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Județul Alba 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea PAVI SOL SRL, cod unic de înregistrare: 16263780 

Anunt privind tabelul preliminar intocmit la data de 25.03.2016 
Nr. 343, data emiterii: 28.03.2016 

1. Date privind dosarul:  număr dosar nr. 4276/107/2015, Tribunal  Alba, Secţia de Contencios Administrativ, fiscal şi 
de insolvenţă,  Judecător sindic Dragos Chiriac. Termen 18.04.2016 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Alba Iulia, Str. Iuliu Maniu, Nr.24, Jud.Alba Număr de telefon 0258811184 
Programul arhivei/registraturii instanţei 9-13. 
3. Debitor: SC Pavi Sol SRL, Cod de identificare fiscală 16263780, sediul social: Daia Română, str. Principală, nr.822, 
jud. Alba,  Număr de ordine în registrul comerţului J. 01/296/2004. 
4. Creditori: DGRFP Braşov- AJFP Alba, Alba Iulia, str.Primăverii, nr.10, jud. Alba. 
5.Administrator judiciar provizoriu: Logica Insolv SPRL prin asociat coordonator Jibetean Ioan Dorin, cu sediul în Alba 
Iulia, str.Septimius Severus, nr.30, bl.TON 7, ap.3, jud.Alba, atestat UNPIR nr. 2A0358, înregistrată fiscal 24944618, 
tel/fax 0258810259, e-mail unpir.alba@upcmail.ro , www.jibetean.agrotransport.ro . 
6.Subscrisa: Logica Insolv SPRL, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei SC Pavi Sol SRL Daia 
Română, conform Sentinţei  nr. 8/F/11.01.2016, pronunţată de Tribunalul Alba, Secţia de Contencios Administrativ, 
fiscal şi de insolvenţă în dosar nr. 4276/107/2015, în temeiul art. 110 alin. (3) din Legea privind procedura insolvenţei 
nr. 85/2014, anunţă 
În data de 25.03.2016, s-a întocmit tabelul preliminar al creanţelor privind debitorul SC Pavi Sol SRL şi a fost 
inregistrat la grefa Tribunalului Alba. Contestaţiile împotriva tabelului preliminar pot fi depuse in termen de 7 zile de la 
publicarea în Buletinul Procedurii Insolvenţei a tabelului preliminar. 

Tabelul Preliminar al creanţelor de  la SC Pavi Sol SRL 
Nr. 
crt. 

Nume/ 
Denumire 
creditor 

Sediu/ 
domiciliul 
creditor 

Creanţă 
solicitată 

- lei- 

Caract. 
Creanţă 

Creanţă 
admisă 

verificată-
lei- 

% 
total 

creanţe 

Caracter. 
creanţei 
admise 

I. Creanţe Bugetare  -art.161pct.5  din L.85/2014 
1. DGRFP 

Braşov – 
AJFP Alba  

Alba Iulia,str. 
Primăverii 
nr.10 

 
63.528 

Creanţă 
Bugetară 

-art.161pct.5 
din L.85/2014 

 
63.528 

 
100,00 

Creanţă 
Bugetară 

-art.161pct.5 
din L.85/2014 

 Total grupa  63.528  63.528   
 Total general  63.528  63.528   

Administrator  judiciar provizoriu: Logica Insolv SPRL  
prin asociat coordonator EC. Jibetean Ioan Dorin 

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

Comunicare încheiere civila nr 1770  
emisă la: ziua 24 luna  03  anul 2016 

Către, 
1. Editura Profil S.R.L., 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. 
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile / sentinţei civile / deciziei civile nr. 1770 din data de 14.03.2016 
pronunţată în dosarul nr. 27011/3/2015 de  Tribunalul Bucuresti Secţia a VII-a Civila privind debitorul EDITURA 
PROFIL S.R.L., 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, 

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

Încheiere 
Şedinţa publică de la 07.03.2016 

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 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, de către debitorul EDITURA PROFIL S.R.L. prin lichidator 
RIM TRUST IPURL. La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, a răspuns lichidatorul judiciar RIM TRUST IPURL, 
prin reprezentantMoise Octavian-Liviu, care depune împuternicire la dosar. Procedura de citare este legal îndeplinită.  
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, 
Lichidatorul judiciar învederează că au fost efectuate toate etapele procedurii, că a depus raport final şi solicită 
închiderea procedurii în temeiul art. 174 din legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă. 
Instanţa ia act că s-au depus la dosar: raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au condus la apariţia stării de 
insolvenţă a debitoarei, tabelul preliminar al creanţelor debitoarei, tabelul definitiv al creanţelor, supliment la raportul 
asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au condus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, că a fost convocată adunarea 
creditorilor pentru discutarea oportunităţii formulării cererii prevăzută de art. 169 şi a închiderii procedurii, însă, nu a 
fost  cvorum şi că lichidatorul judiciar a formulat cererea prevăzută de art. 169. 
Instanţa apreciază că nu se impune citarea celor doi creditori potrivit art. 174 alin. 1, având în vedere că creditorii sunt 
bugetari, care nu au disponibilitatea de a avansa sumele necesare continuării  procedurii şi reţine cauza în pronunţare 
asupra cererii de închidere a procedurii. 

Tribunalul, 
Având nevoie de timp pentru a delibera, va amâna pronunţarea la data de 14.03.2016. 

Dispune: 
Amână pronunţarea la data de 14.03.2016. 
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 07.03.2016. 
Preşedinte,                                                                        Grefier, 

* 
România 
Tribunalul Bucureşti, Secţia A VII A Civilă 
Dosar nr. 27011/3/2015 

Sentinţa civilă nr. 1770 
Şedinţa publică din data de 14.03.2016 

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   S.R.L. prin lichidator RIM TRUST IPURL. 
Dezbaterile în fond ale cauzei au avut loc in şedinţa publică din data de 07.03.2016, 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 pentru data de 14.03.2016, când a pronunţat prezenta hotărâre. 

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   S.R.L. 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 si  titlurilor executorii anexate; 
- 1.978 către I.T.M. București 
Prin sentinţa civilă nr.9348/23.11.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – secţia a VII-a s-a admis cererea debitorului 
şi în temeiul disp. art. 145 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă,   s-a dispus intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului EDITURA 
PROFIL  S.R.L. 
Raportul final şi bilanţul general trebuie întocmite de lichidatorul judiciar, comunicate şi afişate, conform art. 167 alin 1 
din lege, doar în situaţia în care bunurile din averea debitorului au fost lichidate, în acest caz procedura fiind închisă 
potrivit art. 175 alin 2 din lege. 
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În cauză, lichidatorul judiciar a arătat că nu a identificat faptic în patrimonial debitorului bunuri mobile sau imobile care 
să fie valorificabile, astfel că nu a trebuit să întocmească raport final (conform adresei de la DITL S 1-6). 
Potrivit art.174 alin.1 din lege, în orice stadiu al procedurii, judecătorul sindic va da o sentinţă de închidere a procedurii, 
dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperii cheltuielile 
administrative şi nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare. 
Prin urmare, judecătorul-sindic constată că debitorul nu deţine bunuri prin a căror valorificare să poată fi acoperite 
creanţele sau cheltuielile administrative, astfel încât o continuare a procedurii nu s-ar justifica, atât timp cât finalitatea 
urmărită de lege nu ar putea fi atinsă. 
Pentru toate aceste motive, în baza art.174 alin.1 din Legea nr.85/2014 va închide procedura insolvenţei împotriva 
debitorului. 
Va dispune radierea societăţii debitoare din Registrul Comerţului Bucureşti. 
În baza art.179 din Legea nr.85/2014 sentinţa de închidere a procedurii va fi notificată  DIRECŢIEI GENERALE 
REGIONALE A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI şi OFICIULUI REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE 
LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI, pentru efectuarea menţiunii şi va fi publicată în BPI. 
Faţă de lipsa disponibilităţilor din contul debitorului, va dispune plata către lichidatorul judiciar, din fondul prevăzut la 
art. 39 alin 4 din lege, a sumei de 1952,04 lei, ce include TVA din care 1.500 lei reprezintă remuneraţie, iar 452,04 lei 
cheltuieli de procedură. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
În baza art.174 alin.1 din Legea nr.85/2014 închide procedura insolvenţei împotriva debitorului. 
Dispune radierea societăţii debitoare  EDITURA PROFIL   S.R.L., 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, din Registrul Comerţului Bucureşti. 
În baza art.179 din Legea nr.85/2014 sentinţa de închidere a procedurii va fi notificată Direcţiei Generale Regionale A 
Finanţelor Publice Bucureşti şi Oficiului Registrului Comerţului De Pe Lângă Tribunalul Bucureşti, pentru efectuarea 
menţiunii şi va fi publicată în BPI. 
Dispune plata  către lichidatorul judiciar RIM Trust IPURL  a sumei de 1952,04 lei, ce include TVA, reprezentând 
remuneraţie/cheltuieli de procedură, din fondul  prevăzut la art. 39 alin 4 din Legea nr.85/2014. 
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a 
VII-a. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.03.2016. 
Preşedinte,                                                                                         Grefier, 
Raluca Elena Cozan                  Elena Crucianu 
 
2. Societatea RA MEDICAL INDUSTRIES SA, cod unic de înregistrare: 6299301 

Proces-verbal al sedintei adunarii creditorilor 
S.C. RA Medical Industries S.A. 

