea ordine de zi: 
1. Prezentarea Raportului de Evaluare a bunurilor societatii debitoare; 
2. Stabilirea şi aprobarea modalitatii de valorificare a bunurilor societatii debitoare; 
3. Confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneratiei acestuia în cuantum de 1.500 lei/luna exclusiv TVA şi 
4% exclusiv TVA din sumele obtinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei şi din sumele 
recuperate. 
In adunarea creditorilor legal constituita a fost hotarat: 
• La punctul nr. 1 al ordinei de zi, Adunarea Creditorilor a luat cunostinta de Raportul de evaluare a bunurilor din 
patrimoniul societatii debitaore şi nu are obiectiuni; 
• La punctul nr. 2 al ordinei de zi, Adunarea Creditorilor aproba Regulamentul de valorificare valorificare a bunurilor 
aflate în patrimoniul societatii debitoare prezentat de lichidatorul judiciar dupa cum urmeaza: 
-  Vor fi organizate cinci sedinte de licitatie pornind de la valoare de 100% din pretul de piata aratat în Raportul de 
Evaluare, exclusiv TVA.  
-  Daca nu se ofera pretul de 100% din valoarea de piata exprimat în Raportul de Evaluare vor organiza inca cinci 
sedinte pornind de la 75% din pretul de piata exprimat în Raportul de Evaluare exclusiv TVA.  
-  In cazul în care bunurile nu vor fi valorificate se va accepta pretul cel mai mare oferit (chiar daca se prezinta un 
singur licitator) dar cu conditia ca acest pret sa nu fie mai mic de 50% din pretul de piata stabilit prin Raportul de 
Evaluare, exclusiv TVA.  
-  Ofertele primite de catre lichidatorul judiciar vor fi supuse aprobarii Adunarii creditorilor.  
-  Licitati vor fi organizate saptamanal. 
La punctul nr. 3 al ordinei de zi Adunarea Creditorilor confirma Dinu, Urse şi Asociatii SPRL lichidator judiciar al 
societatatii debitoare ALTINIS CONST SRL, cu un onorariu în cuantum de 1.500 Lei/luna exclusiv TVA şi 4% 
exclusiv TVA din sumele recuperate şi din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei. 
Procesul verbal al Adunarii creditorilor a fost depus la grefa Tribunalului Prahova în data de 16.11.2015 şi publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 19750 din data de17.11.2015.  
In ceea ce priveste activitatea în cadrul procedurii de lichidare a SC ALTINIS CONST SRL, aratam ca fata de cele 
hotarate de creditori în Adunarea ce a avut loc în data de13.11.2015, lichidatorul judiciar a efectuat demersurile 
necesare în vederea valorificarii bunurilor aflate în patrimoniul societatii debitoare. Astfel, pentru a veni în întâmpinarea 
necesităţilor informaţionale şi de altă natură ale cumpărătorilor potenţiali, lichidatorul judiciar a procedat la publicarea 
unui anunt de vanzare în data de 24.11.2015 în ziarul JURNALUL National. 
In vederea valorificarii bunurilor din patrimoniul societatii debitoare, prima sedinta de licitatie a fost stabilita în data de 
04.12.2015, ora 14.00, în cazul în care bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii au fost 
organizate în data de 11.12.2015, 18.11.2015, 11.01.2016, 18.11.2016, ora 14.00 aceeasi ora. 
Pretul de pornire pentru cele cinci sedinte de licitatii organizate în vederea valorificarii bunurile din patrimoniul 
societatii debitoare, asa cum mai sus a fost aratat, a reprezentat 100% din valoarea prezentata în Raportul de evaluare. 
Prin prezentul raport de activitate aratam ca în cadrul celor cinci sedinte de licitatie cu pretul de pornire reprezentand 
100% din valoarea prezentata în Raportul de evaluare nu au fost valorificate bunuri din patrimoniul societatii debitoare. 
Fata de casta imprejurare lichidatorul judiciar a continuat demersurile în vederea valorificarii a bunurilor din 
patrimoniul societatii debitoare conform hotararii Adunarii creditorilor din data de 13.11.2015. Astfel în data de 
08.12.2015 s - a procedat la publicarea unui anunt de vanzare în ziarul de larga circulatie JURNALUL NATIONAL.  
Pentru imobil, autovehicule, mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în patrimoniul sociatatii debitaore prima sedinta 
de licitatie a fost stabilita în data de 15.01.2016, ora 14.00, iar daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi organizate în data de, 22.01.2016, 29.01.2016, 05.02.2016 aceeasi ora. 
Anexam prezentului Raport de activitate: 
- Borderou posta” notificari creditori; 
- Dovada publicarii în ziuarul Jurnalul National din data de 09.11.2015 privind deschiderea procedurii falimentului; 
- Dovada publicarii Procesului - verbal al Adunarii creditorilor din data de 13.11.2015 în Buletinul Procedurilor de 
Insolventa nr. 19750 din data de17.11.2015;  
- Sinteza Raport de evaluare; 
- Raport de evaluare al bunurilor debitoarei ALTINIS CONST SRL intocmit de SC NAF CONSULT EVAL SRL; 
- Regulament valorificare bunuri debitoare SC ALTINIS CONST SRL; 
- Publicatie de vanzare bunuri SC ALTINIS CONST SRL în Jurnalul National din data de 24.11.2015; 
- Publicatie de vanzare bunuri SC ALTINIS CONST SRL în Jurnalul National din data de 08.12.2015; 
 Avand în vedere cele mai sus prezentate, solicitam instantei : 
• Aprobarea prezentului raport; 
• Acordarea unui nou termen: 
a. In vederea valorificarii bunurilor din patrimoniul societatii debitoare; 
b. Continuarea procedurii. 
Asigurandu-va de intreaga noastra consideratiune,  

Dinu, Urse Si Asociatii SPRL Prin Asociat Coordonator Dan Urse 
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* 
Dinu, Urse şi Asociaţii SPRL sediu: str. Buzesti, nr. 71, et. 2, Camera 203, sector 1, Bucureşti 
Tel./Fax: (+40) 21 318 74 25 
Tribunalul Prahova Sectia A II - A Civila, de Contencios Administrativ Si Fiscal 
Dosar nr.: 8555/105/2014 
Termen: 14.12.2015 

Tabel suplimentar al creantelor debitoarei SC Altinis Const SRL 
Nr. iesire: 3731/07.12.2015 

Nr. Denumire 
Creanta 

solicitata lei 
Creanta 

admisa lei 
% din Observatii 

crt. Creditor    grupa   
I. Grupa creantelor suplimentare - art. 161, pct. 4         

1. A.J.F.P. - Prahova 15.485,00 15.485,00 100,00   
Total general 15.485,00 15.485,00 100,00   

Dinu Urse Si Asociatii SPRL practician coordonator Dan Urse 
 
Județul Sălaj 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea COMIGEX CONSTRUCTII SRL, cod unic de înregistrare: 9131905 

Raportul de activitate nr. 12 în baza art. 20 din legea 85/2006 
Nr. 2755 din 08.12.2015 

