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garanţie la Banca Comercială Ion Ţiriac pentru un credit contractat de la această bancă un imobil înscris în CF 1576 
Prundu Bârgăului nr. Cadastral 3167 în suprafaţă de 1301mp. A 
m solicitat de la Primăria Prundu Bârgăului informaţii cu privire la averea debitoarei, dar terenul menţionat nu apare în 
răspunsul acesteia.  
S-a făcut adresa nr. 3055/09.11.2010-anunţ de vânzare al imobilului urmărit (nr. Adm. 337, Susenii Bârgăului), publicat 
în ziarul România Liberă din 10.11.2010, afişat la sediul subscrisei în 09.11.2010, trimis spre afişare la Primăria Prundu 
Bârgăului şi la sediul debitoarei.  
Au fost reactualizate publicaţiile de vânzare şi anunţurile publicate în presa centrală şi respectiv în presa locală.  
Au fost organizate săptămânal şedinţe de licitaţie în vederea valorificării imobilelor, magazin alimentar şi terenul 
aferent în suprafaţă de 90 mp situate în Josenii Bârgăului nr. 388, în condiţiile anunţate prin anunţul de vânzare publicat 
în ziarul România Liberă în luna noiembrie 2015.  
Întrucât au fost epuizate termenele pentru valorificarea bunurilor debitoarei la preţul de evaluare, am procedat la 
reducerea preţului de vânzare la 90 %, 80 % şi respectiv 75 % din preţul de evaluare.  
Conform publicaţiei de vânzare nr. 625.1 din 21 martie, preţul de vânzare al bunurilor imobile ale debitoarei falite a fost 
stabilit la 75 % din preţul de evaluare, respectiv la 57.510 lei (56.025 lei construcţie magazin alimentar şi 1.485 lei teren 
în suprafaţă de 90 mp).  
În vederea valorificării bunurilor imobile ale debitoarei am organizat licitaţii publice bilunare, sens în care anexăm 
procesele verbale de licitaţie încheiate la datele respective.  
Până la această dată nu am primit nicio ofertă concretă pentru cumpărarea acestor bunuri, astfel că vom continua 
procedurile de licitaţie până la valorificarea acestora. Solicităm acordarea unui termen de judecată pentru: -valorificarea 
bunurilor imobile ale debitoarei falite.  

SCPI Ultralex SPRL 
Practician în insolvenţă, Sabaduş Gherman Dorel. 

 
Județul Braşov 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea LEFRUMARIN SRL, cod unic de înregistrare: 1106817 

Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar  
în procedura generală de insolvenţă 

Numărul 3.I.71841 data emiterii 16.01.2017   
1. Număr dosar: 5844/62/2016. Tribunalul Braşov. Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal. Judecător 
sindic: Monica Deteşanu.  
2.Arhiva/registratura instanţei: mun. Braşov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, jud. Braşov. Număr de telefon: 0268/419.615, 
Programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri 8,30 -12,30 
3.Debitor: SC Lefrumarin SRL, cod de identificare fiscală RO 1106817, cu sediul social în Săcele, str. Avram Iancu nr. 
62, jud. Braşov, număr de ordine în Registrul Comerţului J08/2305/1991. 
4. Administrator judiciar: Top Expert SPRL Cod de identificare fiscalã RO 20844993, înregistrat sub nr. RFO II 0170, 
sediul social mun. Braşov, Bd. Muncii, nr. 1, bl. 2, sc. C, apt. 9, jud. Braşov. Tel: 0268/426.310, Fax 0268/471.394, E-
mail: officetopexpert@gmail.com. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: asociaţi 
coordonatori Brescan Marian şi Zăinescu Cecilia Maria 
5. Subscrisa Top Expert SPRL, prin asociaţi coordonatori Brescan Marian şi Zăinescu Cecilia Maria, în calitate de 
administrator judiciar al debitorului SC Lefrumarin SRL, conform sentinţei civile nr. 1550/sind/07.12.2016, pronunţată 
de Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 5844/62/2016, în 
temeiul: art. 58 (1) lit. b raportat la art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014:  

Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor 
 care au dus la apariţia stării de insolvenţă privind debitorul Lefrumarin SRL 

1. Cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă şi persoanele care se fac vinovate de apariţia 
acesteia: Cauzele care au generat deschiderea procedurii de insolvenţă a Lefrumarin SRL, înfiinţată în anul 1991 şi cu 
obiect de activitate conform codificării Ordin 337/2007 rev. Caen 2 – 1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv 
din carne de pasăre)” au fost următoarele: creditele bancare de investiţie solicitate, aprobate şi acordate de-a lungul 
timpului debitoarei Lefrumarin SRL de către diferite instituţii bancare pe o perioadă de timp mai scurtă decât durata 
normală de recuperare a investiţiilor realizate, ceea ce a dus la o supraîndatorare pe termen scurt.  
Prelungirea perioadei de creditare s-ar fi putut face prin aplicarea unor comisioane suplimentare de restructurare de 
minim 0,70% din valoarea restructurată; - dobânzile bancare şi comisioanele bancare chiar dacă iniţial au fost la nivelul 
pieţei, în timp s-au majorat prin aplicarea unor dobânzi şi comisioane penalizatoare 1,5-2,0 %/an care au împovărat şi 
mai mult societatea; - majorarea salariului minim pe economie comparativ cu perioadele anterioare, au determinat 
majorarea contribuţiilor salartiale, majorare care nu a putut să se regăsească şi în preţul produselor finite; - scăderea sau 
menţinerea unui preţ scăzut la produsele finite din ultimii 4 ani, în condiţiile în care preţurile materiilor prime şi 
auxiliare nu au scăzut, unele chiar au crescut fiind dependente de cursul dolarului care a crescut foarte mult, majorând 
preţul importurilor de condimente şi membrane din Asia; - lipsa forţei de muncă calificată de pe piaţa românească din 
cauza exodului personalului calificat în alte ţări ale UE, ceea ce a dus la creşterea fondului de salarii pentru menţinerea 
personalului actual, creştere ce nu a fost regăsită integral în majorarea preţului produselor finite;- concurenţa: în anii 

Administrator
Highlight
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anteriori, forţa comercială a SC Lefrumarin SRL era dată de magazinele proprii situate în cele mai bune pieţe 
agroalimentare din Braşovu şi Săcele; în prezent pieţele au fost abandonate de către marea majoritate a cumpărătorilor 
care s-au orientat către supermarketurile şi hipermarketurile deschise în imediată apropiere a pieţelor care au practicat 
preţuri foarte mici pentru distrugerea concurenţior din pieţele agroalimentare.  
Prin deschiderea în Braşov a celui mai mare mall din Transilvania: Coresi Shoping Resort, comercianţii (nu numai cei 
din domeniul alimentar) au suferit o scădere accentuată a vânzărilor în toate cartierele Braşovului în ultimul an 
comparativ cu anii precedenţi; - eşalonările la bugetul de stat şi la bugetul local care prin ratele lunare afectau şi mai 
mult pe cashflow-ul redus al societăţii, deoarece la plata datoriilor curente se adăugau ratele eşalonărilor pentru datoriile 
vechi; - concurenţa super şi hipermarketurilor nu a afectat numai magazinele Lefrumarin, ci şi magazinele clienţilor 
parteneri din întreaga regiune de distribuţie, dintre care unii au fost nevoiţi să-şi închidă sau să-şi reducă afacerile, ceea 
ce s-a soldat şi prin reducerea comenzilor pe fiecare magazin în parte; - creşterea numărului clienţilor rău platnici şi 
imposibilitatea rapidă de recuperare a resurselor financiare; - costul ridicat al administrării parcului auto cu carburanţi, 
asigurări, piese de schimb, întreţinere şi reparaţie autoutilitare etc.; - exportul care în alţi ani era în creştere, în 2016 a 
stagnat deoarece în unele ţări au scăzut livrările Lefrumarin în timp ce creşterea înregistrată pe clienţii noi cu greu a 
acoperit scăderea clienţilor vechi.  
Toate aceste cauze au dus la o scădere a vânzărilor în ultima perioadă şi implicit a veniturilor, în condiţiile creşterii 
costurilor, şi a unor costuri fixe ridicate. 5. Motivele care permit reorganizarea şi continuarea activităţii economice: 2 
Situaţia economică: Analiza situaţiei economice are la bază următoarele documente: - bilanţurile contabile la 
31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015 şi 30.06.2016; - balanţele de verificare la 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 
30.06.2016 şi  
30.11.2016, - situaţia creditorilor la data de 07.12.2016; - situaţia bunurilor la data de 07.12.2016. Din analiza dosarului 
de la instanţă şi a documentelor puse la dispoziţia administartorului judiciar de către debitoare, rezultă evoluţia 
indicatorilor economico- financiari, după cum urmează: 