din data de 28 martie 2016, ora 15.00 
Nr. 802/28.03.2016 

Subscrisa BDO Business Restructuring S.P.R.L. – cu sediul in Bucuresti, sector 3, str. Invingatorilor nr. 24, Victory 
Business Center, et. 4, desemnata in calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. RA MEDICAL INDUSTRIES S.A. 
prin Sentinta Civila nr. 2429 din data de 18.06.2007 pronuntata in Dosarul nr. 40321/3/2006 de Tribunalul Bucuresti - 
Sectia a VII a Civila, 
In conformitate cu dispozitiile art. 13 si urmatoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, am convocat 
pentru data de astazi, 28 Martie 2016, ora 15.00, la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., din 
Bucuresti, Str. Invingatorilor nr. 24, Victory Business Center, Et. 4, Sector 3, Adunarea creditorilor S.C.  RA 
MEDICAL INDUSTRIES S.A., sedinta avand urmatoarea ordine de zi: 
1. Prezentarea Raportului de evaluare a activelor RA Medical Industries S.A, astfel cum a fost rectificat 
2. Prezentarea Regulamentului de vanzare intocmit pentru valorificarea activelor aflate in patrimoniul RA 
MEDICAL INDUTRIES S.A. si supunerea spre aprobarea creditorilor a metodelor de vanzare propuse de lichidatorul 
judiciar. 
Convocarea Adunarii creditorilor a fost publicata in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 5674/21.03.2016. 
Raportat la dispozitiile art. 14 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 15 alin. (1) din Legea nr.85/2006, lichidatorul judiciar 
constata ca au comunicat puncte de vedere cu privire la ordinea de zi urmatorii creditori: 
• S.C. SIAT S.A., detinand 27,11% din valoarea totala a masei credale; 
• Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, in reprezentarea Administratiei Finantelor Publice 
Sector 2, detinand 4,34% din valoarea totala a masei credale. 
Ulterior indeplinirii formalitatilor premergatoare, lichidatorul judiciar constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute 
de art. 15 alin.1 din Legea nr. 85/2006, in sensul ca au transmis puncte de vedere creditorii detinand 31,45% din 
valoarea totala a creantelor cu drept de vot, acest calcul avand in vedere creditorii care si-au exprimat voturile in scris. 
Cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a sedintei, creditorii au formulat in scris urmatoarele puncte de vedere: 
Cu privire la punctul 1 aflat pe ordinea de zi, ”Prezentarea Raportului de evaluare a activelor RA Medical Industries 
S.A, astfel cum a fost rectificat”, 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6376/30.03.2016 
 

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 

 

��

• S.C. SIAT S.A., prin punctul de vedere comunicat lichidatorului judiciar, arata ca ia la cunostinta de Raportul de 
evaluare a activelor RA Medical Industries S.A. astfel cum a fost rectificat, 
• Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin punctul de vedere comunicat lichidatorului 
judiciar, arata ca, a luat act de evaluarea bunurilor mobile apartinand debitoarei RA Medical Industries S.A. 
Cu privire la punctul 2 aflat pe ordinea de zi, „Prezentarea Regulamentului de vanzare intocmit pentru valorificarea 
activelor aflate in patrimoniul RA MEDICAL INDUTRIES S.A. si supunerea spre aprobarea creditorilor a metodelor de 
vanzare propuse de lichidatorul judiciar”, 
• S.C. SIAT S.A., prin punctul de vedere comunicat lichidatorului judiciar, arata ca ia la cunostinta de Regulamentul 
de vanzare intocmit pentru valorificarea activelor aflate in patrimoniul RA Medical Industries S.A, si aproba metodele 
de vanzare propuse de lichidatorul judiciar, 
• Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin punctul de vedere comunicat lichidatorului 
judiciar, solicita ca valorificarea bunurilor sa se faca prin licitatie publica cu strigare in conditiile aratate de lichidatorul 
judiciar in regulamentul de vanzare intocmit si comunicat. 
Pe cale de consecinta, fata de voturile exprimate si avand in vedere dispozitiile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, 
lichidatorul judiciar constata ca sunt intrunite conditiile de majoritate cerute de lege pentru luarea unei decizii in cadrul 
Adunarii creditorilor, care este adoptata cu voturile a 100% din creditorii prezenti, in sensul aprobarii metodelor de 
vanzare propuse de lichidatorul judiciar. 
Drept care a fost incheiat prezentul proces-verbal in 2 (doua) exemplare originale, un exemplar pentru lichidatorul 
judiciar si un exemplar pentru a fi comunicat de catre lichidatorul judiciar la dosarul cauzei. 

BDO Business Restructuring S.P.R.L. 
Lichidator judiciar al S.C. RA Medicals Industres S.A. 

 
Județul Constanţa 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea AGROCRIM SERV SRL, cod unic de înregistrare: 19064285 

Nr. 242/28.03.2016 
Raport Trimestrial privind Situaţiile Financiare ale debitorului S.C. Agrocrim Serv SRL 

Trim. IV 
Număr dosar: 10722/118/2013 Tribunalul Constanţa Secţia a II a Civilă 
Administrator judiciar: Victoria SPRL 
Debitor: SC Agrocrim Serv SRL (CUI: 19064285; J13/2982/2006) 
Sediul social: Lumina, Şoseaua Tulcei, nr.69A, jud.Constanţa. 
Temei juridic: art. 106 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 

Administrator judiciar, Victoria SPRL 
Sărac Aldea Viorica 

Raport trimestrial privind situaţiile financiare ale debitorului S.C. Agrocrim Serv SRL  
Trim.IV 

Număr dosar: 10722/118/2013 Tribunalul Constanţa Secţia a II a Civilă 
Administrator judiciar: Victoria SPRL 
Debitor: SC Agrocrim Serv SRL (CUI: 19064285; J13/2982/2006) 
Sediul social: Lumina, Şoseaua Tulcei, nr.69A, jud.Constanţa. 
Judecător sindic: Daniela Călin 
Temei juridic: art. 106 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Administrator judiciar:   VICTORIA SPRL  
Debitor: SC Agrocrim Serv SRL  
Administrator special:  Preda Ion Cornel 
Situaţia financiară a debitorului:  
I. Analiza financiară a activităţii debitoarei în perioada ian 2016 – mart 2016 
Prezentul raport financiar are ca scop analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor economico-financiari propuşi de 
debitoare prin intermediul planului de reorganizare confirmat în data de 17.03.2015 prin Sentinţa civilă 
nr.761/17.03.2015 pe perioada ian 2016 - mart 2016. 
Premisele care au determinat necesitatea întocmirii acestui raport au fost următoarele: dispoziţia judecătorului sindic 
care a stabilit în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a întocmi raportul financiar şi îndeplinirea atribuţiunilor 
ce cad în sarcina administratorului judiciar conform Legii nr. 85/2006. 
Cu privire la circumstanţele în care s-a întocmit acest raport, precizăm că s-au solicitat debitoarei documentele necesare 
întocmirii raportului financiar. Odată cu intrarea în posesia balanțelor aferente lunilor ian şi feb 2016 ale trimestrului IV 
al planului de reorganizare, administratorul judiciar a întocmit prezentul raport trimestrial aferent trimestrului IV al 
planului de reorganizare pe baza acestora, urmând a-l actualiza ulterior cu datele privind realizările lunii mart 2016. 
Raportul trimestrial actualizat aferent trimestrului IV al planului de reorganizare va fi publicat în Buletinul Procedurilor 
de Insolvență. 
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Astfel, au fost analizate balanţele contabile lunare ale debitoarei pe perioada ian 2016 - feb 2016, contul de profit şi 
pierdere pe perioada ian 2016 - feb 2016, fişele de cont sintetice şi analitice, precum şi fişele partenerilor debitoarei 
întrucât luna mart 2016 nu este finalizată, termenul de judecată fiind pe 22.03.2016, în cursul lunii mart 2016. 
Structura de analiză a raportului este următoarea: 
� Analiza veniturilor şi cheltuielilor realizate conform balanţei contabile lunare în perioada ian 2016 - mart 2016 
comparativ cu veniturile şi cheltuielile previzionate cu ocazia întocmirii fluxului de numerar anexat la planul de 
reorganizare 
� Analiza fluxului de numerar realizat în perioada ian 2016 - mart 2016 
� Analiza datoriilor acumulate de debitoare până la data de 29.02.2016 
A. Analiza veniturilor şi cheltuielilor realizate conform balanţei contabile lunare în perioada ian 2016 - mart 2016 
comparativ cu veniturile şi cheltuielile previzionate cu ocazia întocmirii fluxului de numerar anexat la planul de 
reorganizare 
Pe baza analizei contului de profit şi pierdere s-a întocmit de către administratorul judiciar bugetul de venituri şi 
cheltuieli pentru perioada ian 2016 - mart 2016, respectiv trimestrul IV al planului de reorganizare a societăţii debitoare.  

Indicatori 
ian.2016 feb.2016 mart.2016 
realizat realizat realizat 

Venituri din prestări lucrări agricultură 0 0  
Venituri din subvenție ctr. arendă 0 0  
Venituri din valorif. producție ctr. arendă 0 0  
Venituri financiare 0 0  
TOTAL VENITURI 0 0  
Cheltuieli cu materii prime, materiale, comb, semințe, ob.inv.    
Cheltuieli cu personalul 0 0  
Cheltuieli diverse (chirii, asigurare, deplasări, comisioane,servicii terți) 0 0  
Alte cheltuieli de exploatare 0 0  
Cheltuieli financiare 0 0  
TOTAL CHELTUIELI 0 0  
Rezultatul brut al exercițiului 0 0  
Impozit profit    
Rezultatul net al exercițiului 0 0  

Informaţiile sintetizate mai sus se prezintă astfel: 
� Evoluţia veniturilor din prestări lucrări agricultură previzionate/efectiv realizate pe perioada ian 2016 - mart 2016 

Indicatori 
ian.2016 feb.2016 mart.2016 

previzionat realizat diferenţe previzionat realizat diferenţe previzionat realizat diferenţe 
Venituri din 
prestări 
lucrări 
agricultură 

10000 0 10000 10000 0 10000 10000   

� Evoluţia veniturilor din subvenție ctr. arendă previzionate/efectiv realizate pe perioada ian 2016 - mart 2016 

Indicatori 
ian.2016 feb.2016 mart.2016 

previzionat realizat diferenţe previzionat realizat diferenţe previzionat realizat diferenţe 
Venituri din 
subvenție 
ctr. arendă 

5000 0 0 5000 0 0 5000   

� Evoluţia veniturilor din valorif. producție ctr. arendă previzionate/efectiv realizate pe perioada ian 2016 - mart 2016 

Indicatori 
ian.2016 feb.2016 mart.2016 

previzionat realizat diferenţe previzionat realizat diferenţe previzionat realizat dif. 
Venituri din 
valorif. 
producție 
 ctr. arendă 