Cabinet Individual de Insolvență Petrușan V. Ana, Zalău, str. Andrei Şaguna, nr.8, ap.1, jud. Sălaj, CIF 27215060, Tel-
fax 0260-661460, tel. mobil 0742-137363 
Debitor: SC Comigex Construcții SRL –„ în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement”, Sediul: 
Zalău, str. Gh. Doja, nr.63, Judeţul Sălaj, J31/22/1997, CUI: 9131905 
Dosar: 6270/84/2012- Tribunalul Sălaj, Termen judecată: 14.12.2015 
Domnule Preşedinte, Subscrisa C.C.I. Petrușan Ana, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Comigex 
Construcții SRL, conform Sentinței civile nr. 507/C din 04.12.2012, pronunțată în dosarul nr.6270/84/2012, prezentăm: 
Raportul de activitate nr. 12 în baza art. 20 din legea 85/2006 Raportul se referă la activitatea desfășurată de către 
administratorul judiciar în perioada septembrie 2015- octombrie 2015  
I. Acţiuni întreprinse, măsuri adoptate şi rezultatul acestora în ceea ce priveşte recuperarea creanţelor debitoarei. 
Demersuri juridice Societatea debitoare SC Comigex Construcții SRL figurează ca parte în următoarele dosare: - dosar 
nr. 3905/84/2012/a54 - reclamant: SC Comigex Construcții SRL – pârât SC Inserco SRL, obiect: cerere plată dobânzi, 
termen: 12.10.2015, acordat în vederea soluţionării. În data de 12.10.2015 se amână cauza pentru studiu întâmpinare 
pentru data de 26.10.2015, în data de 26.10.2015 se amână cauza pentru data de 02.11.2015, iar la data de 09.11.2015 
prin hotărârea 2108/2015 se admite în parte acţiunea formulată de reclamanta SC Comigex Construcţii SRL, societate în 
insolventa reprezentată legal de administrator judiciar CII Petruşan Ana şi obligă pârâta la plata dobânzii legale aferente 
sumei de 123.702,84 lei reprezentând garanţii de bună execuţie de la data încasării de către pârâtă la data efectuării 
plăţii acestei sume către reclamantă şi actualizarea acesteia cu rata inflaţiei. Respinge acţiunea şi constată autoritatea 
lucrului judecat cu privire la capetele de cerere privind plata dobânzii legale aferente facturii nr., 1391/01.11.2012 în 
sumă de 109.202,20 lei pentru perioada cuprinsă între data scadenţei şi data de 30.06.2015; a dobânzii legale aferente 
facturii nr.1422/10.12.2012 în sumă de 15.968, 40 lei, a dobânzii aferente facturii nr.1451/ 07.03.2013 în valoare de 
34.635,24 lei, începând cu data scadenţei şi până la data de 30.06.2015 pentru fiecare sumă. Definitivă şi executorie. Cu 
drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare., - dosar nr. 3905/84/2012/a51 - reclamant: SC Comigex 
Construcții SRL – pârât SC Inserco SRL, obiect: obligaţia de a face, termen 28.09.2015, dosar soluţionat în sensul 
admiterii excepţiei autorităţii de lucru judecat, ridicată de pârâta SC Inserco SRL, pe cale de consecinţa se respinge 
cererea formulată de SC Comigex Construcții SRL ., - dosar nr. 2898/84/2014 - reclamant: SC Comigex Construcții 
SRL – pârât Comună Agrij, obiect: pretenţii, termen: 09.10.2015. În acest dosar se amână cauza pentru data de 
13.11.2015 pentru administrare probe, iar în data de 13.11.2015 se amână cauza pentru data de 11.12.2015.  
II. Situația financiară a debitoarei Prezentăm în cele ce urmează situația încasărilor și plăților efectuate prin contul 
debitoarei și în numerar prin casieria unității debitoare pentru perioada 01.09.2015- 31.10.2015 
- sold disponibil (lichidităţi) la 01.09.2015 -74.282,07 lei,- încasări totale din care: -258.953,88 lei,- clienţi debitori 
activitatea curentă -252.851,12 lei, - clienţi în şold la data deschiderii procedurii - 0,00 lei, - dobânzi bancă - 10,31 lei, - 
creditare activitate asociaţi - 4.405,45 lei, - restituire garanţii de bună execuţie- 1.687,00 lei, - plăţi totale din care: - 
292.389,12 lei, - furnizori activitatea curentă - 143.458,86 lei, - comisioane bancare - 1.319,65 lei, - salarii personal 
angajat - 42.844,00 lei, - constituire garanţii -2.413,00 lei, - plăți buget stat, -6.161,00 lei, - plăți buget asigurări sociale - 
15.714,00 lei, - plăți asigurări - 236,44 lei, - restituire creditare asociat - 8.380,80 lei, - plăţi avans materiale- 8.977,62 
lei, 
- plăţi credit Raiffeisen -50.000,00 lei, - plaţi expertiză- 700,00 lei, - plăţi taxa timbru - 200,00 lei, - plăţi certificat 
registru comerţului- 45,00 lei, - plăţi TVA-11.935,00 lei, - plăţi dobândă garanţii- 3,75 lei, - şold disponibil (lichidităţi) 
la 31.10.2015 - 40.846,83 lei. (Anexăm situații lunare septembrie-octombrie 2015) 
La această dată, graficul de plăți se prezintă astfel: 
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Plăți aferente trimestrului I, II, III şi IV 2014 

Nr. 
 crt. 

Creditor 
Creanță/ 
trimestru 

Plăți trim. I-
scadent 

25.04.2014 

Plăți trim. II-
scadent 

25.07.2014 

Plăți trim. 
III-scadent 
25.10.2014 

Plăți trim. 
IV-scadent 
25.01.2015 

Creanță 
scadentă şi 
neachitată 

1 DGFP Sălaj 4555.80 4555.80 4555.80 4555.80 4555.80 0,00

 Total grupă  4555.80 4555.80 4555.80 4555.80 4555.80 0,00

2 Raiffeisen Bank SA  50004.47 50004.47 50004,47 50004,47 50004,47 0,00

 Total grupă  50004.47 50004.47 50004.47 50004,47 50004,47 0,00

3 SC Klark Impex SRL 3954.17 0.00 0.00 0.00 0.00 15816,68

4 SC Multicom SRL  3229.09 0.00 0.00 0.00 0.00 12916,36

5 SC Beksz Transport SRL 3464.76 0.00 0.00 0.00 0.00 13859,04

6 SC All Instal SRL 3362.35 0.00 0.00 0.00 0.00 13449,10

7 SC Stilo Betocon SRL 2960.03 0.00 0.00 0.00 0.00 11840,12

8 SC Tefarom SRL 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

9 SC Ciprian Impex SRL 2457.98 0.00 0.00 0.00 0.00 9831,92

10 SC Amisa Product SA 2632.14 0.00 0.00 0.00 0.00 10528,56

11 SC Wilo Trans SRL 2383.52 0.00 0.00 0.00 0.00 9534,08

12 SC Nel Dor SRL 1608,70 0.00 0.00 0.00 0.00 6434,80

13 SC Util Matcon SRL 2246.73 0.00 0.00 0.00 0.00 8986,92

14 SC Sami Plastic SA 2220.95 0.00 0.00 0.00 0.00 8883,80

15 SC Wavin România SRL 2063.48 0.00 0.00 0.00 0.00 8253,92

16 SC Apicofarm SRL 993.38 0.00 0.00 0.00 0.00 3973,52

17 SC Tehno World SRL 1267.14 0.00 0.00 0.00 0.00 5068,56

18 SC Absalon Instal SRL 1250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000,00

19 SC Comat Sălaj SA 1297.37 0.00 0.00 0.00 0.00 5189,48

20 SC Tacon SRL 1010.84 0.00 0.00 0.00 0.00 4043,36

21 SC Inteldesign SRL 713.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2854,56

22 SC P&S Confort SRL 795.44 0.00 0.00 0.00 0.00 3181,76

23 SC Vega Ciupe Chiş SRL 744.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2977,36

24 SC Molcon SRL 738.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2953,32

25 I.I. Silaghi Gavril Mihai 696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2784,00

26 SC Proelectro SRL 651.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2604,32

27 SC Gorgan Com SRL 622.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2489,92

28 SC Palplast SA 642.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2568,00

29 SC Mavas M&G SRL 644.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2578,64

30 SC Dumitrana Prod SRL 531.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2127,84

31 SC Vidalis Impex SRL 496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1984,00

32 SC Real Invest Com SRL 496.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1985,24

33 SC Eudis SA 420.99 0.00 0.00 0.00 0.00 1683,96

34 SC Davius SRL 420.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1680,24

35 SC Ceramica Service SA 394.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1577,28

36 SC Agromec Zalău SA 320.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1281,28
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37 
SC Baenninger S. România 
SRL 