 Indicatori Sold la 31.12.2013 Sold la 31.12.2014 Sold la 31.12.2015 Sold la 30.06.2016 
Imobilizări necorporale 140.147 158.918 158.918 158.918 
Imobilizări corporale 22.181.051 20.888.191 19.506.649 18.856.339 
Imobilizări financiare 0 0 0 0 
Active Imobilizate - Total 22.321.198 21.047.109 19.665.567 19.015.257 
Stocuri 7.961.855 9.041.767 9.308.367 9.098.571 
Creante 4.218.088 4.739.886 5.117.411 5.885.565 
Casa şi conturi la bănci 679.285 1.125.975 655.540 479.427 
Active Circulante-Total 12.859.228 14.907.628 15.081.318 15.463.563 
Cheltuieli în avans 0 22.036 0 0 
Datorii ce trebuie plătite într-un an 14.944.244 14.524.036 14.312.930 14.301.629 
Total Active Minus Datorii Curente 20.236.182 21.345.039 20.326.759 20.069.995 
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai 
mare de 1 an 

13.651.387 14.625.117 13.860.225 13.867.259 

Venituri în avans 787.988 680.080 572.382 518.428 
Capital social 423.700 750.000 750.000 750.000 
Rezerve  3.014.860 3.014.861 3.014.861 
Rezerve din reevaluare 3.076.169 3.076.169 3.303.058 3.303.058 
Profit Reportat 3.014.861 (717.923) (1.100.592) (1.066.571) 
Profit/Pierdere Exercitiu Financiar (717.923) 24.434 34.021 (209.844) 
Capitaluri Proprii 5.796.807 6.147.540 6.001.348 5.791.504 
Capitaluri - Total 5.796.807 6.147.540 6.001.348 5.791.504 

Conform datelor de mai sus, în perioada analizată, se poate constata că valoarea activelor se menţine relativ la acelaşi 
nivel în ultima perioadă, variaţia acestora fiind influenţată de amortizarea înregistrată conform prevederilor legale. 
Totalul activelor minus datoriile curente are valoarea pozitivă în toată perioada analizată, ceea ce demonstrează că 
societatea dispune de resursele necesare desfăşurării în continuare a activităţii, chiar dacă pentru acoperirea temporară a 
minusului de cash flow ar fi necesar să înstrăineze o parte din activele deţinute. Un alt aspect pozitiv în activitatea 
societăţii este faptul că în toată perioada analizată valoarea capitalurilor proprii este pozitivă. Evoluţia indicatorilor 
realizaţi în perioada 31.12.2013 – 30.06.2016, conform datelor din Conturile de profit şi pierdere încheiate anual se 
prezintă după cum urmează: 

Indicatori 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 30.06.2016 
Cifra de afaceri 49.731.276 49.651.184 46.534.220 19.548.489 
Venituri din exploatare 50.295.778 47.857.671 44.072.926 20.431.532 
Chelt.de exploatare 49.035.634 45.473.750 41.728.130 19.516.956 
Profit/pierdere exploatare 1.260.144 2.383.921 2.344.796 914.576 
Venituri financiare 141.944 103.586 9.742 4.796 
Cheltuieli financiare 2.120.011 2.463.073 2.320.517 1.129.216 
Profit/pierdere financiară 81.978.067) (2.359.487) (2.310.775) (1.124.420) 
Venituri Totale 50.437.722 47.961.257 44.082.668 20.436.328 
Cheltuieli Totale 51.155.645 47.936.823 44.048.647 20.646.172 
Profit/Pierdere Bruta (717.923) 24.434 34.021 (209.844) 
Impozit Pe Profit 0 0 0 0 
Profit/Pierdere Neta (717.923) 24.434 34.021 (209.844) 