0 0 0 0 0 0 0   

� Evoluţia cheltuielilor cu personalul previzionate/efectiv realizate pe perioada ian 2016 - mart 2016 

Indicatori 
ian.2016 feb.2016 mart.2016 

previzionat realizat diferenţe previzionat realizat diferenţe previzionat realizat diferenţe 
Cheltuieli 
cu 
personalul 

1500 0 1500 1500 0 1500 1500   

a. Analiza veniturilor previzionate-realizate 
Prin planul de reorganizare s-a propus a se atinge în perioada: 
-venituri trimestriale din prestări lucrări agricultură în cuantum de 30.000 lei 
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- venituri trimestriale din subvenţie ctr arendă în cuantum de 15.000 lei.  
Trimestrul IV de la confirmarea planului de reorganizare nu este finalizat astfel că nu putem aprecia dacă s-au realizat 
venituri lunare previzionate din activitatea curentă (din prestări lucrări agricultură și valorificarea producție din ctr. 
arendă). 
b. Analiza cheltuielilor realizate în perioada ian 2016 - mart 2016 
Prin planul de reorganizare s-a propus a se atinge în trimestrul IV : 
- cheltuieli lunare cu personalul în sumă de 1.500 lei.  
- cheltuieli lunare cu materii prime, materiale, comb şi semințe în sumă de 400 lei 
- cheltuieli lunare cu servicii diverse în sumă de 500 lei 
- cheltuieli lunare cu onorariu administrator judiciar în sumă de 1.000 lei, fără TVA 
În urma analizării a datelor contabile, nu au fost realizate cheltuieli lunare cu personalul pentru realizările de astfel de 
cheltuieli pe perioada ian 2016 - mart 2016. 
Trimestrul IV de la confirmarea planului de reorganizare nu este finalizat astfel că nu putem aprecia dacă s-au efectuat 
cheltuielile lunare previzionate pentru activitatea curentă.  
c. Analiza rezultatului net lunar previzionat-realizat  
Societatea debitoare şi-a propus să încheie trimestrul IV cu profit, dar întrucât trimestrul nu este finalizat nu putem 
aprecia dacă s-a realizat profit sau pierdere în decursul trimestrului IV. 
B. Analiza comparativă a fluxului de numerar previzionat/realizat 
Nu au fost efectuate încasări şi plăți pentru activitatea curentă a debitoarei în primele două luni ale trimestrului IV, aşa 
cum am menţionat în tabelul de mai sus. 
C. Analiza datoriilor acumulate de debitoare până la data de 29.02.2016 
I. Ca urmare a solicitării formulate de administratorul judiciar, societatea debitoare a depus lista totală a datoriilor către 
furnizori, respectiv componenţa soldului 401 la data de 29.02.2016. 
II. Conform evidenţelor contabile  
- datoriile totale ale societăţii către furnizori sunt de 139.889 lei la data de 29.02.2016. 
Măsurile luate de debitor şi/sau administratorul judiciar şi efectele acestora: 
1. Administratorul judiciar a publicat raportul trimestrial privind situaţiile financiare ale debitorului aferent trimestrului 
III în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 1098 din data de 19.01.2016 conform dovezii privind îndeplinirea 
procedurii de publicare nr. 15838/19.01.2016. 
2. În decursul trimestrului IV de la confirmarea planului de reorganizare, respectiv perioada ian 2016 - mart 2016 
debitoarea SC Agrocrim Serv SRL are de achitat suma de 23,056.50 lei conform graficului de plată a creanţelor anexat 
la planul de reorganizare, astfel: 
- DGFP Galaţi- AJFP Constanţa: suma de 2.500 lei; 
- Comuna Lumina: suma de 1.000 lei; 
- SC OTP Leasing România IFN SA: suma de 19,556.50 lei; 
3. Întrucât trimestrul IV nu este finalizat, urmează ca odată cu intrarea în posesia balanței aferente lunii mart 2016 să 
prezentăm situația plăților efectuate pentru trimestrul IV.  
4. Administratorul judiciar a convocat comitetul creditorilor în condiţiile art. 106 din Legea 85/2006 pentru a supune 
aprobării raportul trimestrial privind situaţiile financiare ale debitorului SC Agrocrim Serv SRL aferent trimestrului III 
al planului de reorganizare. Convocatorul a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 1012 din data de 
18.01.2016 conform dovezii privind îndeplinirea procedurii de publicare. 
Comitetul Creditorilor din 25.01.2016 a aprobat raportul trimestrial privind situaţiile financiare ale debitoarei SC 
Agrocrim Serv S.R.L aferent trimestrului III de la confirmarea planului de reorganizare. 
5.Administratorul judiciar va actualiza prezentul raport trimestrial după ce intră în posesia balanţei contabile a lunii 
mart 2016 şi după analiza indicatorilor economici realizați în martie 2016. Administratorul judiciar va convocat 
comitetul creditorilor în condiţiile art. 106 din Legea 85/2006 pentru a se supune aprobării raportul trimestrial actualizat 
privind situaţiile financiare ale debitorului SC Agrocrim Serv SRL aferent trimestrului IV al planului de reorganizare, 
ce va fi întocmit ulterior finalizării balanței contabile a lunii mart 2016.  

Administrator judiciar, Victoria SPRL 
Sărac Aldea Viorica 

 
Județul Dolj 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea COMO SRL, cod unic de înregistrare: 2324666 
România, Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă 
Str. Constantin Brâncuşi nr. 5A 
Dosar nr. 6605/63/2015 
Termen: 12.04.2016, C4R - Comercial, ora 11: 00 

Citaţie 
emisă la: ziua 28 luna 03 anul 2016 

creditorii Ciortan Delia Elena Membru Comitet Creditori - Craiova, str. Ştefan cel Mare, nr. 3, bl. L, sc. A, et. 2, ap. 7, 
Judeţ Dolj, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului Bucureşti - Membru Comitet Creditori, Bucureşti, 
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sector1, str.Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu nr.50, Vendor SPRL - fost Rva Craiova Insolvency Specialists 
SPRL - Craiova, Ştirbei Vodă, nr. 30, Judeţ Dolj sunt chemaţi la această instanţă, camera a II-a Civilă, completul C4R - 
comercial, în ziua de 12, luna 04, anul 2016, ora 11, în calitate de intimaţi, în proces cu recurenţii contestatori Cabinet 
Individual de Insolvenţă Dumitrescu Emil - lichidator al debitoarei SC Como SRL CIF 2324666, J16/1156/1991 - 
Craiova, Mihail Kogalniceanu, nr. 8, Judeţ Dolj, Comitetul Creditorilor Debitoarei SC Como SRL prin Preşedinte 
Comoşteanu Tudor - Craiova, str. Horia, nr. 36, Judeţ Dolj pentru procedura insolvenţei - recurs contestaţie anulare. 
Până la termen recurentul Comitetul Creditorilor Debitoarei SC Como SRL prin Preşedinte Comoşteanu Tudor este 
obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de 5 lei, sub sancţiunea anulării cererii. 
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, intimaţii au obligaţia de a depune întâmpinare. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

 
Județul Dâmboviţa 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea LIDOFOREST SRL, cod unic de înregistrare: 16788569 
România  
Tribunalul Dâmboviţa 
Secţia a II-a  Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Str. Calea Bucureşti  nr.3  
Dosar nr.3780/120/2011/a2* 

Citaţie 
emisă la: ziua 22  luna martie anul 2016 

Către, Creditori Pârât Dumitru Mircea Dragoş - Bucureşti, cu domiciliul ales la Cabinet De Avocat Daniela Hurchi, 
strada Spiru Haret nr. 4B, sector 1, COD 032451, Cu menţiunea prezenta la interogatoriu  
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 7  etaj 3, completul  S8, în ziua de 14, luna aprilie anul 2016 ora 9,00, în 
calitate de pârât privind pe debitoarea debitorul  SC Lidoforest  SRL cu sediul  în Târgovişte,  B-dul Libertăţii, nr.5, et.3 
judeţul Dâmboviţa, cod de identificare fiscală  16788569, nr. de ordine în registrul comerţului  J15/855/2004 
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea 
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

 
Județul Galaţi 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea ALENOI SRL, cod unic de înregistrare: 22621629 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă 
Nr.: 263 data emiterii : 22.01.2016 

1. Date privind dosarul: număr dosar  4779/121/2015, Tribunalul  Galați,  Secţia a-II-a  Civilă, Judecător sindic: 
Magdalena Hanu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa : Mun. Galaţi, str.Brăilei nr.153,  jud.Galaţi,  Număr de telefon: 0236/460.331. 
Programul arhivei/ registraturii instanţei : luni-vineri, orele : 09,00 – 13,00. 
3.1. Debitor: SC  Alenoi SRL Cod de identificare fiscală: 22621629. Sediul social : sat Pechea, com.Pechea str. Păcii nr. 
7, judeţul Galaţi. Număr de ordine în registrul comerţului : J17/1837/2007. 
3.2. Administrator special: nu este desemnat 
4. Creditori: - listă anexă 
5. Lichidator judiciar: Cab.Ind.Practician Insolvenţă Creţu Laura Cod de identificare fiscală : RO29542034, Domiciliul 
/ Sediul social: jud. Galaţi, loc. Galaţi, str.Mihail Kogălniceanu nr.23A.  Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în 
Insolvenţă  1B3155 , Tel/Fax : 0336.111.005, tel mobil: 0744.85.38.69 E-mail: cretu2006laura@yahoo.com 
6. Subscrisa Cabinet Individual Practician în Insolvenţă Creţu  Laura, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC  
Alenoi SRL, conform încheierii nr. 432 din data de 16.12.2015, pronunţată de Tribunalul Galaţi, Secţia a-II-a Civilă, în 
dosarul nr. 4779/121/2015, 
În temeiul: art. 97 alin.1 din Legea privind procedurile de prevenire a  insolvenţei si de insolventa nr.85//2014, 
comunică: Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă astfel întocmit, în 
anexă, în număr de 3 file. 
6. Număr de exemplare depuse:Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi  unul pentru a fi 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 

Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă 
 a debitorului SC  Alenoi SRL  