261.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1046,20

38 SC Essu United SRL 237.05 0.00 0.00 0.00 0.00 948,20

39 SC Autotest SRL 233.16 0.00 0.00 0.00 0.00 932,64

40 
SC Messer România Gaz 
SRL 

204.22 0.00 0.00 0.00 0.00 816,88

41 
SC Boccardo Entreprise 
SRL 

178.82 0.00 0.00 0.00 0.00 715,28

42 SC Electrica Furnizare SA 72.99 72,99 72,99 72,99 72,99 0,00

43 SC Sorin Construct SRL 4130.43 4130.43 4130.43 0.00 0.00 8260,86

 Total grupă  53048,78 4203,42 4203,42 72,99 72,99 203642

 Total general 107609,05 58763,69 58763,69 29628,79 4628,79 203642

Plăți aferente trimestrului I, II, III 2015 

Nr. 
 crt. 

Creditor 
Creanță/ 
trimestru 

Plăți trim. I-
scadent 

25.04.2015 

Plăți trim. II-
scadent 

25.07.2015 

Plăți trim. 
III-scadent 
25.10.2015 

Plăți trim. 
IV-scadent 
25.01.2016 

Creanță 
scadentă şi 
neachitată 

1 DGFP Sălaj 4555.80 4555.80 4555.80 4555,80 1886,20 0,00 

 Total grupă  4555.80 4555.80 4555.80 4555,80 1886,20 0,00 

2 Raiffeisen Bank SA  50004.47 50004,47 50004,47 0,00 0,00 50004,47 

 Total grupă  50004.47 50004.47 50004.47 0,00 0,00 50004,47 

3 SC Klark Impex SRL 3954.17 0.00 0.00 0.00 0.00 27679,19 

4 SC Multicom SRL  3229.09 0.00 0.00 0.00 0.00 22603,63 

5 SC Beksz Transport SRL 3464.76 0.00 0.00 0.00 0.00 24253,32 

6 SC All Instal SRL 3362.35 0.00 0.00 0.00 0.00 23536,15 

7 SC Stilo Betocon SRL 2960.03 0.00 0.00 0.00 0.00 20720,21 

8 SC Tefarom SRL 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

9 SC Ciprian Impex SRL 2457.98 0.00 0.00 0.00 0.00 17205,86 

10 SC Amisa Product SA 2632.14 0.00 0.00 0.00 0.00 18424,98 

11 SC Wilo Trans SRL 2383.52 0.00 0.00 0.00 0.00 16684,64 

12 SC Nel Dor SRL 1608,70 0.00 0.00 0.00 0.00 11260,90 

13 SC Util Matcon SRL 2246.73 0.00 0.00 0.00 0.00 15727,11 

14 SC Sami Plastic SA 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

15 SC Wavin România SRL 2063.48 0.00 0.00 0.00 0.00 14444,36 

16 SC Apicofarm SRL 993.38 0.00 0.00 0.00 0.00 6953,66 

17 SC Tehno World SRL 1267.14 0.00 0.00 0.00 0.00 8869,98 

18 SC Absalon Instal SRL 1250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8750,00 

19 SC Comat Sălaj SA 1297.37 0.00 0.00 0.00 0.00 9081,59 

20 SC Tacon SRL 1010.84 0.00 0.00 0.00 0.00 7075,88 

21 SC Inteldesign SRL 713.64 0.00 0.00 0.00 0.00 4995,48 

22 SC P&S Confort SRL 795.44 0.00 0.00 0.00 0.00 5568,08 

23 SC Vega Ciupe Chiş SRL 744.34 0.00 0.00 0.00 0.00 5210,38 

24 SC Molcon SRL 738.33 0.00 0.00 0.00 0.00 5168,31 

25 I.I. Silaghi Gavril Mihai 696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4872,00 

26 SC Proelectro SRL 651.08 0.00 0.00 0.00 0.00 4557,56 
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27 SC Gorgan Com SRL 622.48 0.00 0.00 0.00 0.00 4357,36 

28 SC Palplast SA 642.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4494,00 

29 SC Mavas M&G SRL 644.66 0.00 0.00 0.00 0.00 4512,62 

30 SC Dumitrana Prod SRL 531.96 0.00 0.00 0.00 0.00 3723,72 

31 SC Vidalis Impex SRL 496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3472,00 

32 SC Real Invest Com SRL 496.31 0.00 0.00 0.00 0.00 3474,17 

33 SC Eudis SA 420.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2946,93 

34 SC Davius SRL 420.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2940,42 

35 SC Ceramica Service SA 394.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2785,98 

36 SC Agromec Zalău SA 320.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2242,92 

37 
SC Baenninger S. 
România SRL 

261.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1830,85 

38 SC Essu United SRL 237.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1659,35 

39 SC Autotest SRL 233.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1632,12 

40 
SC Messer România Gaz 
SRL 

204.22 0.00 0.00 0.00 0.00 1429,54 

41 
SC Boccardo Entreprise 
SRL 

178.82 0.00 0.00 0.00 0.00 1251,74 

42 
SC Electrica Furnizare 
SA 

72.99 0.00 0.00 0.00 0.00 218,97 

43 SC Sorin Construct SRL 4130.43 0.00 0.00 0.00 0.00 20652,15 

 Total grupă  50827,83 0.00 0.00 0.00 0.00 347267,43 

 Total general 105388,10 54560,27 54560,27 4555,80 1886,20 397271,90 

 
Nota. Precizăm faptul că prin Hotărârea 386/2015 08.10.2015 Curtea de Apel Suceava obligă pârâta SC Sami Plastic 
SA Suceava să plătească reclamantei suma de 186.932 lei, reprezentând despăgubiri contractuale. Întrucât SC Comigex 
Construcţii SRL datora pârâtei suma de 22.209,48 lei, după compensare, în luna noiembrie se încasează diferenţa de 
164.722,52 lei.  
Cauza principală care a condus la imposibilitatea plății integrale a creanțelor programate către creditori o constituie 
faptul că încasările curente se efectuează greu, pe măsura finalizării lucrărilor de construcții (dat fiind obiectul de 
activitate), iar sumele datorate de diverși debitori mai vechi se încasează și mai greu. 
IV. Cheltuielile cu procedura până la data întocmirii prezentului raport Până la data întocmirii prezentului raport de 
activitate, onorariul fix al administratorului judiciar a fost achitat parțial în baza facturilor întocmite de către 
administratorul judiciar.  
Onorariul procentual determinat conform hotărârii comitetului creditorilor (3% din sumele distribuite creditorilor), până 
la data întocmirii prezentului se ridică la 364.552,04 lei x 3% = 10.936,56 lei sumă neachitată până în prezent.  
V. Solicitări adresate judecătorului sindic: Acordarea unui nou termen în vederea continuării procedurii de reorganizare, 
de efectuare a plăților scadente în cel mai scurt timp, de recuperare a creanțelor debitoarei SC Comigex Construcții 
SRL. 