Conform datelor de mai sus, se poate constata că în perioada analizată cifra de afaceri a avut un trend relativ constant, 
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iar societatea a încheiat activitatea cu profit din exploatare în toată perioada, profit care reprezintă între 2,5% şi 5,0% 
din cifra de afaceri realizată. 
Datorită investiţiilor realizate societatea a contractat credite pe termen scurt şi pe termen lung, credite a căror dobândă a 
influenţat negativ rezultatul realizat, astfel că dacă în anii 2014 şi 2015 activitatea s-a încheiat cu profit per total, în anii 
2013 şi 2016 societatea a încheiat activitatea per total cu pierdere datorita dobânzilor achitate pentru creditele bancare 
contractate.  
Creditorii societăţii:  
Valoarea totală a creditorilor societăţii conform balanţei de verificare la 30.11.2016, este de 30.537.905,30 lei. 
Imobilizări: Situaţia activelor imobilizate, în evoluţie, în perioada 31.12.2013- 30.06.2016, conform bilanţurilor 
contabile, se prezintă după cum urmează: 

Denumire 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 30.06.2016 
Imobilizări corporale 22.181.051 20.888.191 19.506.649 18.856.339 
Imobilizări necorporale 140.147 158.918 158.918 158.918 
Imobilizări financiare 0 0 0 0 
Total Imobiliz. 22.321.198 21.047.109 19.665.567 19.015.257 

La data de 30.11.2016, conform balanţei de verificare analitică, principalele active imobilizate în valoare totală de 
18.583.052,39 lei se prezintă în structură analitică astfel: - Terenuri 1.453.318,86 lei; - Construcţii 14.003.199,22 lei; - 
Echip. th. şi mijl. de transport 2.277.972,43 lei; - Mobilier, ap.birotica 789.140,27 lei; - Imobilizări financiare 59.421,81 
lei. Creanţe şi stocuri: Creanţe Evoluţia soldului creanţelor în perioada 31.12.2013 – 30.11.2016 se prezintă astfel: 
31.12.2013 – 4.218.088 lei; 31.12.2014 – 4.739.886 lei; 31.12.2015 – 5.117.411 lei; 30.06.2016 - 5.885.565 lei; 
30.11.2016 - 6.736.526,23 lei. Creanţele de încasat de la data de 30.11.2016 sunt în proporţie de 100% creanţe 
comerciale, din care 1.099.997,78 lei ( 16,32 % ) reprezintă clienţi incerţi sau în litigiu.  
Stocuri  
Evoluţia soldului stocurilor în perioada 31.12.2013 – 30.11.2016 se prezintă astfel: 31.12.2013 – 7.961.855 lei, 
31.12.2014 – 9.041.767 lei; 31.12.2015 – 9.308.367 lei; 30.06.2016 - 9.098.571 lei, 30.11.2016 - 1.210.997,24 lei. 
Stocurile la 30.11.2016 în sumă de 1.210.997,24 lei reprezintă: materii prime şi materiale auxiliare în valoare de 
631.457,05 lei ( 52,15% ), produse finite în valoare de 358.736,55 lei ( 29,62%) şi mărfuri în valoare de 220.803,64 lei ( 
18,23%). Debitoarea are conturi dechise la: 

Cec Bank Brasov 
Ron RO48 CECE BV0130RON 087 8911 
Eur RO94 CECE BV01 C1EU R087 8913 

Cont Card RO11 CECE C001 9460 0648 5531 

Credit Europe Bank Braşov 
Ron RO29 FNNB 0029 0306 6340 RO01 
Eur RO83 FNNB 0029 0306 6340 EU01 

Bcr Brasov Ron RO67 RNCB 0053 0485 8403 0001 

Brd – Gsg Braşov 
Ron RO39 BRDE 080S V318 8596 0800 
Eur RO77 BRDE 080S V318 8617 0800 

Unicredit Bank Braşsov 

Ron RO95 BACX 0000 0030 0973 1000 
Eur RO68 BACX 0000 0030 0973 1001 
Pos RO96 BACX 0000 0030 0973 1079 

Salarii RO21 BACX 0000 0030 0973 1071 
Overdraft Lei RO74 BACX 0000 0030 0973 1087 
Overdraft Eur RO69 BACX 0000 0030 0973 1080 