Număr dosar  4779/121/2015, Tribunalul  Galați,  Secţia a-II-a  Civilă, 
 Judecător sindic: Magdalena Hanu. 
Temei juridic: art. 97 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a  insolvenţei si de insolventa nr.85//2014 
Lichidator judiciar: Cab.Ind.Practician Insolvenţă Creţu Laura 
Debitor: SC  ALENOI SRL 
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Cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitorului cu menţiunea persoanelor cărora le-ar fi 
imputabilă:  Capitolul I. Situaţia patrimonială şi financiară 
SC  Alenoi SRL a fost înfiinţată în anul 2007 şi a desfăşurat  activități de fabricarea incaltamintei, Cod CAEN  1520. 
Societatea nu are deschise filiale şi nu deţine titluri de participare la alte societăţi. 
Pentru a putea aprecia situaţia sa economico-financiară am analizat balantele de verificare, bilanţurile contabile precum 
şi contul de profit şi pierdere pe  perioada 2013 – august 2015.  
Din balantele de verificare bilanţurile contabile ale debitoarei, evoluţia patrimoniului acesteia în perioada 2013 – august 
2015, se prezintă după cum urmează : 

Denumire post bilant 
Sold la 

31.12.2006 
Sold la 

31.12.2007 
Sold la 

31.12.2013 
Sold la 

31.12.2014 
Sold la 

31.08.2015 

Imobilizari necorporale           
Imobilizari corporale     49.204 4.334 3.715 
Imobilizari financiare         3.000 
ACTIVE 
IMOBILIZATE     49.204 4.334 6.715 
Stocuri     31.156 36.016 46.769 
Creante     8.821 9.229 4.967 
Disponibilitati banesti     6.904 10.086 15.782 
Active circulante     46.881 55.331 67.518 
Ch inregistrate in avans           
Total activ     96.085 59.665 74.233 
Capital social     200 200 200 
Rezerve           
Rezultat reportat     -7.098 -41.433 -93.154 
Rezultat exercitiu     -34.335 -51.643 -8.213 
Capitaluri     -41.233 -92.876 -101.167 
Datorii     137.318 152.541 175.400 
Total pasiv     96.085 59.665 74.233 
Activ net      -41.233 -92.876 -101.167 

Imobilizările reprezintă o componentă importantă a activului patrimonial al oricărei societăţi şi constituie baza materială 
şi financiară necesară pentru desfăşurarea activităţii. 
Potrivit situaţiei mai sus prezentate, în evoluţia patrimoniului pe perioada supusă analizei, se disting următoarele 
aspecte: 
- debitoarea SC Alenoi SRL deţine active imobilizate în patrimoniu reprezentate de garanții achitate. 
- în cazul debitoarei stocurile au o evolutie crescătoare în totalul activelor circulante şi sunt reprezentate, în principal, de 
materii prime, mărfuri, materiale de natura obiectelor de inventar si materiale consumabile. 
- disponibilităţile băneşti, urmează o traiectorie ascendentă  în ultimii ani, indicând clar o lipsă permanentă de lichidităţi 
necesare plăţii datoriilor scadente, dar nu suficiente pentru a acoperi cuantumul datoriilor, de unde rezultă un nivel 
limitat al activităţii firmei. 
- în cazul debitoarei creanţele au o evoluție descendentă și sunt reprezentate de creanțe față de debitori diverși de unde 
rezultă neglijarea măsurilor de încasare imediată a creanțelor în vederea asigurării necesarului de lichidități .  
- datoriile au o evoluţie crescatoare în ultima perioadă şi sunt reprezentate în principal de datorii faţă de asociat, 
furnizori, bugetul asigurărilor sociale  şi bugetul statului. 
 - în perioada analizată debitoarea a avut un număr mediu de 3-4 salariați, creşterea costurilor cu forţa de muncă 
implicând în mod firesc o creştere a necesarului de lichidităţi băneşti atât pentru achitarea drepturilor salariale cât şi 
pentru plata obligaţiilor bugetare aferente şi implicit, lipsa lichidităţilor cumulat cu faptul că drepturile salariale sunt 
obligaţii de plată privilegiate a dus la acumularea de datorii purtătoare de dobânzi şi penalităţi.  
- indicatorii de lichiditate şi solvabilitate s-au situat în toată perioada sub limitele admise de siguranţă financiară, astfel: 
dacă în 2013 lichiditatea era de 0,34 și solvabilitatea de 0,70, în 2014 lichiditatea creste la 0,36 și solvabilitatea scade la 
0,39 pentru ca în august 2015 lichiditatea sa fie de 0,38 si solvabilitatea de 0,42, valori care indică prăbuşirea financiară 
a societăţii fără perspective de remediere. 
Capitolul II . Situaţia contului de profit şi pierdere 
Contul de profit şi pierdere este un document contabil care oferă o imagine fidelă asupra performanţei financiare, 
sintetizând într-o manieră explicită veniturile şi cheltuielile dintr-o perioadă de gestiune şi pe această bază prezintă 
modul de formare a rezultatelor economice. 
Analizând contul de profit şi pierdere pe anii anteriori deschiderii procedurii, situaţia se prezintă astfel : 
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Denumire indicatori 
Realizat 

2006 
Realizat 2013 Realizat 2014 

Realizat 
august 2015 

Realizat 
2010 

valoric valoric % valoric % valoric % 
Productie vanduta 0 5.234 26 7.239 100 
Vanzare marfuri 13.918 62 7.004 34 0 
Alte venituri din exploatare 0 8.065 40 0 
Venit de productie in curs de 
executie 8.467 38 
Total venituri exploatare 22.385 20.303 7.239 
Ch. materiale 17.240 31 1.609 2 0 
Alte ch materiale 286 1 1.634 2 0 
Cheltuieli energie si apa 0 0 0 
Ch privind marfurile 4.877 9 0 0 
Cheltuieli salariale 13.113 23 21.371 30 14.968 99 
Amortizari 9.291 17 3.942 6 0 
Ch prestatii externe 8.299 15 452 1 132 1 
Ch taxe si impozite 66 0 0 0 
Alte cheltuieli 1.200 2 42.443 59 0 
Ch dob, pen,active cedate 0 0 0 
Total chelt exploatare 54.372 71.451 15.100 
Rezultatul din exploatare -31.987 -51.148 -7.861 
Venituri financiare 1 0 0 0 
Ch financiare 1.932 3 0 0 
Rezultatul financiar -1.931 0 0 
Cheltuieli extraordinare 
Venituri totale 22.386 100 20.303 100 7.239 100 
Cheltuieli totale 56.304 100 71.451 100 15.100 100 
Rezultat curent -33.918 -51.148 -7.861 
Alte impozite  417 1.219 353 
Rezultat net -34.335 -52.367 -8.214 

Din situaţia realizării contului de profit şi pierdere mai sus prezentată se remarcă următoarele aspecte : 
- veniturile din exploatare au o evoluţie descrescătoare, reprezentate de venituri din producția vândută, vânzarea 
mărfurilor, venituri aferente costului de productie in curs de executie si alte venituri din exploatare. 
   - cheltuielile de exploatare reprezintă totalul cheltuielilor generate de desfăşurarea activităţii societăţii debitoare şi au 
o evoluţie asemănătoare veniturilor din exploatare. 
 - se observă, că ponderea cea mai mare în cadrul cheltuielilor de exploatare o deţin  cheltuielile salariale urmate de 
cheltuielile cu materiale si alte cheltuieli.  
- societatea a înregistrat pierdere în toata perioada, 2013-2014 și august 2015. 
-  dacă în 2014 faţă de 2013, la o scadere a cifrei de afaceri cu 9,30%, cheltuielile cu materialele au scazut cu 81,50%, 
iar cheltuielile salariale au crescut cu 62,98%, se observa  un dezechilibru financiar al societăţii, în august 2015 față de 
2014 situația nu se schimbă,  la o scădere a cifrei de afaceri cu 64,35%, cheltuielile cu materialele au scăzut la zero, iar 
cheltuielile salariale au scăzut cu 29,96%, dezechilibrul financiar al debitoarei persistând până la încetarea activității. 
Capitolul III. Cauze şi împrejurări care au dus la apariţia stării de insolvenţă 
Din verificarea documentelor contabile de sinteză s-a constatat că evidenţa contabilă a fost ţinută corect şi în 
conformitate cu prevederile normelor în vigoare. 
Aşa cum au fost prezentate în cuprinsul prezentului raport, principalele cauze şi împrejurări care au dus la apariţia stării 
de insolvenţă, sunt: 
- inexistenţa unei strategii manageriale pe termen mediu şi lung din punct de vedere operaţional şi investiţional ceea 
ce a condus la înregistrarea unui rezultat financiar anual negativ pentru întreaga perioadă supusă analizei 
- cota redusă de adaos comercial practicată de debitoare în toată perioada analizată care nu a permis acoperirea 
cheltuielilor generate de desfăşurarea activităţii 
- neglijarea măsurilor de încasare imediată a creanțelor în vederea asigurării necesarului de lichidități. 
   -    cauze obiective în contextul general al evoluţiei pieţei  
În concluzie, din cele prezentate şi din analiza documentelor existente şi puse la dispoziţia lichidatorului judiciar, nu 
reies elemente care să indice culpa vreunei persoane în producerea insolvenţei (în special prin săvârşirea uneia sau a 
mai multor fapte enumerate de prevederile art. 169 din Legea 85/2014). 
Concluzionăm aşadar că insolvenţa se datorează, în principal, unor factori de natură externă societăţii  fără ca aceasta să 
fie imputabilă vreunei persoane. 