Administrator judiciar: C.I.I. - Petruşan V. Ana 
 
2. Societatea PETNAGY SRL, cod unic de înregistrare: 17968029 
România Curtea De Apel Cluj Secţia A II-A Civilă 
Piaţa Ştefan Cel Mare Nr. 1 
Dosar nr. 372/84/2014/ a1 

Comunicare 
emisă la 24.11.2015 

Se comunică alăturat, copia deciziei civile nr. 1447 pronunţată de către Curtea de Apel Cluj în dosar nr. 372/84/2014/a1 
privind pe debitoarea SC Petnagy SRL cu sediul în Deja, nr. 116, com. Sălăţig, jud. Sălaj, J31/665/2005, CUI 
17968029, spre comunicare părţilor şi participanţilor la procedura insolventei din dosarul 372/84/2014/a1 Curţii de Apel 
Cluj, prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă si pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul 
comerțului. 
Parafa preşedintelui instanţei                    Grefier, 
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* 
România Curtea De Apel Cluj Secţia A II-A Civilă 
Dosar nr. 372/84/2014/a1 

Decizia Civilă nr. 1447/2015 
Şedinţa publică din data de 20 Octombrie 2015 

Completul constituit din: 
Preşedinte: Claudia Idriceanu 
Judecător: Danusia Puşcaşu 
Grefier: Eva Tunde Vincze 

S-a luat spre examinare apelul declarat de apelanta Direcţia Generală Regioanală A Finanţelor Publice Cluj-Napoca în 
nume propriu şi în numele AJFP Sălaj împotriva sentinţei civile nr. 881, pronunţată la data de 19.06.2015 în dosarul nr. 
372/84/2014/a1 al Tribunalului Sălaj, în contradictoriu cu intimatul Petkes Attila, cauza privind şi SC Petnagy SRL, CII 
Paşcalău Emilia, având ca obiect angajarea răspunderii conform art.138 din Legea 85/2006. 
La apelul nominal făcut în cauză se constată lipsa părţilor litigante. 
Procedura de citare este legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează faptul că prezenta cauză se află la primul termen 
de judecată, pentru care procedura de citare este îndeplinită. Se menţionează că în prezenta cauză s-a derulat procedura 
regularizării cererii de apel. Apelul este scutit de la plata taxelor de timbru. Apelanta a solicitat judecarea cauzei şi în 
lipsa părţilor, solicitarea acestuia regăsindu-se la fila 3 din dosar. 
La data de 08.10.2015 CII Paşcalău Emilia a depus la dosarul cauzei întâmpinare. Curtea, procedând din oficiu şi în 
raport de dispoziţiile art.131 din NCPC, la verificarea competenţei constată că în conformitate cu dispoziţiile art.96 din 
NCPC şi art.8 din Legea nr.85/2006 este competentă general material şi teritorial să soluţioneze cauza. 
După deliberare, apreciind că la dosar există suficiente probe pentru justa soluţionare a cauzei, deschide dezbaterile în 
temeiul art. 392 N. C.pr.civ. şi văzând că părţile nu sunt prezente pentru a pune concluzii însă s-a solicitat judecarea 
cauzei şi în lipsă, închide dezbaterile în temeiul art. 394 al. 1 N. C.pr.civ şi reţine cauza în pronunţare. 