Libra Internt Bank Braşov Ron RO26 BREL 0002 0007 5740 0100 
Trezoreria Braşov Ron RO14 TREZ 1315 069X XX00 7352 

Raiffeisen Bank Braşov Ron 
RO94 RZBR 0000 0600 0073 8714 

 

Aplha Bank Braşov 
Ron  RO21 BUCU 6818 5926 2511 RO01 
Eur RO75 BUCU 6818 5926 2511 EU01 

Posibilitatea reală de reorganizare efectivă a activităţii:  
Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei a fost depusă de debitoarea Lefrumarin SRL, care şi-a declarat intenţia 
fermă de a continua activitatea pe baza unui plan de reorganizare conform Legii nr. 85/2014,în vederea stingerii 
pasivului societăţii prin achitarea obligaţiilor de plată. În perioada cuprinsă între anii 1991-1997 societatea a desfăşurat 
activităţi de comerţ cu amănuntul, fiind orientată spre deschiderea de magazine specializate în comerţul cu produse 
alimentare în oraşele Braşov, Săcele şi Rupea. În luna Iulie 1997 a fost inaugurată Fabrica de mezeluri” cu o capacitate 
de producţie de 3.500 kg/zi, toate mezelurile fiind fabricate sub marca Lefrumarin; În perioada cuprinsă între anii 1997-
2000 societatea a investit în modernizarea şi creşterea capacităţii de producşie de la 3.500 kg/zi la 8.000 kg/zi. În acelaşi 
timp a avut loc un proces de modernizare a magazinelor şi dezvoltarea parcului auto ajungând la un număr de 20 de 
autoutilitare folosite pentru aprovizionarea cu mărfuri a magazinelor. Anul 2001 este marcat de dezvoltarea şi 
implementarea unui sistem propriu de distribuţie a preparatelor din carne atât în judeţul Braşov cât şi în alte patru judeţe 
limitrofe: Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu; Dezvoltarea lanţului de distribuţie a produselor fabricate a impus investiţii 
în creşterea parcului auto ajungând la finele anului 2003 la un număr total de 33 de autoutilitare şi autoturisme 
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specializate; În anul 2004, prin implementarea unui proiect în valoare de 600.000 euro, finanţat din fonduri SAPARD a 
fost modernizată fabrica de mezeluri prin achiziţionarea unor echipamente performante care să permită atât creşterea 
calităţii produselor cât şi a capacităţii de prelucrare, ajungând la o capacitate de 10.000 kg/zi.  
Tot în anul 2004 s-a extins şi reţeaua de distribuţie, produsele Lefrumarin fiind în prezente distribuite în 21 de judeţe. 
De asemenea societatea a implementat cu succes sistemul de management al calităţii procesului de fabricaţie ISO 
22000; Anul 2006 este marcat de punerea în funcţiune a unei noi fabrici de prelucrare a cărnii, investiţie finanţată din 
fonduri SAPARD în valoare de 1.350.000 euro.  
Activitatea de producţie se desfăşoară într-o unitate modernă cu o suprafaţă totală construită de 5.000 mp (S+P+E), un 
depozit frigorific independent cu o capacitate de depozitare de 250 t carne congelată (1.100mc), alte construcţii anexe 
de 900 mp (ateliere, depozite), şi este dotată cu utilaje moderne de ultimă generaţie. În urma acestor investiţii 
capacitatea actuală de producţie este de 600 t/lună, iar producţia realizată este cuprinsă între 250 - 300 t/lună, 
reprezentând 45% din capacitatea totală. Vânzarea producţiei realizate se face prin 3 canale importante:î 
 a) 30% prin reţeaua de magazine şi depozite proprii (17 unităţi);  
b) 55-60% prin reţeaua de distribuţie formată de 15 agenţi de vânzări care distribuie produsele în peste 1.000 de 
magazine din 21 de judeţe şi Municipiul Bucureşti;  
c) 10-15% din producţia realizată este livrată la export în ţări din Uniunea Europeană, dintre care amintim: Belgia, 
Germania, Spania, Franţa, Italia, Grecia şi Anglia. 
a) Reţeaua proprie de magazine şi depozite de marfă este formată din 13 magazine proprii aflate în proprietatea 
societăţii Lefrumarin SRL şi 4 magazine şi depozite închiriate. Magazinele proprii au suprafeţe cuprinse între 60 mp şi 
250 mp şi se află situate în cele mai bune zone din oraşul Braşov (6 unităţi), din oraşul Săcele (4 unităţi), iar 3 unităţi se 
află situate în centrul oraşelor Făgăraş, Rupea şi Zărneşti. 
Cele 4 magazine şi depozite închiriate se află situate în Bucureşti (2 unităşi), Sibiu (1), Campina PH (1). b) Reţeaua de 
distribuţie se desfăşoară în Bucureşti şi 21 de judeţe ale ţării, având peste 1.000 de clienţi activi în Braşov, Sibiu, Albă, 
Hunedoara, Cluj, Bistriţa Năsăud, Maramureş, Mureş, Covasna, Harghita, Prahova, Ilfov, Buzău, Vrancea, Bacău, 