Lichidator judiciar, Creţu Laura 
 
Județul Harghita 
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Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea REVIDEAL PLASTIC MATERIALS SRL, cod unic de înregistrare: 25584622 

Proces verbal al adunării creditorilor Revideal Plastic Materials SRL 
încheiat azi, 29.03.2016 

Nr. 2051/29.03.2016 
Dos. nr. 764/96/2015 al Tribunalului Harghita 
In data de 29.03.2016, ora 10, la sediul lichidatorului judiciar Juris Insolvency SPRL, din Cluj-Napoca, str. Dobrogeanu 
Gherea nr. 16, ap. 4, jud. Cluj, în prezenta av. Creosteanu Maria, practician în insolventa, a avut loc Adunarea 
Creditorilor Revideal Plastic Materials SRL, cu următoarea: 
Ordinea de zi: 
- Aprobarea modificării regulamentului de valorificare al bunurilor din averea debitoarei. 
La Adunare nu s-a prezentat nimeni, dar a prezentat poziție scrisa creditorul: 
1. Agenția De Plați Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, care deține un procent 45 % din total masa credală; 
Cuantumul total al creanțelor reprezentate, depaseste valoarea de 30 % prevăzuta de art. 49, alin 1,din Legea nr. 
85/2014, fiind de 45 %, motiv pentru care Adunarea Creditorilor a fost legal constituita. 
Punctul 1 de pe ordinea de zi 
AFIR a luat act de propunerea de modificare a Regulamentul de valorificare al bunurilor din averea debitoarei si aproba 
vânzarea bunurilor prin licitatii publice si diminuarea progresiva a prețului de pornire al licitațiilor, în următoarea 
modalitate: 
La primul set de licitatii, scăderea prețului cu 40% din valoarea stabilita prin raportul de evaluare. 
La al doilea set de licitatii, scăderea prețului cu 45% din valoarea stabilita prin raportul de evaluare. 
La al treilea set de licitatii, scăderea prețului cu 50% din valoarea stabilita prin raportul de evaluare. 
In situația nevalorificării bunurilor în modalitatea arătata mai sus, se solicita convocarea unui noi adunări a creditorilor. 
In concluzie, având în vedere votul creditorului care a exprimat poziție scrisa, 
Cu o majoritate de 100% din total creanțe reprezentate, vânzarea bunurilor debitoarei se va realiza în modalitatea 
propusa de creditorul AFIR. 
Prezentul proces verbal a fost întocmit astăzi, 29.03.2016, în 3 exemplare originale. 

Lichidator judiciar, Juris Insolvency SPRL 
prin practician în insolventa av. Maria Creosteanu 

Județul Maramureş 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea TRANSPORT AUTO SA, cod unic de înregistrare: 2216176 
Dosar: nr. 819/100/2015 
Tribunalul Maramures, Sectia a II-a Civila si de Contencios Administrativ; 
Administrator judiciar: PRIME INSOLV PRACTICE SPRL 
Debitor: SC TRANSPORT AUTO SA 
Subscrisa PRIME INSOLV PRACTICE SPRL, cu sediul in Bucuresti, Bd. Aviatorilor,  nr.52, parter, ap. 1-2, sector 1, 
număr de înregistrare în tabloul practicienilor  în insolvenţă  RFO II 0488, reprezentata prin practician in insolventa av. 
Toma Ioana, desemnata in calitatea de administrator judiciar al debitoarei SC TRANSPORT AUTO SA prin incheierea 
pronuntata in sedinta din data de  02.12.2015 in dosarul nr. 819/100/2015 de catre Tribunalul Maramures, Sectia a II-a 
Civila si de Contencios Administrativ, având în vedere: 
� incheierea pronuntata in sedinta din data de  02.12.2015  pronunțată de Tribunalul Maramures, Sectia a II-a Civila 
si de Contencios Administrativ, prin care s-a deschis  procedura generală a insolvenței împotriva debitorului SC 
TRANSPORT AUTO SA, 
� dispoziţiile art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
� concluziile partiale ale raportului nr.18/05.01.2016 intocmit in conformitate cu dispozitiile art.92 din Legea 
85/2014; 
Am intocmit prezenta: 

Completare la raportul intocmit in conformitate cu dispozitiile art. 92 din Legea 85/2014 
Nr:    1283  data: 25.03.2016 

In urma ultimelor documente comunicate de catre debitoare si din analiza şi demersurile efectuate de către 
administratorul judiciar prin raportare la prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a 
ajuns la urmatoarele concluzii:  
1. în ce privește condiția de a nu deține niciun bun in patrimoniul lor - arătăm că societatea debitoare deține mai 
multe bunuri, în acest sens fiind documentele anexate de către creditoarea Piraeus Bank Romania SA cererii de 
deschidere a procedurii de insolvență;  
2.  în ce privește condiția de a nu găsi actele constitutive sau documentele contabile – ulterior datei de 06.01.2016 
reprezentantii debitoarei au comunicat subscrisei urmatoarele documente: 
- certificatul de inregistrare al societatii; 
- actul constitutiv actualizat; 
- situatia mijloacelor fixe la 30.11.2015; 
- lista bunurilor; 
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- lista transferurilor patrimoniale; 
- lista de inventariere la 31.12.2014; 18.12.2015;  
- extras REVISAL pentru cei doi salariati ai societatii; 
- extras portalul instantelor de judecata privind situatia litigiilor societatii; 
- balanta verificare la decembrie 2015; 
- situatia mijloacelor fixe la 31.12.2015; 
 - lista conturilor bancare; 
- cartea mare: cont 162; cont 4111 – perioada 01.08.2015 – 30.11.2015; cont 421; 431; 437; 4423; 444; 447; 455; 519; 
- balanta de verificare la decembrie 2012; 
- balanta de verificare la decembrie 2013; 
- balanta de verificare la decembrie 2014; 
- bilant contabil la 2012; 2013; 2014; 
3. în ce privește condiția de a nu găsi administratorul – in data de 18.01.2016 a fost desemnat in calitatea de 
administrator special  Dl. Chira Liviu, domiciliat in Baia Mare, str.Nufarului nr.16/16 jud. Maramureş, posesor al CI 
seria MM nr. 720254,   
4. în ce privește condiția potrivit căreia sediul social/profesional nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul 
comerțului – conform informatiilor existente in certificatul constatator sediul social al societatii este identificat in 
localitatea Baia Sprie, oras Baia Sprie, str. Forestierului, nr. 119, jud. Maramures, in baza adeverintei de la primarie nr. 
568/04.02.2002, avand o durata nelimitata; 
5. În ceea ce privesc condițiile prevăzute de: 
� art 38 alin 2 lit. d) din Legea nr. 85/2014, potrivit căreia persoanelor juridice dizolvate voluntar, judiciar sau de 
drept, anterior formulării cererii introductive, chiar dacă lichidatorul judiciar nu a fost numit sau, deşi numit, menţiunea 
privitoare la numirea sa nu a fost înscrisă în registrul comertului se aplică procedura simplificată - arătăm că această 
condiție nu este îndeplinită; 
� art 38 alin 2 lit. e) din Legea nr. 85/2014 potrivit căreia se aplică procedura simplificată debitorilor care și-au 
declarat prin cererea introductivă intenţia de intrare în faliment - arătăm că in prezent este deschisa procedura generala 
de insolventa, debitoarea avand obligatia ca in termen de 10 zile de la pronuntarea hotararii sa depuna la dosarul cauzei 
o declaratie prin care sa isi manifeste intentia de reorganizare; La dosarul cauzei exista inregistrate in data de 
23.12.2015 o serie de documente depuse de administratorul statutar  printre care si declaratia privind intentia de 
reorganizare a societatii; 
� art 38 alin 2 lit. f) din Legea nr. 85/2014 potrivit căreia se aplică procedura simplificată persoanelor care 
desfășoară activități specifice profesioniștilor, care nu au obținut autorizarea cerută de lege pentru exploatarea unei 
întreprinderi și nu este înregistrată în registrele speciale de publicitate – din informatiile existente in certificatul 
constatator rezulta faptul ca debitoarea este autorizata a desfasura activitate la sediu, conform codului CAEN 7120 – 
Activitati de testari si analize tehnice; 
� Mentionam faptul ca desi subscrisa am avut o corespondenta continua cu reprezentantii debitoarei pana la aceasta 
data, administratorului judiciar nu i-au fost comunicate documente si informatii cu privire la activitatea desfasurata 
efectiv de catre societatea debitoare. 
CONCLUZII SI SOLICITARI  
Față de cele arătate mai sus, administratorul judiciar apreciază faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 
38 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 și, pe cale de consecință,  solicită: 
� Aprobarea prezentului raport și dispunerea continuării perioadei de observaţie, în cadrul procedurii generale a 
insolvenţei, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) din Legea 85/2014. 

Administrator judiciar, Prime Insolv Practice SPRL 
Prin practician in insolventa Av. Toma Ioana 

Județul Olt 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea SOLAR HI-TECH SRL, cod unic de înregistrare: 27494046 
România, Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă 
Str. Constantin Brâncuşi nr. 5A 
Dosar nr.2434/104/2015/a1 
Termen: 13 aprilie 2016, ora 9,30, C5A 

Citaţie 
emisă la: ziua 28 luna 03 anul 2016 

Creditor Vătăşoiu Sorin Daniel - Slatina, str.Arcului, nr. 12, bl. 12B, sc. A, et. 2, ap. 11, Judeţ Olt şi Debitor SC Solar 
Hi-Tech SRL prin Lichidator SP Fiscal Group IPURL - Slatina, Str. Primăverii, nr. 7, bl. Fa7, sc. A, et. 1, ap. 7, Judeţ 
Olt  
Sunt chemaţi la această instanţă, camera a-II-a Civilă, completul C5A, în ziua de 13, luna 04, anul 2016, ora 9,30, în 
calitate de intimaţi în proces cu Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt în numele Şi pentru Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Craiova - Slatina, Str. Arcului, nr. 2A, Judeţ Olt, pentru procedura insolvenţei – 
închidere procedură. 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6376/30.03.2016 
 

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 

 