Instanţa 
Prin sentinţa civilă nr. 881, pronunţată la data de 19.06.2015 în dosarul nr. 372/84/2014/a1 al Tribunalului Sălaj s-a 
respins ca nefondată cererea formulată de DGRFP Cluj Napoca - AJFP Sălaj, pentru obligarea pârâtului Petkes Attila la 
plata pasivului debitoarei în sumă de 107.562 lei. 
În considerente se reţine că prin cererea înregistrată la data de 15 aprilie 2015, reclamanta DGRFP Cluj-Napoca - AJFP 
Sălaj a solicitat în contradictoriu cu pârâtul Petkes Atila, obligarea acestuia la plata sumei de 107.562 lei reprezentând 
creanţa reclamantei. 
În calitate de creditor majoritar consideră că potrivit 138 alin. 1 lit. a),c) şi d) din lege, paratul a contribuit la ajungerea 
societăţii în această situaţie. Cazurile de responsabilitate sunt limitate la comiterea la comiterea faptelor prevăzute în 
alin. 1 al art. 138, lit a-g din Legea nr. 85/2006. 
a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; 
au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de 
plăţi; 
au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în 
conformitate cu legea. 
Pârâtul, în exercitarea atribuţiilor sale, a determinat a determinat intr-o mare masura încetarea de plaţi în care a ajuns 
societatea debitoare. 
Intentia de fraudare a creditorilor inscrisi în cauza este mai mult decât evidenta, aceştia fiind prejudiciaţi prin 
sustragerea organelor de conducere ale debitoarei de la îndeplinirea obligaţiilor sociale şi financiare asumate. Pasivul 
societatii ramas neacoperit în cursul procedurii insolvenţei este în valoare de 107562 lei, acesta fiind prejudiciul suferit 
de creditori. 
Creditorii au suferit un prejudiciu a cărui existenta certa este stabilita prin constatarea de către tribunal a faptului ca 
debitoarea a ajuns în încetare de plaţi şi ca împotriva acesteia a fost declanşata procedura falimentului. 
Din studiul documentelor financiare rezulta ca în perioada când activitatea debitorului era administrata de parat, 
societatea a acumulat datorii fapt ce s-a datorat unei slabe preocupări în managementul debitoarei. Acest lucru rezulta şi 
din corelaţia dintre obligaţiile salariale lunare rezultate din decalaratiile depuse şi cifra de afaceri realizata în perioada 
anterioara intrării în insolventa. Situația incapacității de plata era clara, iar dispunerea continuării activității societatii a 
determinat, pe aceasta cale, majorarea creanţelor existente deja. 
Din creanţa AJFP Sălaj, suma de 48449 lei reprezintă obligaţii cu reţinere la sursa, respectiv impozite şi contribuţii 
reţinute prin stopai la sursa (din salariile angajaţilor) de către administratorul statutar şi nevirate la bugetul general 
consolidat al statului, rezultând cu certitudine ca suma a fost însușita de către administrator şi folosita în interes personal 
sau în interesul altei persoane, evitând litera legii, respectiv plata impozitelor şi a contribuţiilor în contul angajaţilor. 
Faptul că administratorul statutar nu a dat curs obligaţiei sale legale privind calculul, înregistrarea şi virarea, 
impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor la bugetul general consolidat, reprezentând o condiţie suficientă pentru angajarea 
răspunderii administratorului, în această situaţie legiuitorul a considerat suficientă aflarea administratorului în această 
situaţie pentru a fi atrasă răspunderea patrimonială. Din modul în care administratorii debitoarei si-au îndeplinit 
obligaţiile, rezultă că aceştia au acţionat în detrimentul debitoarei. Astfel persoanele care au folosit bunurile sau 
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creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în acel al unei alte persoane, pot fi obligate la plata pasivului 
debitoarei. 
În drept şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 138, lit. a, c. şi d din L85/2006. Prin întâmpinarea formulată în cauză, 
reprezentantul debitoarei SC Petnagy SRL, lichidator judiciar CII Paşcalău Emilia a solicitat respingerea cererii 
formulate ca neîntemeiată arătând că administratorul societăţii debitoare a predat lichidatorului judiciar toate bunurile 
aflate în averea debitoarei la data deschiderii procedurii de insolvenţa din data de 19.05.2014. - bunurile predate au fost 
valorificate potrivit raportului asupra fondurilor obținute depus la dosarul cauzei sub nr. 62/23.03.2015. Ca urmare, a 
apreciată ca nefondată susţinerea reclamantei creditoare, şi consideră că administratorul societatii nu se ponte face 
vinovat de comiterea faptelor prevăzute de lit. a) al art. 138 alin.l . 
Referitor la susţinerea ca administratorul societatii se face vinovat de comiterea faptelor prevăzute la alin.l lit. c) - „ au 
dispus, în interes personal, continuarea unei activitati care ducea în mod vădit, persoana juridica la încetarea de plaţi. 
Lichidatorul judiciar a apreciat faptul ca nu se poate discuta în nici un fel de posibile acte susceptibile prin care 
administratorul societatii ar fi dispus în interes personal, continuarea unei activității care să conducă în mod vădit, 
persoana juridica la încetarea de plaţi, atâta timp cât unicul asociat are împrumutată societatea la data de 31.05.2014 cu 
suma de - 151.766 lei, şi care nu au mai putut fi restituite administratorului societăţii pînă la data intrării societăţii în 
procedura insolvenţei. 
Din examinarea cererii formulate şi a înscrisurilor depuse în scop probator instanţa a reţinut următoarele: 
Invocând incidenţa prev. art.138 alin.3 din Legea nr.85/2006 creditoarea investit judecătorul sindic cu cererea de 
angajare a răspunderii materiale a pârâtului apreciind că sunt incidente disp. art.138 lit. a c şi d Legea Procedurii 
insolvenţei întrucât din creanţa DGRFP suma de 48449 lei reprezintă obligaţii cu reţinere la sursă, în perioada când 
activitatea debitorului era administrata de parat societatea a acumulat datorii, deşi situaţia incapacităţii de plata era 
clara, dispunerea continuării activității societatii a determinat, majorarea creanţelor existente deja,corelând cifra de 
afaceri şi cheltuielile aferente salariilor rezultă că fie această corelaţie nu a fost făcută corect fie sunt venituri 
neînregistrate în evidenţa contabilă ceea ce atrage incidenţa dispoziţiilor art.138 alin.1 lit.d din legea insolvenţei. 
Instanţa a reţinut că răspunderea administratorilor faţă de societate se circumscrie sferei răspunderii contractuale 
determinata de limitele mandatului conferit acestora, mandat care include şi obligaţiile legale instituite în Legea nr. 
31/1990, iar răspunderea administratorilor faţă de terţi apare că fiind întotdeauna o răspundere extracontractuală, o 
răspundere delictuală, aşadar prima condiţie de admisibilitate o reprezintă existenţa uneia din faptele stabilite de 
legiuitor în conţinutul art.138 din Legea Procedurii Insolvenţei. 
Instanţa a reţinut că pe calea prezumţiei judiciare nu poate fi reţinută ca dovedită fapta ilicită prevăzută de lit. a) a art. 
138 din Legea nr. 85/2006, anterior citat pe considerentul invocat de reclamantă,potrivit căreia prin nevirarea 
contribuţiilor la bugetul de stat rezultă că pârâtul şi-ar fi însuşit suma de 44.449 lei reprezentând obligaţii cu reţinere la 
sursă,totodată prin necalcularea, neînregistrarea şi nevirarea la bugetul de stat a impozitelor aferente salariilor plătite 
angajaţilor societăţii,precum şi a contribuţiilor sociale, nu s-au diminuat fondurile băneşti ale societăţii, cu consecinţa 
apariţiei stării de insolvenţă. 
In consecinţă instanţa a reţinut că nu au fost dovedite săvârşirea de către pârât a faptelor prev. de art. 138 lit. „a”. 
Nici prevederile art. 138 lit. „c” din legea insolvenţei „au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care 
ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi” nu au fost reţinute în cauză, reclamanta nedovedind 
interesul personal al pârâtului necesar pentru aplicarea prevederilor legale suscitate. 
În ceea ce priveşte faptele prev. de lit. „d” ale aceluiaşi text, instanţa a reţinut că în cauză nu au fost aduse probe din 
care rezultă că pârâtul a ţinut o contabilitate fictivă, a făcut să dispară unele documente contabile sau că nu a ţinut 
contabilitatea în conformitate cu legea . 
Lichidatorul judiciar a învederat că i-au fost predate documentele contabile. 
Împrejurarea că pe parcursul anilor 2011-2014 cifra de afaceri a debitoarei era inferioară sumelor evidenţiate la 
capitolul „cheltuieli cu personalul” necoroborată cu alte probe, în nici un caz nu s-a putut determina confirmarea 
prezenţei faptei prev. de art.138 lit. d din Legea Procedurii Insolvenţei. 
Împotriva sentinţei a declarat apel Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice Cluj Napoca, în nume propriu şi în 
numele Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Sălaj, solicitând admiterea apelului, modificarea hotărârii atacate, 
în sensul admiterii cererii de Angajare a răspunderii administratorului debitoarei SC Petnagy SRL, respectiv Petkes 
Attila şi în consecinţă, obligarea pârâţilor la plata creanţei de 107.562 lei a DGRFP Cluj Napoca - AJFP Sălaj. 
În motivarea apelului se arată că prin sentinţa civila nr. 881 / 19.06.2015, instanţa de fond a dispus respingerea ca 
nefondata a cererii de atragere a răspunderii administratorului statutar Petkes Attila. 
Consideră criticabilă hotărârea instanţei de fond având în vedere faptul că instanţa a luat în considerare în pronunţarea 
hotărârii atacate concluziile lichidatorului, fără ca acestea sa fie dovedite cu documente contabile, şi fără ca acesta să 
poată combate motivele cererii de atragere a răspunderii administratorului formulată de către creditorul DGRFP Cluj 
Napoca - AFP Sălaj. 
Instanţa de fond ignorând temeiul legal şi fără a interpreta strict prevederile legale incidente cauzei, şi temeiul de drept 
în baza căruia a formulat cererea de atragere a răspunderii administratorilor, a apreciat „... că pe calea prezumţiei 
judiciare nu poate fi reţinută ca dovedită fapta ilicită prevăzuta de lit.a, în temeiul căreia reclamanta susţine că prin 
nevirarea contribuţiilor la bugetul de stat rezultă că pârâtul şi-ar fi însuşit suma de 44.449 lei, reprezentând obligaţii cu 
reţinere la sursă", „... în ce priveşte faptele prev. de lit d, instanţa retine că în cauză nu au fost aduse probe din care 
rezultă că pârâtul a ţinut o contabilitate fictivă...". 