Constanţa, Tulcea, Ialomiţa, Dâmboviţa, Argeş, Dolj.  
Transportul produselor Lefrumarin se realizează cu un parc auto frigorific format din 2 autocamioane (de 22 t), 4 
autocamioane (de 5 - 12 t) şi 20 autoutilitare cu capacităţi de 1-2 t. Firma are o echipă de 15 agenţi comerciali care se 
ocupă de desfacere, iar dintre aceştia un agent de vânzări se ocupă numai de clienţii de tipul hoteluri, restaurante şi 
cantine. Promovarea produselor se face direct, prin magazinele proprii, prin agenţii comerciali care prezintă produsele 
firmei şi prin site-ul societăţii.  
c) Exportul: Preparatele din carne fabricate de către societatea Lefrumarin se găsesc în 7 ţări din Comunitatea 
Europeană, volumul total al vânzărilor realizate la export în primele 11 luni ale aceastui an se ridică la 11% din totalul 
vânzărilor. d) Turism - servicii: Lefrumarin SRL deţine în proprietate şi un han situat în Săcele str. Timiş nr. 70 compus 
din: 23 de camere duble şi apartamente, un restaurant de 180 de locuri, 3 săli de festivităţi cu o capacitate totală de 600 
de locuri, 2 terase cu o capacitate de 80 de locuri, o bucătărie ultramodernă care care să deservească la cele mai înalte 
standarde pe cei peste 800 de clienţi găzduiţi de han. Suprafaţa construită desfăşurată este de 4.400 mp distribuită astfel: 
P+1+2+M. Activitatea turistică este administrată de SC Hanul Domnesc SRL. În baza unui plan de reorganizare bine 
fundamentat, există posibilitatea reorganizării societăţii Lefrumarin SRL.  
Motivele care permit reorganizarea şi continuarea activităţii economice:  
Lefrumarin SRL, prin administratorul special, precizează că reorganizarea activităţii se va realiza prin aplicarea 
următoarelor măsuri: - societatea deţine un portofoliu de peste 1.000 de clienţi, persoane fizice sau companii. - valoarea 
cumulată a peste 700 de contacte comerciale, reprezintă o importantă sursă pentru susţinerea planului de reorganizare, - 
societatea dispune de personal calificat, dar şi de echipamentele şi maşinile necesare desfăşurării unei activităţi 
profesioniste, - societatea a iniţiat şi va iniţia în continuare demersuri judiciare privind recuperea creanţelor de la clienţii 
neîncasaţi, - întocmirea imediată a unui buget de venituri şi cheltuieli care să asigure eficientizarea activităţii, în baza 
BVC-ului întocmit urmând a se dimensiona cheltuielile directe; - dimensionarea forţei de muncă în strictă concordanţă 
cu activitatea; - realizarea unui marketing total care să asigure obţinerea informaţiilor referitoare la preţurile practicate 
în vederea contracarării în timp util a concurenţei; - identificarea activităţilor care pot aduce profit imediat: închiriere 
spaţiilor comerciale pentru deschiderea de noi magazine alimentare de mici dimensiuni, angajarea de agenţi de vânzări 
pentru creşterea numărului de clienţi activi, intrarea în reţelele mari naţionale de super şi hipermarketuri, dezvoltarea 
exportului prin activarea de noi clienţi externi, reducerea numărului de produse fabricate şi creşterea cantităţii pe 
produsele selectate pentru eficientizarea activităţii de producţie, creşterea numărului de mărfuri comercializate cu 
amănuntul şi cu ridicată în reţeaua existentă de distribuţie şi în reţeaua de magazine proprii etc.  
Prin planul de reorganizare, ce va fi întocmit de către debitoare prin administratorul special în termenul legal, după 
definitivarea tabelului de creanţe, se va propune eşalonarea plăţii creanţelor societăţii pe o perioadă de 3 ani, cu plata 
integrală a acestora.  
Conform celor de mai sus, având în vedere că societatea desfăşoară activitate economică în continuare, considerăm că 
în baza unui plan de reorganizare bine fundamentat, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, există 
posibilitatea reală de reorganizare a activităţii SC Lefrumarin SRL. Creditorii indispensabili: Potrivit art. 5 punctul 23 
coroborat cu art. 134 şi cu art. 138 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 85/2014, debitorul Lefrumarin SRL nu îşi poate desfăşura 
activitatea fără următorii creditori indispensabili, care furnizează servicii, materii prime, materiale şi/sau utilităţi 
specifice activităţii debitoarei şi care nu pot fi înlocuiţi de niciun alt furnizor care oferă servicii, materii prime, materiale 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1218/20.01.2017 
 