��

Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 
 

Județul Satu Mare 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea CONSTRU LUŞCU SRL, cod unic de înregistrare: 22309504 
Dosar nr. 2181/83/2015 
1. Date privind dosarul: nr. 2181/83/2015, Tribunal Satu Mare, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal.  Judecător sindic: Gelu Mihai Coman. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa - str. Mihai Viteazu nr. 8, mun. Satu Mare, jud. Satu Mare; tel. 0261-713650;  
programul arhivei - în zilele lucrătoare între orele 8:00 - 12:00. 
3.1. Debitor: SC Constru Luscu SRL, în insolvenţă / in insolvency / en procedure collective,  CUI RO22309504, având 
sediul social în comuna Târșolț, sat Aliceni, nr. 7, jud. Satu Mare, număr de ordine în Registrul Comerţului 
J30/1101/2007. 
3.2. Administrator special: Nu a fost numit. 
4. Creditori: conform tabelului definitiv de creanțe. 
5. Administrator judiciar: Insolvenţa SM SPRL, CIF RO26020710, cu sediul social în loc. Satu Mare, str. Crişan, nr. 22, 
jud. Satu Mare, având numărul RFO II – 0405 la înscrierea în Tabloul practicienilor în insolvenţă, nr. de tel./fax 0261-
770086, 0745 245 844, e-mail: office@insolventasm.ro, reprezentată legal în această cauză de practician coordonator, 
Ion Dohotar. 
Subscrisa Insolvenţa SM SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Constru Luscu SRL, conform 
Sentinței civile nr. 724/F din 29.10.2015, pronunţată de Tribunalul Satu Mare, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în Dosarul nr. 2181/83/2015, în temeiul  art. 48 alin. (6) din 85/2014, întocmeşte: 

Proces verbal al Adunării creditorilor din data de 18.02.2016 ora 10:00 
Nr. 587/18.02.2016 

Şedinţa a fost convocată la sediul administratorului judiciar din Satu Mare, str. Crişan nr. 22, prin Convocator nr. 
406/29.01.2016 publicată în BPI  nr. 2539 din 05.02.2016. Secretariatul şedinţei este asigurat de administratorul 
judiciar. 
Ordinea de zi stabilită este următoarea : 
- prezentarea situaţiei debitorului; 
- desemnarea Comitetului creditorilor; 
- confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea onorariului acestuia; 
- aprobarea raportului prev. de art. 58 lit. b) rap. la art. 97 alin. 1 din L.85/2014 cuprinzând propunerea 
administratorului judiciar de deschiderii a procedurii simplificate de insolvenţă prevăzută de Legea nr. 85/2014, aşa 
cum este prevăzut de art. 97 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, urmare a faptului că societatea se încadrează în criteriile 
prevăzute de art. 38 alin. (2) litera c pct.2 și 3 din Legea nr. 85/2014 
- aprobarea desemnării de către practicianul în insolvenţă a unui evaluator; 
Şedinţa Adunării Creditorilor din data 18.02.2016 este condusă de administratorul judiciar desemnat în această cauză 
care, în conformitate cu  dispozițiile art. 49 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014, constată că pentru această ședință 
calculul valorii totale a creanțelor se raportează la conținutul Tabelului definitiv nr. 457/05.02.2016. 
Administratorul judiciar constată că pentru şedinţa Adunării Creditorilor nu s-a prezentat niciun creditor. 
Administratorul judiciar, ținând cont de prevederile art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, respectiv 57 alin. (2) din 
Legea 85/2014 și dat fiind  că nu sunt îndeplinite condițiile legale referitoare la cvorumul și majoritățile necesare, 
constată că nu s-a adoptat nicio hotărâre de către creditori cu privire la ordinea de zi. . 
Pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 3 exemplare. 

Administrator judiciar, Insolvenţa SM SPRL 
Ion Dohotar – practician în insolvență 

Județul Timiş 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea CABRO SRL, cod unic de înregistrare: 18705667 

Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 37/07/ITM/2015 data emiterii: 28.03.2016 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 374/30/2015; Tribunal Timiş, Secţia a II-a Civilă; j.s. Casiana Todor; 
2. Arhiva/registratura instanţei: Timişoara, P-ţa Ţepeş Vodă nr. 2, jud. Timiş, Tel: 0256448044 Program 08.30-12.30 
3.1. Debitor: SC Cabro SRL, CUI: 18705667, sediul: Timişoara, str Burebista, nr. 8-14, sc c, ap 5, jud. Timiş; ORC 
J35/1658/2006; 
3.2. Administrator special:  Puşcă Ioan ; 
4. Administrator judiciar: Alfa & Quantum Consulting SPRL, CIF RO 21284487, sediu: Timişoara, str. Albinelor, nr. 
70 A-B, jud. Timiş, Nr. înregistrare RFO II 0235, Tel: 0256/430328, Fax. 0356/818451, e-mail: 
alfaquantum@gmail.com, Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Cârceie Marius Radu 
şi Alic Bogdan. 
6. Subscrisa Alfa & Quantum Consulting SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Cabro SRL, 
conform încheierii nr. 494 din data 24.03.2015 pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, în dos. 
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374/30/2014, în temeiul art. 59 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, comunică: Raportul lunar privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor  şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art.159 alin. (1) şi 
art.161, astfel întocmit(e), în anexă, în număr de 2 file. 
6. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi  unul pentru a fi 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 

Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 159 alin. (1) şi art. 161 din legea privind procedura insolvenţei pentru debitoarea SC Cabro SRL 

Nr. dosar: 374/30/2015; Tribunal Timiş, Secţia a II-a Civilă; J.S. Casiana Todor; 
Temei juridic: art. 159 alin. (1) şi art. 161 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidatorul judiciar: Alfa & Quantum Consulting SPRL 
Debitor:  SC Cabro SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
1.În urma comunicării Hotărârii nr. 1430/2015 din data 17.09.2015, pronunțată de Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă, 
în dosarul nr. 374/30/2015/a1, la data de 11.11.2015 administratorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv al creanțelor 
nr. 31/07/ITM/2015, pentru debitoarea S.C. Cabro S.R.L, depus la dosarul cauzei, în data de 12.11.2015 și publicat în 
BPI nr. 19936 din data de 19.11.2015. 
2.La data de 11.11.2015 administratorul judiciar a emis adresa nr. 32/07/ITM/2015 către debitoarea S.C. Cabro S.R.L, 
prin care a comunicat Tabelul definitiv al creanțelor nr. 31/07/ITM/2015, cu mențiunea că  termenul pentru depunerea 
planului de reorganizare este de 30 de zile de la publicarea tabelului definitiv în Buletinul procedurilor de insolvență,  
conform art. 132 din legea 85/2014. 
3.La data de 20.11.2015 administratorul judiciar a întocmit Convocarea Adunării generale extraordinare a asociaților 
S.C. Cabro S.R.L- în insolvență nr. 33/07/ITM/2015, pentru data de 15.12.2015, ora 10.00, la sediul administratorului 
judiciar din Timișoara, str. Albinelor, nr. 70 A-B, jud. Timiș, avand ca ordine de zi următoarele: 
1. Propunerea și aprobarea planului de reorganizare al SC Cabro SRL – în insolvență, in insolvency, en procedure 
collective. 
2. Împuternicirea administratorului special, domnul Pușcă Ioan, să ducă la îndeplinire cele hotărâte. 
În cazul în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal și statutar, Adunarea Generală Extraordinară a 
Asociaților societății se va întruni în a doua convocare, cu aceeași ordine de zi, în data de 18.12.2015, ora 10:00, la 
sediul administratorului judiciar, situat in Timișoara, str. Albinelor, nr. 70 A-B, jud. Timiş. 
4.La data de 01.12.2015 administratorul judiciar a procedat la identificarea și inventarierea bunurilor imobile ale 
debitoarei S.C. Cabro S.R.L, întocmind în acest sens Procesul-verbal  nr. 34/07/ITM/2015, depus la dosarul cauzei, prin 
registratura Tribunalului Timiș la data de 09.12.2015. 
5.La data de 18.12.2015, ora 10.00, a avut loc, la sediul administratorului judiciar, Adunarea Generală Extraordinară a 
Asociaților S.C. Cabro S.R.L, în cadrul căreia asociatul unic al S.C. Cabro SRL, Pușcă Ioan, CNP 1780108354806, 
identificat cu CI, seria TM, nr. 973263, domiciliat în Timișoara, str. Munteniei, bl. C32, et.2, ap. 7, jud. Timiș, a luat 
următoarele hotărari: 
Art. 1. Se aprobă propunerea unui plan de reorganizare a S.C. Cabro S.R.L-în insolvență, de către debitoare. 
Art. 2. Se împuternicește administratorul special, dnul. Pușcă Ioan, avand CNP 1780108354806, identificat cu CI, seria 
TM, nr. 973263, domiciliat în Timișoara, str. Munteniei bl. C32, et.2, ap. 7, jud. Timiș, ca personal sau prin mandatar să 
îndeplinească toate formalitățile pentru aducerea la îndeplinire a celor hotărate. 
6.La data de 22.12.2015 administratorul judiciar a emis Anunțul privind planul de reorganizare, în care a consemnat 
faptul că  în data de 21.12.2015, administratorul special al debitoarei SC Cabro SRL – în insolvenţă, in insolvency, en 
procedure collective a propus planul de reorganizare, cu privire la reorganizarea activităţii debitorului. Totodată, 
administratorul judiciar a convocat adunarea creditorilor la data de 19.01.2016, ora 12:00, la sediul administratorului 
judiciar din Timişoara, Str. Albinelor, nr. 70 A-B, jud. Timiş, având ca ordine de zi votarea planului de reorganizare 
propus. 
Anunțul privind planul de reorganizare al S.C. Cabro S.R.L a fost publicat în BPI nr. 22252, din data de 23.12.2015. 
7.La  data de 13.01.2016 administratorul judiciar a emis adresa nr. 35/07/ITM/2015, către Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului, prin care a comunicat Planul de reorganizare pentru debitoarea SC CABRO SRL, Hotărârea 
asociatului unic al SC CABRO SRL cu nr. 1 din data de 18.12.2015 și dovada depunerii la Tribunalul Timiș a planului 
de reorganizare. 
8.La data de 19.01.2016, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar, din Timişoara, str. Albinelor, nr. 70 A-B, jud. 
Timiş, a avut loc adunarea creditorilor S.C Cabro SRL, consemnată de administratorul judiciar în procesul-verbal nr. 
36/07/ITM/2015, în cadrul căreia au fost adoptate umătoarele hotărari: 
Art. 1. Se aprobă planul de reorganizare propus de către administratorul special al debitoarei, având în vedere votul 
fiecărei categorii de creditori: 
I.Creditorii reprezentând grupa prevăzută de art. 161, al. 3, din legea 85/2014, creanțe salariale aprobă planul de 
reorganizare propus de către administratorul special al debitoarei cu 100% din totalul creanțelor înscrise în această 
grupă. 
II.Creditorii reprezentând grupa prevăzută de 161, al. 9, din legea 85/2014, alte creanțe chirografare aprobă planul de 
reorganizare propus de către administratorul special al debitoarei cu 100% din totalul creanțelor înscrise în această 
grupă. 
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Procesul-verbal al adunării creditorilor S.C. Cabro SRL nr. 36/07/ITM/2015 a fost depus la dosarul cauzei prin 
registratura Tribunalului Timiș, la data de 21.01.2016, și publicat în BPI nr. 2049 din data de 01.02.2016. Împotriva 
hotărârii adunării creditorilor nu aufost formulate contestații. 
Concluzii: 
Solicităm confirmarea planului de reorganizare întocmit de către debitoare și aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din 
data de  19.01.2016. 