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Combate concluzia instanţei de fond cum că „prin necalcularea, neînregistrarea şi nevirarea la bugetul de stat a 
impozitelor aferente salariilor, nu s-au diminuat fondurile băneşti ale societăţii, cu consecinţa apariţiei stării de 
insolvenţă", invocând art. 6 din legea nr. 241/2005. 
Art. 6. Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel 
mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă. 
Ceea ce denotă nu este lăsată la libera alegere plata impozitelor şi a contribuţiilor cu reţinere la sursă, ci este obligatorie 
plata la bugetul de stat a impozitelor şi a contribuţiilor. 
Pârâtului în calitate de administrator, îi revenea obligaţia de a duce la îndeplinire contractul de mandat ce i-a fost 
încredinţat în conformitate cu dispoziţiile legale în materie, administratorii fiind solidari răspunzători pentru modul în 
care este ţinută evidenta contabilă, obligaţia lor reieşind cu claritate din disp. art. 73 alin 1 lit.c şi alin.2 ale Legii nr. 
31/1990. Intenţia de fraudare a creditorilor înscrişii în cauză este mai mult decât evidentă, aceştia fiind prejudiciaţi prin 
sustragerea organelor de conducere ale debitoarei de la îndeplinirea obligaţiilor sociale şi financiare asumate. 
Pasivul societăţii rămas neacoperit în cursul procedurii insolvenţei este în valoare de de107562 lei, acesta fiind 
prejudiciul suferit de creditori. 
Prejudiciul creditorilor constă în imposibilitatea încasării creanţelor scadente din cauza ajungerii debitoarei în 
insolvenţă, definită de art. 3 ca fiind acea stare a patrimoniului debitoarei care se caracterizează prin insuficienţa 
fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. Simpla constatare a stării de insolvenţă constituie o 
condiţie suficientă pentru angajarea răspunderii, dat fiind faptul că are drept rezultat direct neplata datoriilor scadente 
faţă de către creditori şi implicit prejudiciul acestora. 
Contrar celor susţinute de instanţa de fond din studiul documentelor financiare rezultă că în perioada când activitatea 
debitorului era administrată de pârât, societatea a acumulat datorii, fapt ce s-a datorat unei slabe preocupări în 
managementul debitoarei. Acest lucru rezultă şi din corelaţia dintre obligaţiile salariale lunare rezultate din declaraţiile 
depuse şi cifra de afaceri realizată în perioada anterioară intrării în insolvenţă. Situaţia incapacităţii de plată era clară, 
iar dispunerea continuării activităţii societăţii a determinat, pe aceasta cale, majorarea creanţelor existente deja. 
Acest lucru rezultă din corelaţia cifrei de afaceri realizată pe perioada 2011-2014 şi cheltuielile aferente salariilor. 
Administratorul statutar nu a ţinut cont de corelaţia dintre veniturile realizate şi salariile acordate, ori sunt venituri 
neînregistrate în evidenţa contabilă, fapt ce atrage incidenţa dispoziţiilor art. 138 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2006. 
Instanţa de fond a reţinut în mod eronat că prin nevirarea impozitului pe salarii şi a contribuţiilor la bugetul de stat „nu 
s-au diminuat fondurile băneşti ale societăţii, cu consecinţa apariţiei stării de insolvenţă”, ci a crescut valoarea creanţei 
care a dus la apariţia stării de insolvenţă, aşa cum este definită de Legea nr. 85/2006, respectiv insuficienta fondurilor 
băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile la scadenţă. 
Legiuitorul a creat în mod expres această formă de răspundere pentru repararea prejudiciului cauzat creditorilor 
societăţii de către membrii organelor de conducere ale persoanei juridice, care prin activitatea lor neloială au condus 
societatea în stare de insolvenţă şi ca o consecinţă a acestei stări patimoniale s-a produs o reducere în valoarea reală a 
creanţelor pe care o aveau creditorii faţă de societate. 
Prin întâmpinarea formulată, SC Petnagy SRL, a solicitat respingerea apelului şi menţinerea sentinţei ca fiind temeinică 
şi legală. 
Examinând apelul, curtea reţine următoarele: 
Prin sentinţa civilă nr. 881, pronunţată la data de 19.06.2015 în dosarul nr. 372/84/2014/a1 al Tribunalului Sălaj s-a 
respins ca nefondată cererea formulată de DGRFP Cluj Napoca - AJFP Sălaj, pentru obligarea pârâtului Petkes Attila la 
plata pasivului debitoarei în sumă de 107.562 lei. 
La masa credală s-a înscris creditoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca prin 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş, creanţa acesteia fiind în sumă de 107.562 lei. 
Răspunderea reglementată de prevederile art. 138 din Legea nr. 85/2006 are natura juridică a unei răspunderi civile 
delictuale pentru fapta proprie, această răspundere intervine nu pentru săvârşirea oricărei fapte ilicite, ci numai dacă au 
fost săvârşite faptele ilicite expres şi limitativ prevăzute de dispoziţiile art. 138 alin. 1 lit. a – g din lege. Antrenarea 
răspunderii membrilor organelor de supraveghere/conducere a debitorului persoană juridică sau a oricărei alte persoane 
care a cauza starea de insolvenţă a debitorului prin faptele expre şi limitativ prevăzute, presupune îndeplinirea 
cumulativă a următoarelor condiţii, şi anume: prejudiciul creditorilor, fapta ilicită a membrilor organelor de 
conducere/supraveghere sau a oricărei alte persoane vinovate de producerea stării de insolvenţă, faptă care să se 
încadreze în cel puţin unul dintre cazurile prevăzute de art. 138 alin. 1 lit. a-g, raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită 
şi insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata de către debitorul insolvent a datoriilor exigibile şi culpa 
persoanelor a căror răspundere se solicită. 
Se poate dispune ca o parte din pasivul debitoarei să fie suportat de către membrii organelor de conducere dacă s-a 
dovedit în mod cumulativ că aceştia au săvârşit cel puţin una dintre faptele prevăzute expres de legiuitor, culpa acestora 
în ceea ce priveşte săvârşirea faptelor respective, precum şi legătura de cauzalitate dintre fapta săvârşită şi ajungerea 
debitorului în situaţia încetării de plăţi. Raportul cauzal are în vedere legătura dintre faptele expres şi limitativ prevăzute 
de art. 138 alin. 1 lit. a-g din Legea 85/2006 şi ajungerea debitorului persoană juridică în stare de insolvenţă. Pentru a 
putea fi antrenată răspunderea civilă delictuală reglementată de prevederile art. 138 din lege este necesar să se facă şi 
dovada vinovăţiei persoanei care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului persoană juridică. 
În situaţia de faţă, creditoarea a susţinut că se poate reţine în sarcina pârâtului faptele prevăzute la art. 138 alin. 1, lit. a, 
c şi d din Legea nr. 85/2006. 
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Din studiul documentelor contabile puse la dispoziţia lichidatorului judiciar, nu au fost identificate operaţiuni contabile 
din care să rezulte că administratorul statutar si-ar fi însuşit sume de bani în interes personal, şi nu au fost identificate 
nici alte plăţi comerciale sau cheltuieli, altele, decât operaţiuni reprezentând plata salariilor achitate personalului 
muncitor angajat pe numele SC Petnagy SRL. 
Deasemenea, lichidatorul judiciar a arătat că administratorul societăţii Petkes Attila, nu se poate face vinovat nici de 
comiterea altor fapte prevăzute de lit. a) al art. 138 din Legea nr. 85/2006, respectiv au folosit bunurile în folosul 
propriu sau în cel al unei alte persoane, întrucât administratorul societăţii a predat lichidatorului judiciar toate bunurile 
aflate în averea debitoarei la data deschiderii procedurii de insolvenţă din data de 19.05.2014. Bunurile predate au fost 
valorificate potrivit raportului asupra fondurilor obţinute depus la dosarul cauzei sub nr. 62/23.03.2015 şi care nu a fost 
contestat. 
Lichidatorul judiciar a mai arătat că administratorul societăţii nu se poate face vinovat în nici un fel de faptul că acesta 
si-ar fi însuşit personal suma de 44.449 lei, atâta timp cât din evidentele contabile verificate, respectiv balanţa de 
verificare încheiată la data de 31.05.2014, administratorul societăţii Petkes Attila are împrumutată societatea cu suma de 
151.766.00 lei şi care nu a mai putut fi restituită administratorului societăţii până la data intrării societăţii în procedura 
insolventei. 
În Raportul cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei depus în dosar sub nr. 216/ 
20.08.2014, 
administratorul societăţii a predat lichidatorului judiciar documentele contabile prevăzute de art. 28 alin. 1) din Legea 
85/2006, şi a pus la dispoziţia acestuia informaţii suplimentare şi alte situaţii financiare aferente celor trei ani anteriori 
deschiderii insolvenţei solicitate de către lichidator în vederea analizei, verificării şi stabilirii obiective a cauzelor care 
au determinat starea de insolventa a debitoarei SC Petnagy SRL. 
Deasemenea pe tot parcursul verificării şi analizei documentelor financiar- contabile aferente celor 3 ani anteriori 
deschiderii procedurii lichidatorului judiciar nu a identificat fapte de natura celor prevăzute de art.138 alin, lit. d) din 
Legea insolventei. 
Referitor la susţinerea că administratorul societăţii se face vinovat de comiterea faptelor prevăzute la alin.1) lit. c) – „au 
dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana juridica la încetarea de plaţi”, 
lichidatorul judiciar a apreciat faptul că nu se poate reţine existenţa actelor susceptibile prin care administratorul 
societăţii ar fi dispus în interes personal continuarea unei activităţii care să conducă în mod vădit persoana juridică la 
încetarea de plaţi. 
În fapt, nu exista elemente de atragere a răspunderii materiale a administratorului debitoarei în baza art.138 lit. a, cşi d) 
din Legea nr. 85/2006, întrucât nu există nici o dovadă prin care să se arate, că societatea a fost păgubită din cauze 
imputabile persoanei care a gestionat societatea şi nici dovada ţinerii unei contabilităţi fictive, dispariţia vreunui 
document contabil sau încălcări ale legii contabilităţii, fapte ce să determine starea de insolventa a debitoarei. 
Raportat la cele expuse anterior, în speţă nu sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale pentru a determina 
angajarea răspunderii patrimoniale a pârâtului în baza dispoziţiilor art. 138 alin. 1 lit. a, c şi d din Legea nr. 85/2006, 
motiv pentru care apelul va fi respins ca nefondat. 

