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- Kriszbai Stefan, prezent, creditor ce reprezintă 4,79% din totalul masei credale, a luat act de rapoartele întocmite si de 
situația debitoarei. Creditorul este dispus sa colaboreze, sa acorde sprijin in vederea aducerii in tara a bunurilor 
debitoarei dupa identificarea acestora si găsirea unei modalități legale pentru efectuarea acestor demersuri. 
Astfel, având in vedere voturile exprimate, Adunarea Generala a Creditorilor decide următoarele: 
Pct.1. In ceea ce privește situația debitoarei, creditorii au luat act de rapoartele întocmite si de situația debitoarei, cu 
excepția creditorului Raiffeisen Bank SA care își va exprima un punct de vedere după prezentarea unui raport care sa 
cuprindă modalitatea si costurile aferente aducerii in tara a bunurilor mobile aflate in patrimoniul debitoarei; 
Pct.2. Creditorii solicita ca lichidatorul judiciar sa informeze – atunci când are un răspuns real si corect – care sunt 
demersurile legale pentru identificarea mijloacelor de transport aflate in străinătate, precum si pentru valorificarea 
acestora.   
Pct.3. Creditorii nu sunt de acord cu avansarea de sume necesare aducerii bunurilor in tara, cu excepția creditorilor 
Groza Sorin Marius si Kriszbai Stefan care sunt dispuși sa colaboreze si sa acorde sprijin pentru efectuarea demersurilor 
menționate la punctul 2. 
Pct.4. In urma analizării punctelor de vedere ale creditorilor care au votat prin corespondenta, cat si a discuțiilor cu 
creditorii prezenți, lichidatorul judiciar considera ca se impune prorogarea discuțiilor cu privire Pct.2 din ordinea de zi: 
Stabilirea modalității si a costurilor in vederea aducerii in tara a bunurilor mobile aflate in patrimoniul debitoarei – pana 
la găsirea unei modalități legale de aducere in tara a acestora si reconvocarea adunării generale a creditorilor. 
Având în vedere că nu mai sunt alte probleme de discutat, şedinţa este declarată închisă. 

Lichidator judiciar: CII Gaspar-Sîrb Alexandrina Monica 
 

Județul Bacău 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea LEATHER LUX SRL, cod unic de înregistrare: 23535488 
SC Leather Lux SRL CUI 23535488 
Nr. O.R.C Bacău J04/576/2006  
DOSAR nr. 3460/110/2015 