Alfa & Quantum Consulting SPRL  
prin asociat coordonator Alic Bogdan 

Județul Tulcea 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea SELCOM SRL, cod unic de înregistrare: 7273652 
România Tribunalul Tulcea Secţia Civilă 
Str. Toamnei, nr. 15 
Dosar nr. 1460/88/2014 JS-DNG 

Comunicare sentinţă civilă nr. 374/04.03.2016 
emisă la: ziua 25, luna martie, anul 2016 

Către, 
- Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. .Portului, nr.14, (incinta 
Iberom) jud. Tulcea, cod de identificare fiscală 14942091, 
- Cabinet Individual de Insolvenţă Florescu Mircea Sorin, cu sediul în Tulcea, str. Isaccei, nr. 20, et. 2, jud. Tulcea, 
număr de ordine în registrul societăţilor profesionale de insolvenţă IB 2766. 
- D.G.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Tulcea, atât în nume personal, cât şi în calitate de subrogat legal al ITM Tulcea, cf. 
Ordinului 830/542/2015 – cu sediul în Tulcea, str. Babadag, nr. 163Bis, jud. Tulcea 
Se comunică, alăturat, copia Sentinţei civile nr. 374 din data de 04 martie 2016, pronunţată în dosarul nr. 1460/88/2014 
JS-DNG, de Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă, privind debitorul SC Selcom SRL, persoană juridică, cu sediul în Tulcea, 
str. Babadag, nr. 19, bl. 11, sc. A, ap. 14, judeţul Tulcea, număr de ordine în registrul comerţului J36/236/1995, cod de 
identificare fiscală 7273652 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

* 
România 
Tribunalul Tulcea 
Secţia Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar nr. 1460/88/2014 

Încheiere 
Şedinţa publică de la data de 26 februarie 2016 

Completul constituit din: 
Judecător-sindic: Daniel Nicola Gheorghiu 

Grefier: Daniela Balaban 
Pe rol fiind judecarea cererii de închidere a procedurii de insolvenţă faţă de debitoarea S.C. Selcom S.R.L., cu sediul în 
mun. Tulcea, str. Babadag, nr. 19, bl. 11, sc. A, ap. 14, jud. Tulcea, formulată de lichidatorul judiciar Cabinet Individual 
de Insolvenţă Florescu Mircea Sorin, cu sediul în Tulcea, str. Isaccei, nr. 20, et. 2, jud. Tulcea. Procedura de citare este 
legal îndeplinită. La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile. S-a făcut referatul cauzei de către grefier, 
care învederează părţile, obiectul cauzei, stadiul procesual şi modul de îndeplinire a procedurii de citare; după care; 
Văzând că nu sunt motive de amânare, instanţa constată dosarul în stare de judecată, în temeiul dispoziţiilor art. 394 
alin. 1 din NCPC, declară dezbaterile închise, trecându-se la deliberare. 

Judecătorul sindic, 
Având nevoie de timp pentru a delibera, urmează a amâna pronunţarea cauzei. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Amână pronunţarea asupra cererii lichidatorului judiciar de închidere a procedurii insolvenţei la data de 03 martie 2016. 
Pronunţată în şedinţa publică de la data de 26 februarie 2016. 
Judecător sindic,                                                                                               Grefier, 
Daniel Nicola Gheorghiu                                                                                 Daniela Balaban 

* 
România 
Tribunalul Tulcea 
Secţia Civilă de contencios administrativ şi fiscal 
Dosar nr. 1460/88/2014 

Încheiere 
Şedinţa publică de la data de 03 martie 2016 

Completul constituit din: 
Judecător-sindic: Daniel Nicola Gheorghiu 

Grefier: Daniela Balaban 
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Pe rol fiind judecarea cererii de închidere a procedurii de insolvenţă faţă de debitoarea S.C. Selcom S.R.L., cu sediul în  
mun. Tulcea, str. Babadag, nr. 19, bl. 11, sc. A, ap. 14, jud. Tulcea, formulată de lichidatorul judiciar Cabinet Individual 
de Insolvenţă Florescu Mircea Sorin, cu sediul în Tulcea, str. Isaccei, nr. 20, et. 2, jud. Tulcea. 

Judecătorul sindic, 
Având în continuare nevoie de timp pentru a delibera, urmează a amâna pronunţarea cauzei. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Amână pronunţarea asupra cererii lichidatorului judiciar de închidere a procedurii insolvenţei la data de 04 martie 2016. 
Pronunţată în şedinţa publică de la data de 03 martie 2016. 
Judecător sindic,                                                                                               Grefier, 
Daniel Nicola Gheorghiu                                                                                 Daniela Balaban 

* 
România 
Tribunalul Tulcea 
Secţia Civilă de contencios administrativ şi fiscal 
Dosar nr. 1460/88/2014 

Sentinţa civilă nr. 374 
Şedinţa publică de la data de 04 martie 2016 

Completul constituit din: 
Judecător-sindic: Daniel Nicola Gheorghiu 

Grefier: Daniela Balaban 
Pe rol fiind judecarea cererii de închidere a procedurii de insolvenţă faţă de debitoarea S.C. Selcom S.R.L., cu sediul în 
mun. Tulcea, str. Babadag, nr. 19, bl. 11, sc. A, ap. 14, jud. Tulcea, formulată de lichidatorul judiciar Cabinet Individual 
de Insolvenţă Florescu Mircea Sorin, cu sediul în Tulcea, str. Isaccei, nr. 20, et. 2, jud. Tulcea. 