Pentru aceste motive în numele legii decide: 
Respinge apelul declarat de apelanta Direcţia Generală Regională A Finanţelor Publice Cluj-Napoca împotriva sentinţei 
civile nr. 881, pronunţată la data de 19.06.2015 în dosarul nr. 372/84/2014/a1 al Tribunalului Sălaj, pe care o păstrează 
în întregime. Decizia este definitivă şi executorie. Pronunţată în şedinţa publică din 20.10.2015. 
Preşedinte                                                                 Judecător                                                                                    Grefier 
Claudia Idriceanu                                              Danusia Puşcaşu                                                             Eva Tunde Vincze 
 
Județul Tulcea 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea BAFT SRL, cod unic de înregistrare: 5670273 

Notificare deschidere procedură simplificată a falimentului 
Nr.:4235/09.12.2015 

1.Date privind dosarul:Nr.:68/88/2015; Tribunalul Tulcea Secţia Civilă de Contencios administrativ şi Fiscal; 
2.Arhiva instanţei:municipiul Tulcea, str. Toamnei nr.15, judeţul Tulcea.tel.0240-512359, Luni - Vineri:0830-1300; 
3.Debitor:S.C. Baft S.R.L.- în faliment, en faillite, in bankruptcy, Cod de identificare fiscală C.U.I. 5670273; Sediul 
social: Tulcea, str. Elena Doamna, nr.20A, judeţul Tulcea, J36/256/1994; 
4.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Ianuşi Mariana, oraşul Ovidiu, str. Amurgului, nr.43, bl.AM4, 
Sc. B, ap.29, judeţul Constanţa, CUI 23238096. 
5.Subscrisa:Cabinet Individual de Insolvenţă Ianuşi Mariana, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Baft 
S.R.L.- în faliment, en faillite, in bankruptcy, desemnat prin Sentinţa civilă nr2166/2015 din data de 20.11.2015,  
pronunţată de Tribunalul Tulcea, în dosarul nr.68/88/2015, în temeiul art.99 şi următoarele din Legea privind procedura 
insolvenţei nr.85/2014, notifică 
7.1. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitoarei S.C. Baft S.R.L.- în faliment, en faillite, in 
bankruptcy; 
7.2.Creditorii debitorului S.C. Baft S.R.L. trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea 
cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
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7.2.1. Termen pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 
Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor menţionată la art.146 alin.3 din lege: 18.12.2015. 
7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment: Termenul pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor:18.01.2016; Termen de depunere a contestaţiilor:în 7 zile de 
la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului suplimentar; Termen pentru afişarea tabelului definitiv 
consolidat al creanţelor este:18.02.2016; Termen fond:19.02.2016; 
Informaţii suplimentare: 
1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere 
a creanţei în tabelul suplimentar”. 
2. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele 
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. 
3. 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 lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, 
cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul  judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 
4. 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 în contul Consiliului Local al Municipiului Tulcea. 
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 Legea privind procedura insolvenţei 
nr.85/2014). 
Restricţii pentru bănci:toate băncile la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al 
lichidatorului. Obligaţii pentru debitoare: să pună la dispoziţia lichidatorului judiciar toate informaţiile cerute de acesta, 
precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile 
efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei doi ani anteriori 
deschiderii procedurii. Debitorul trebuie să depună la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, 
actele şi informaţiile prevăzute de art.67 alin.1 din Legea nr.85/2014. 