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 

 

7 

şu/sau utilităţi de acelaşi fel, în aceleaşi condiţii financiare, după cum urmează: 
Nr. 
crt. 

Furnizor Servicii Adresă Creanţe 

1 Ion Mos SRL Condimente 
Str. Rovine, nr. 3, Bl. 65, sc.A, Parter, ap. 
4, sector 2, Bucureşti 

 559.244,69  

2 Electrica Furnizare SA Energie electrică Str. Pictor Luchian nr. 25, Braşov  358.641,69  

3 
Marsal Production Group 
SRL 

Folie amabalat vid 
Str. Gării, nr. 657 B Filipeştii de Pădure, 
jud. Prahova 

 242.052,18  

4 
Marchand Transilvania 
SRL 

Membrane 
naturale 

Măgurele, str. Codrului, nr. 42 - 44, Camera 
5, jud. Ilfov 

 200.596,68  

5 Engie Romania SA Gaz 
Bucureşti, B-Dul Marăşeşti nr. 4-6 sector 4, 
Bucureşti 

 198.818,66  

6 Darimex International SA 
Membrane 
naturale 

Arad, str. Cameliei, nr. 1 – 3, jud. Arad  145.496,53  

7 Meatprod Thomas SRL Carne porc Focşani, str. N. Saveanu nr. 5, jud. Vrancea  113.419,44  

8 Lacto Muntean SRL Lactate 
Teaca, str. Ion Creanga, nr. 722, jud. 
Bistriţa Năsăud 

 105.008,34  

9 
Compania Apa Braşov 
RA 

Apă Str. Vlad Tepeş 13, Braşov  89.838,46  

10 
Agroprod Crasna Coop 
Agricola COO 

Carne porc / pasare Supuru de Jos, Satu Mare  81.642,05  

11 Taverna Sasului SRL Ouă 
Codlea, str. Extravilan Nr 52, Dj 112 A Km 
5, jud. Braşov 

 73.682,40  

12 Distral SRL Carne porc 
Cluj-Napoca, str. Baciului, nr. 179/B, jud. 
Cluj 

 71.953,96  

13 Best Euro Meat SRL Carne porc Berceni, Str Nicolae Labiş Nr 17  68.699,80  
14 Diacarn Food SRL Carne porc Focşani str. Dornişoarei, Nr 7 Jud. Vrancea  53.034,50  

15 Inorogul Impex SRL 
Membrane 
naturale/colagenice 

Sos. Vergului Nr.8, sector 2, Bucureşti  52.598,80  

16 
Sunimprof Rottaprint 
SRL 

Etichete Str. Libertăţii Nr 295 Sat Apahida Jud. Cluj  44.757,35  

17 
General Suhardo Com 
SRL 

Lactate (cascaval) Paltiniş Jud. Botoşani  44.572,11  

18 Live Ewe Company SRL Condimente Str. Păcii, nr. 2, sc.D, ap. 3 Brasov  42.880,11  

19 
Marexim Cris Transport 
SRL 

Carne pasare 
Sector 3 B-Dul Nicolae Grigorescu Nr 65 
Bl D11 Sc 1 Ap 9 Bucureşti 