Proces verbal 
Nr. 192 din 10.06.2016 

Încheiat astăzi 10.06.2016, ora 1200 cu ocazia Adunării Creditorilor convocată de Insolvexpert SPRL Galaţi, str. 
Universităţii, nr.7 – punct de lucru în Bacău, str. Maramureş, nr. 30, jud. Bacău înscrisă în Registrul Societăților UNPIR 
sub RFO II 0129, având C.U.I 17079093, desemnată prin încheierea din data de 13.04.2016 a Tribunalului Bacău, în 
calitate de lichidator judiciar al SC Leather Lux SRL, Bacău, str. Ştefan CEL Mare 14, judeţul Bacău, înmatriculată la 
O.R.C Bacău sub nr. J04/576/2006 şi CUI 23535488, având următoarea ordine de zi : 
1. Prezentarea raportului conform art. 97 din Legea nr. 85/2014; 
2. Prezentarea situaţiei debitoarei; 
3. Confirmarea lichidatorului judiciar desemnat provizoriu de judecătorul sindic şi a onorariului acestuia ; 
4. Desemnarea Comitetului creditorilor. 
Prezenta notificare privind adunarea creditorilor nr. 135 din data de 15.04.2016 a fost publicată în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 8196/26.04.2016 conform Dovezii de publicare nr. 119381/26.04.2016. 
Lichidatorul judiciar constată că la ora şi data stabilită, pentru adunarea creditorilor s-au prezentat următoarele adrese de 
la creditorii falitei : 
Adresa nr. 11849/10.06.2016 din partea creditorului Banca Transilvania Bacău 
Adresa nr. 1743/14.03.2016 din partea creditorului AJFP Bacău . 
Lichidatorul judiciar constată următoarele :  
- Creditorul Banca Transilvania Bacău, ce reprezintă 2,26 % din suma înscrisă în tabelul preliminar al creditorilor, prin 
adresa nr. 11849/10.06.2016 menţionează următoarele : 
- Banca Transilvania SA ia act de raportul întocmit conform art. 97 din Legea nr. 85/2014 ; 
- Banca Transilvania SA ia act de situaţia debitoarei ; 
- Banca Transilvania SA confirmă lichidatorul judiciar desemnat de judecătorul sindic şi votează pentru un onorariu fix 
de 3.000 lei pe toată durata procedurii şi un onorariu variabil de 2 % din sumele distribuite creditorilor ; 
- Banca Transilvania SA votează împotriva desemnării unui comitet al creditorilor, urmând ca atribuţiunile comitetului 
să fie exercitate de către Adunarea Creditorilor. 
- Creditorul Cîtea Ioan-Adrian ce reprezintă 68,99 % din suma înscrisă în tabelul preliminar al creditorilor, prin adresa 
din 09.06.2016 menţionează următoarele : 
- Am luat cunoştinţă de raportul întocmit conform art. 97 din Legea nr. 85/2014 ; 
- Am luat cunoştinţă de situaţia debitoarei ; 
- Confirmăm lichidatorul judiciar Insolvexpert SPRL cu onorariul de 3.000 lei ; 
- Solicit numirea în Comitetul creditorilor. 
Lichidatorul judiciar a publicat în BPI Raportul privind cauzele insolvenţei SC LEATHER LUX SRL nr. 132 din 
15.04.2016, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă din care rezultă că nu sunt persoane vinovate de intrarea în 
insolvenţă a falitei, iar la adunarea generala a creditorilor au fost reprezentaţi prin adresa mai sus menţionată creditorii 
în proporţie de 71.15 %, iar în conformitate cu art. 48 din Legea nr. 85/2015 Adunarea creditorilor este statutară. 
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Având în vedere faptul că toţi creditorii sunt de acord cu ordinea de zi din convocare, lichidatorul judiciar constata că 
ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate, nefiind obiecţii la nici unul din cele patru puncte din convocator, a fost 
confirmat administratorul judiciar şi onorariul a fost stabilit la 3.000 lei şi un onorariu variabil de 2 % din sumele 
distribuite creditorilor.  
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal la sediul lichidatorului judiciar din Bacău, str. Maramureş, nr.30, 
jud. Bacău în 3(trei) exemplare unul pentru BPI, unul pentru dosarul cauzei şi unul pentru lichidatorul judiciar 

Lichidator judiciar Insolvexpert SPRL 
Practician coordonator Drăgan Silviu 

 
Județul Bihor 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea DAN & DAN CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 16214213 

Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar 
Nr. 43 Data emiterii 13.06.2016 

1.Date privind dosarul: Număr dosar 1617/111/2014, Tribunalul Bihor, Secţia a II a Civilă, Judecător sindic: Monenci 
Cristian 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa - Oradea, Parcul Traian, nr.10; Număr de telefon: 414484; Programul 
arhivei/registraturii instanţei 9-12. 
3.Debitor SC Dan & Dan Construct SRL societate în faliment, în bankruptcy, en faillite, cod de identificare fiscală 
16214213 cu sediul social în loc. Tărian, com. Girișu de Criş, CF NDF 36, nr.cad.61, jud. Bihor, număr de ordine în 
Registrul Comerţului J05/413/2004. 
4.Lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă – David Teodora, Cod de identificare fiscală 22468950, sediul 
profesional Oradea, str. George Enescu, nr.17, ap.8, jud.Bihor, Tel/fax:0040359192988, Tel. mobil 0040749048197,e-
mail: av.doradavid@yahoo.com, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B3845/15.03.2013, poziţia 
110. 
5.Subscrisa CII David Teodora, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Dan & Dan Construct SRL conform 
Încheierii Comerciale nr. 1650/F/2015 pronunţată de Tribunalul Bihor, în dosarul 1617/111/2014 la data de 09.12.2015 
în temeiul art.25 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei comunică: Raport de activitate privind debitorul SC 
Dan & Dan Construct SRL astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 file. 