Lichidator judiciar:Cabinet Individual de insolvenţă Ianuşi Mariana 
 

2. Societatea PIER-TERRY SRL, cod unic de înregistrare: 15590350 
Convocare adunare creditori SC Pier Terry SRL  

Nr. 2161 Data emiterii: 09.12.2015 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1998/88/2014, Tribunal Tulcea, Secţia Civilă de Contencios Administrativ şi 
fiscal Judecător sindic Răzvan Arcadiu Vitoş. 
2. Arhivă/registratură instanţei, Adresă: Str. Toamnei nr. 15, Tulcea, judeţul Tulcea, cod poştal 820127 Număr de 
telefon 0240.504.276, programul arhivei/registraturii instanţei: Luni - Vineri orele: 9-13. 
3. Debitor: SC Pier Terry SRL Tulcea,  Cod de identificare fiscală 15590350, Sediul social sat Lăstuni, com. Mihail 
Kogălniceanu, jud. Tulcea, Număr de ordine în registrul comerţului J36/300/2003. 
3.1. Administrator special: Noschese Gerardo, domiciliat în Tulcea, str. Mica, nr. 1, bl. M1, sc. C, ap. 6, Tulcea. 
4. Lichidator  judiciar:Cabinet Individual de Insolvenţă Florescu Mircea Sorin Cod de identificare fiscală RO 26298025, 
Sediul profesional: str. Isaccei nr. 20, etaj 2, Tulcea, jud. Tulcea, cod poştal 820241, Număr de înregistrare în tabloul 
practicienilor în insolvenţă RFO I - 2766, Tel/Fax 0240.511.450, 0748.572.592 E-mail: insolromania@yahoo.com, 
Nume şi prenume reprezentant lichidator  judiciar: Florescu Mircea Sorin 
4.1.Creditori: AJFP Tulcea-Tulcea, str. Babadag nr. 163 bis, jud. Tulcea, BRD GSG SA Sucursala Tulcea - Tulcea, str. 
Babadag, nr. 116, jud. Tulcea, ERB New Europe Funding II BV- Bucureşti, str. Plantelor, nr. 60, parter, ap. 2, sect. 2, 
Bucureşti. 
5.Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Florescu Mircea Sorin, în calitate de lichidator  judiciar al debitorului SC 
Pier Terry SRL, conform Sentinţei Civile nr. 1662 din data de 09.10.2015 pronunţată de pronunţată de Tribunalul 
Tulcea, Secţia Civilă de contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1998/88/2014, în temeiul art.154 din Legea nr. 
85/2014, din oficiu convoacă Adunarea Creditorilor Debitorului SC Pier Terry SRL. Şedinţa Adunării Creditorilor, va 
avea loc la sediul lichidatorului judiciar situat în mun. Tulcea, str. Isaccei nr. 20, etaj 2, jud. Tulcea, la data de 
23.12.2015, ora 13ºº. Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procura specială autentică sau, în 
cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii vor 
putea vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format 
electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi 
comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului lichidatorului judiciar. 
Ordinea de zi:  
1. Prezentarea Ofertelor financiare pentru evaluarea bunurilor debitorului S.C. Pier Terry S.R.L., transmise de către 
S.C. Beneaeval SRL, membru A.N.E.V.A.R., evaluator autorizat Benea Alexandru, conform legitimaţiei nr. 
10633/2015, PFA Vasile M. Florin, membru A.N.E.V.A.R, conform legitimaţiei nr. 17002 şi Cabinet Individual 
Blidarus Constantin, membru A.N.E.V.A.R., conform legitimaţiei nr. 10747/2015. 
Bunurile ce vor face obiectul evaluării sunt următoarele: 
- Apartament situat în Tulcea, str. Mică, nr. I, bl. M1, sc. C, et. 3, ap. 6, Tulcea; 
- Casă + teren situate în Loc. Lăstuni, comuna Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea; 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21404/10.12.2015 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

���

- Casă + teren situate în Loc. Lăstuni, comuna Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea; 
- Casă + teren situate în Loc. Cataloi, comuna Frecăţei, jud. Tulcea; 
- Clădiri plus construcţii şi bunuri mobile constând în abator păsări, situate în loc. Babadag, str. Ciucurovei, FN, jud. 
Tulcea; 
- Teren situat în intravilanul loc. Babadag, str. Ciucurovei, FN, jud. Tulcea. 
Cele trei oferte financiare, pentru întocmirea unor Rapoarte de Evaluare pentru bunurile sus menţionate conţin 
următoarele: 
- Oferta financiară a S.C. Beneaeval SRL pentru evaluarea bunurilor menţionate este în cuantum total de 6.500lei, 
inclusiv TVA; 
- Oferta financiară a PFA Vasile M. Florin este în valoare de 8.000 lei; 
- Oferta financiară a Cabinetului Individual Blidarus Constantin, este în valoare totală de 10.000 lei cu TVA inclus. 
2. Aprobarea propunerii lichidatorului judiciar de selectare a ofertei celei mai mici şi de desemnare a S.C. Beneaeval 
S.R.L., membru A.N.E.V.A.R., evaluator autorizat Benea Alexandru, conform legitimaţiei nr. 10633/2015, pentru 
efectuarea evaluărilor necesare, în baza ofertei financiare transmise, respectiv aprobarea  ofertei financiare ce are costul 
cel mai mic, 6.500 lei, inclusiv TVA. 
Menţionăm faptul că plata onorariului Evaluatorului desemnat în cadrul şedinţei Adunării Generale a Creditorilor 
debitorului va fi efectuată la momentul existenţei disponibilului în contul debitorului S.C. Pier Terry S.R.L. 
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar. 

Cabinet Individual de Insolvenţă Florescu Mircea Sorin Prin reprezentant legal Florescu Mircea Sorin 
 

Județul Vrancea 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea PRUMAR SRL, cod unic de înregistrare: 21134170 

Raport cuprinzand propunerea de inchidere a procedurii 
Numar Dosar 1099/91/2014 Tribunalul  Vrancea Sectia a II a Civila 
Judecator sindic Florentina Timofte 
Temei juridic: art. 20 lit. (b) şi art. 59 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Error! Missing test condition. Cont Insolv IPURL 
Debitor SC PRUMAR SRL 

I. Prezentarea activitatii lichidatorului judiciar dupa deschiderea procedurii: 
s-au facut notificarile prevazute de dispozitiile legale; 
au fost solicitate relatii la autoritatile abilitate pentru identificarea bunurilor debitoarei; 
a fost notificat administratorul statuar cu privire la intrarea debitoarei în procedura simplificata a falimentului şi i s-a 
pus în vedere sa predea lichidatorului documentele prevazute de art.28 din Legea 85/2006; 
a fost formulata cerere de angajare a raspunderii personale care a fost respinsa de instantele de judecata 
 a fost convocata adunarea creditorilor cu propunerea de inchidere a procedurii în ipoteza în care nici un creditor nu se 
ofera sa avanseze sumele necesare continuarii procedurii  
Examinarea situatiei debitoarei s-a facut exclusiv pe baza relatiilor primite de la creditoarea DGFP Vrancea, fostul 
administrator nepredand elementele de activ/evidenta contabila, motiv pentru care a și fost formulata cererea de 
angajare a raspunderii personale, respinsa. 
In concluzie,  
a) Avand în vedere dispozitiile art.131 din Lg 85/2006 potrivit caruia „ în orice stadiu al procedurii prevazute de 
prezenta lege, daca se constata ca nu exista bunuri în averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi 
cheltuielile administrative şi nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare, judecatorul sindic va da o 
sentinta de inchidere a procedurii, prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este inmatriculat” şi 
tinand cont ca debitoarea nu detine bunuri sau disponibilitati banesti, va rugam sa dispuneti inchiderea procedurii şi 
radierea acesteia de la ORC de pe langa Tribunalul Vrancea. 
b) Va rugam sa aprobati plata din fondul de lichidare constituit potrivit prevederilor art.4 alin 5 din Legea 85/2006 a 
sumei de 3000 lei reprezentand onorariul lichidatorului judiciar. 
c)Solicitam totodata aprobarea raportului final impreuna şi potrivit art.136 din Lg 85/2006, descarcarea de orice 
indatoriri sau responsabilitati cu privire la procedura, debitor şi averea lui, creditori, titulari de garantii, actionari sau 
asociati 

Lichidator judiciar Cont Insolv IPURL 
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