Judecătorul sindic, 
Asupra cererii de faţă: 
La data de 14 ianuarie 2016, lichidatorul judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Florescu Mircea Sorin, desemnat în 
cauza privind pe debitoarea S.C. Selcom S.R.L., a depus la dosar cerere cu propunere de închidere a procedurii 
insolvenţei, în temeiul art. 174 din Legea nr. 85/2014; solicitând descărcarea de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu 
privire la procedură, debitor şi averea lui, creditori, titulari de garanţii, acţionari sau asociaţi, potrivit art. 180 din acelaşi 
act normativ; aprobarea plăţii din fondul de lichidare a cheltuielilor de procedură şi radierea debitoarei din registrul 
comerţului. 
În motivarea cererii, s-a arătat că, prin sentinţa civilă nr. 1966 din data de 31.10.2014, s-a dispus deschiderea procedurii 
insolvenţei în formă generală, fiind numit în calitate de lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Florescu 
Mircea Sorin. 
Astfel, în urma deschiderii procedurii insolvenţei, s-a procedat la efectuarea primelor măsuri prevăzute de secţiunea a 4-
a din Legea nr. 85/2014, respectiv a fost notificată societatea debitoare cu privire la deschiderea procedurii, solicitându-
i-se documentele prevăzute la art. 67 din lege, precum şi informaţii referitoare la bunurile societăţii. 
Totodată, au fost notificaţi potenţialii creditori ai debitorului cu privire la termenele limită de depunere a declaraţiilor de 
creanţă, deschiderea procedurii insolvenţei fiind comunicată şi prin publicarea unui anunţ în ziarul „Naţional”, din data 
de 11.12.2014, dar şi publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 21825 din data de 09.12.2014. 
Ulterior, la data de 06.02.2015, prin sentinţa civilă nr. 190, s-a dispus intrarea debitoarei în faliment, prin procedura 
simplificată, fiind confirmat în calitate de lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Florescu Mircea Sorin. 
A mai arătat lichidatorul judiciar că, a fost notificat debitorul la adresa sediului social şi la domiciliul fostului 
administrator, în vederea predării documentelor prevăzute la art. 67 din Legea nr. 85/2014, precum şi a întregii arhive a 
societăţii debitoare. 
S-a precizat că, potrivit art. 147 din legea insolvenţei, lichidatorul judiciar a notificat creditorii debitorului, în vederea 
înscrierii acestora în tabelul de creanţe, deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată a falimentului a fost 
comunicată şi prin publicarea unui anunţ în ziarul „Naţional” din data de 31.03.2015. Notificarea nr. 584/25.03.2015 
privind deschiderea procedurii de faliment a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 6015/31.03.2015. 
A menţionat lichidatorul că, prin adresa nr. 126623 din data de 17.12.2014, Primăria Mun. Tulcea a comunicat că 
debitoarea nu figurează în evidenţele fiscale cu bunuri impozabile. 
De asemenea, a arătat lichidatorul judiciar că, au fost depuse în termen declaraţii de creanţă din partea creditorilor AJFP 
Tulcea şi ITM Tulcea, iar după verificarea cererilor de creanţă şi a documentelor aferente acestora, în temeiul art. 3 pct. 
69 şi art. 110 din Legea nr. 85/2014, a întocmit tabelul preliminar de creanţe nr. 8/06.01.2015, depus la dosarul cauzei la 
data de 07.01.2015 şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 336 din 08.01.2015. 
Având în vedere că la data de 15.01.2015, a fost comunicată cererea de admitere a creanţelor AJFP Tulcea, actualizată, 
cu sumele acumulate până la data deschiderii procedurii insolvenţei, arată lichidatorul judiciar că la data de 16.01.2015 
a depus la dosar tabelul preliminar de creanţe rectificat I nr. 85/15.01.201, fiind publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 981/19.01.2015. 
A subliniat lichidatorul judiciar că, data şi ora şedinţei adunării generale a creditorilor a fost adusă la cunoştinţă acestora 
prin publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a notificării nr. 1888 din data de 16.01.2015. 
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Prin urmare, adunarea generală a creditorilor a confirmat administratorul judiciar şi a aprobat pentru acesta onorariul 
stabilit de judecătorul sindic prin încheierea de deschidere a procedurii insolvenţei. La punctul 2 de pe ordinea de zi, 
datorită numărului mic de creditori, nu s-a putut constitui un comitet al creditorilor, atribuţiile prevăzute la art. 51 din 
legea insolvenţei urmând a fi exercitate de către adunarea creditorilor. Procesul verbal al adunării creditorilor nr. 48 din 
09.01.2015 a fost depus la dosarul cauzei la data de 13.01.2015 şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
579/13.01.2015. 
Totodată, la data de 30.01.2015, în temeiul art. 3, pct. 67 coroborat cu art. 112 din Legea 85/2014, a fost depus la 
dosarul cauzei tabelul definitiv de creanţe nr. 221/30.01.2015, publicat în BPI nr. 2043/03.02.2015. 
S-a mai arătat că, raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la insolvenţa debitoarei nr. 1986 din data de 
22.12.2014, a fost depus la dosarul cauzei la data de 23.12.2014 şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
69 din 05.01.2015. 
Mai mult, în raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitoarei, concluzia a fost că vinovat de 
ajungerea societăţii în insolvenţă se face fostul administrator, Forgo Dorin, având în vedere că acesta nu a ţinut 
contabilitatea în conformitate cu legea sau a făcut să dispară documentele contabile. 
Având în vedere că prin raportul asupra cauzelor au fost identificate persoane responsabile de intrarea debitoarei în 
insolvenţă, la data de 04.02.2015, lichidatorul judiciar a depus la dosar cererea nr. 251/04.02.2015, de antrenare a 
răspunderii patrimoniale a fostului administrator Forgo Dorin, prin care a solicitat obligarea acestuia la plata întregului 
pasiv al SC Selcom SRL, astfel cum rezultă din tabelul definitiv de creanţe, cererea fiind întocmită în conformitate cu 
prevederile art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. 
A precizat lichidatorul judiciar că, prin sentinţa civilă nr. 960 din 09.06.2015, a fost respinsă cererea pentru atragerea 
răspunderii patrimoniale a fostului administrator al debitoarei, ca nefondată, însă, la 23.07.2015, s-a formulat apel 
împotriva acestei sentinţe civile, apel care a fost admis la 16.12.2015, prin hotărârea nr. 678 a Curţii de Apel Constanţa, 
în dosarul nr. 1460/88/2015/a2, în sensul că s-a schimbat în tot hotărârea apelată, pârâtul fiind obligat la plata sumei de 
447.637 lei, sumă ce reprezintă pasivul neacoperit al debitoarei. 
În consecinţă, lichidatorul judiciar a solicitat închiderea procedurii şi radierea debitoarei din registrul comerţului, în 
temeiul art. 174 din Legea nr. 85/2014, descărcarea de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură, 
debitor şi averea lui, creditori, titulari de garanţii, acţionari sau asociaţi, potrivit art. 180 din acelaşi act normativ şi 
aprobarea plăţii din fondul de lichidare a cheltuielilor de procedură în cuantum de 222,34 lei, conform art. 39 alin. 4 din 
lege, coroborat cu art. 99 din Statutul UNPIR privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă. 
Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de cererea lichidatorului judiciar de închiderea procedurii insolvenţei 
faţă de debitoarea S.C. Selcom S.R.L., judecătorul sindic reţine următoarele: 
Prin sentinţa civilă nr. 1966 din 31.10.2014, s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă în formă generală faţă de 
debitoarea SC Selcom SRL, fiind numit în calitate de administrator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Florescu 
Mircea Sorin. 
Ulterior, prin sentinţa civilă nr. 190 din 06.02.2015 a Tribunalului Tulcea, s-a dispus intrarea debitoarei în faliment prin 
procedura simplificată, fiind confirmat în calitate de lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Florescu 
Mircea Sorin.  
Se reţine că, Primăria Mun. Tulcea au comunicat faptul că societatea debitoare nu figurează înregistrată în evidenţele 
fiscale ale instituţiei cu bunuri impozabile. 
Urmare a faptului că fostul administrator statutar al societăţii nu şi-a îndeplinit obligaţiile legale, respectiv nu a ţinut 
contabilitatea în conformitate cu legea sau a făcut să dispară documentele contabile, lichidatorul judiciar a formulat o 
acţiune în temeiul dispoziţiilor art. 169 din Legea nr. 85/2014, acţiune care a fost soluţionată în sensul respingerii 
cererii, la data de 09 iunie 2015. 
Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 1460/88/2014/a2 din data de 04 februarie 2015, lichidatorul judiciar 
Cabinet Individual de Insolvenţă Florescu Mircea Sorin, a chemat în judecată pe pârâtul Forgo Dorin, solicitând 
atragerea răspunderii civile a fostului administrator cu obligarea acestuia la suportarea pasivului debitoarei în sumă de 
447.637 lei. 
Prin sentinţa civilă nr. 960 din 09 iunie 2015 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 1460/88/2014/a2, 
judecătorul sindic a respins cererea pentru atragerea răspunderii personale patrimoniale a fostului administrator Forgo 
Dorin, ca nefondată. 
Împotriva acestei hotărâri, lichidatorul judiciar a formulat apel la data de 23.07.2015, apel care a fost admis prin decizia 
civilă nr. 678 din 16.12.2015 a Curţii de Apel Constanţa, în sensul că s-a schimbat în tot hotărârea apelată, pârâtul fiind 
obligat la plata sumei de 447.637 lei, sumă ce reprezintă pasivul neacoperit al debitoarei. 
Conform art. 174 din Legea Nr. 85/2014 în orice stadiu al procedurii, dacă se constată că nu există bunuri în averea 
debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi niciun creditor nu se oferă să 
avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul-sindic va audia de urgenţă creditorii într-o şedinţă, iar în cazul refuzului 
exprimat de aceştia de a avansa sumele necesare sau în cazul neprezentării acestora, deşi s-a îndeplinit procedura citării 
prin BPI, va da o sentinţă de închidere a procedurii, prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este 
înmatriculat. 
Textul de lege nu prevede, în această situaţie, decât întrunirea a două condiţii cumulative şi, anume: insuficienţa 
bunurilor din averea debitoarei pentru acoperirea cheltuielilor administrative şi inexistenţa unei oferte a creditorilor de a 
avansa sumele corespunzătoare. 
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Astfel, în speţă, se reţine că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege de vreme ce nu a fost identificat niciun bun în 
averea debitoarei, iar creditorilor le-a fost adusă la cunoştinţă această situaţie prin raportul întocmit de lichidator, 
solicitându-se avansarea de sume, fără ca demersul acestuia să dea rezultate. 
Faţă de toate aceste considerente, constatând îndeplinite condiţiile pentru închiderea procedurii insolvenţei, judecătorul 
sindic va admite cererea formulată de lichidatorul judiciar şi în temeiul art. 174 din Legea nr. 85/2014, va dispune 
închiderea procedurii insolvenţei deschisă faţă de debitoarea S.C. Selcom S.R.L. şi radierea debitoarei din evidenţele 
registrului în care este înmatriculată. 
În temeiul art. 180 din Legea nr. 85/2014, va descărca pe lichidator de orice îndatoriri şi responsabilităţi, iar în temeiul 
art. 179 din acelaşi act normativ, va dispune notificarea prezentei hotărâri DGRFP Galaţi, prin Administraţia Judeţeană 
a Finanţelor Publice Tulcea şi Oficiului Registrului Comerţului Tulcea pentru efectuarea menţiunii, precum şi tuturor 
creditorilor, prin publicare în BPI. 
Relativ la cererea lichidatorului de aprobare a decontului de cheltuieli efectuate, judecătorul sindic reţine că, potrivit art. 
39 alin. 4 din Legea Nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, ,, În lipsa 
disponibilităţilor în contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plăţile urmând a fi făcute potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, pe baza unui buget previzionat”. 
Or, potrivit art. 38 din O.U.G. Nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, ,,Plata onorariilor 
practicienilor în insolvenţă - administratori judiciari sau lichidatori ori a cheltuielilor de procedură se va face din fondul 
constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, iar calculul acestora va fi 
efectuat conform tarifelor şi standardelor de cost ce se vor stabili de către Adunarea reprezentanţilor permanenţi a 
UNPIR”. 
Sfera atribuţiilor judecătorului sindic nu vizează şi posibilitatea autorizării plăţii onorariului şi a cheltuielilor de 
procedură din fondul de lichidare. 
Drept urmare, solicitarea formulată de lichidatorul judiciar va fi respinsă ca inadmisibilă. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Florescu Mircea Sorin, cu sediul în 
Tulcea, str. Isaccei, nr. 20, et. 2, jud. Tulcea, 
În temeiul art. 174 din Legea nr. 85/2014, 
Dispune închiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea S.C Selcom SRL, cu sediul în Tulcea, str. Babadag, nr. 19, 
bl. 11, sc. A, ap. 14, judeţ Tulcea. 
Dispune radierea debitoarei din evidenţele registrului în care este înmatriculată. 
În temeiul art. 180 din Legea nr. 85/2014, 
Descarcă pe lichidator de orice îndatoriri şi responsabilităţi. 
În temeiul art. 179 din Legea nr. 85/2014, 
Dispune notificarea prezentei hotărâri D.G.R.F.P. Galaţi prin A.J.F.P. Tulcea, Oficiului Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Tulcea pentru efectuarea menţiunii, precum şi tuturor creditorilor,  prin publicare în BPI. 
Respinge, ca inadmisibilă, cererea lichidatorului judiciar de aprobare a plăţii decontului de cheltuieli de procedură şi a 
onorariului din fondul de lichidare. 
Executorie.  Cu drept de apel în 7 de zile de la comunicare, care se va depune la instanţa a cărei hotărâre se atacă. 
Pronunţată în şedinţa publică, azi, 04 martie 2016. 
Judecător sindic,                                                                                            Grefier, 
Daniel Nicola Gheorghiu                                                                             Daniela Balaban 
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