Raport de activitate privind debitorul SC Dan & Dan Construct SRL 
Număr dosar 1617/111/2014, Tribunalul Bihor, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, Judecător sindic: 
Monenci Cristian. 
Temei juridic art.25 din L85/2006 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar C.I.I. David Teodora. 
I. Date de identificare a debitorului: Debitor SC Dan & Dan Construct SRL societate în faliment, în bankruptcy, en 
faillite, cod de identificare fiscală 16214213 cu sediul social în loc. Tărian, com. Girișu de Criş, CF NDF 36, nr.cad.61, 
jud. Bihor, număr de ordine în Registrul Comerţului J05/413/2004.. 
Asociaţi: Sgindar Daniel, Fluieraş Teodor – Leontin, Fechete Dan; Administratori: Fechete Dan. Capital social: 50200 
lei Obiect de activitate: Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale – cod CAEN 4120. 
II. Menţiuni 
Lichidatorul judiciar în conformitate cu art.21, alin 1, din L85/2006 a întocmit raportul de activitate din data de 
06.06.2016. 
III. Demersuri efectuate de lichidatorul judiciar: Conform Sentinței nr. 1650/F/2015, judecătorului sindic a dispus 
intrarea Debitorului în faliment prin procedura generala în conformitate cu dispozițiile art. 107 aliniatul 1, litera B, 
întrucât Debitoarea şi-a declarat intenţia de reorganizare, dar planul propus nu a fost acceptat şi confirmat de către 
creditori. Lichidatorul judiciar s-a conformat dispozițiilor judecătorului sindic în sensul în care: a notificat şi ridicat 
dreptul de administrare al Debitorului, a notificat deschiderea procedurii generale a falimentului către banca, trezorerie, 
creditorii înscriși în lista Debitorului, la data de 30.12.2015 conform Borderoului anexat, a notificat Debitorul în 
vederea ridicării documentelor financiar contabile şi predare a gestiunii, a ridicat şi întocmit procesul verbal de predare 
– primire a gestiunii Debitorului, operațiune încheiata la data de 15.02 2016, a verificat creanțele, a întocmit, afișat şi 
comunicat tabelul suplimentar de creanțe la data de 29.01.2016, au fost respinse declarațiile de creanţă depuse de către 
creditorii SC Basdan SRL, SC Amahouse SRL şi SC Universal Nucet SRL pentru motivul ca sumele solicitate au fost 
înscrise în tabelul definitiv de creanțe, au fost respinse declarațiile de creanţă depuse de către SC Aurel Instal Construct 
SRL pentru motivul ca a fost tardiv depusa întrucât termenul de depunere a declarațiilor suplimentare stabilit prin 
Sentința a fost împlinit la data de 22.01.2016 iar din conținutul cererii nu reiese cu claritate diferența de creanţă cu care 
se solicită înscrierea în tabel, şi SC Inox Line Distribution SRL pentru motivul ca nu face obiectul înscrierii în Tabelul 
Suplimentar de creanțe al Debitoarei întrucât creanța solicitata s-a născut înainte de deschiderea procedurii generale de 
insolventa, respectiv 03.04.2014, a fost diminuata creanța Marfin Bank ca urmare a executării silite pornite de banca 
împotriva garanților personali Fechete Dan şi Fechete Ildiko şi recuperării parțiale a debitului, fiind înscrisă cu suma de 
355.162,38 lei, a fost întocmit tabelul definitiv consolidat de creanțe, ca urmare a soluționării de către judecătorul sindic 
prin Hotărârea nr.785/26.05.2016 a contestației depusa de către Debitor împotriva tabelului suplimentar de creanțe 
înregistrată la data de 08.02.2016, Hotărârea nr.785/26.05.2016 a Tribunalului Bihor a dispus modificarea parţială a 
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