 42.475,74  

20 Krumseb SRL Condimente Str. Traian, nr. 44 Braşov  41.594,92  

21 Alfa Casings SRL 
Membrane 
naturale 

Str. Rascoala nr. 9 Bucureşti  40.865,10  

22 
World Trade 
Development SRL 

Carne porc 
Str. Zece Mese, nr. 7, Corp B, sector 2 
Bucureşti 

 40.473,75  

23 Mohab Distributii SRL Carne vită Str. Prelungirea Ghencea 147K Bucureşti  39.162,86  

24 Mas-Plast B.D. SRL Ambalaje - pungi 
Săcele str. Ştefan Cel Mare, Bl. 42, sc.A, 
ap. 8 jud. Braşov 

 37.243,03  

25 Valdeea SRL Anvelope Săcele B-dul Braşovului, nr. 87 jud. Braşov  29.437,95  

26 Transtirolyen SRL 
Produse curăţenie 
fabrică 

Str. Opanez, nr. 11, Bl. 77, sc.1, et. 1, ap. 7, 
sector 2 Bucureşti 

 29.080,05  

27 
Sempre Com Import 
Export SRL 

Hârtie ambalat 
Cluj-Napoca B-Dul Nicolae Titulescu nr. 
32, ap. 3, Jud. Cluj 

 28.532,90  

28 Sv Zumy SRL Piese auto Str. Moldova, nr. 39 Braşov  28.163,07  
29 Pacovis Romania SRL Condimente Târgu Mures str. Insulei, nr. 37 Jud. Mureş  28.125,98  

30 
Telekom Romania 
Comunications SA 

Telefonie fixă, 
internet 

Piaţa Presei Libere, nr. 3 - 5, City Gate, 
Turnul de Nord, et. 7 - 18, Braşov 

 28.125,98  

31 Astra Team SRL Carne porc 
Str. Parfumului nr. 5 et. 2 Ap.11 Sect 3 
Bucureşti 

 24.573,03  

32 Decor & Pack SRL 
Caserole / tăviţe 
ambalat 

Aleea Mimozei 7 sc.B ap. 12 Braşov  22.124,41  

33 Zubaida SRL Legume-fructe 
Str Ghimbav. Ştefan Cel Mare 363 A, jud. 
Braşov 

 17.076,14  
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Nr. 
crt. Furnizor Servicii Adresă Creanţe 

34 
Directia Sanitar 
Veterinara Braşov SRL 

Analize sanitar-
veterinare 

Str. Feldioarei, nr. 20 Braşov  16.242,64  

35 Comprest SA Salubritate Str. Vlad Tepeş 13 Braşov   12.380,64  

36 
Arobs Transilvania 
Software SRL 

Servicii GPS Cluj-Napoca str. Donath, nr. 11 Jud. Cluj  11.477,19  

37 Pioneer Rtor SRL 
Membrane 
colagenice 

Iaşi str. Decebal, nr. 12 A Jud. Iaşi  10.641,90  

38 Cibin SRL Salubritate Str. Prunului 28B Braşov  9.649,79  

39 Darimex Techno SRL Piese utilaje 
Otopeni, str. I. C. Bratianu, nr. 17, Jud. 
Ilfov 

 6.436,19  

40 Emerson Technik SRL Piese utilaje 
Str. Rovine, nr. 3, Bl. 65, sc.A, ap. 21, 
sector 2 Bucureşti 

 6.309,86  

41 
Telekom Romania 
Mobile Comunications 
SA 

Telefonie mobilă Splaiul Independentei, nr. 319 G Bucureşti  5.095,05  

42 Rcs & Rds SA Internet 
Str. Dr. N. Staicovici, nr. 75, Forum 2000 
Building Faza I, et. 2 Braşov 

 3.134,35  

Total creanţe creditori indispnsabili 3.105.360,27  
3. Concluzii:  
Pe baza documentelor puse la dispoziţie de către debitoare, administratorul judiciar nu a identificat elemente de atragere 
a răspunderii personale patrimoniale ale membrilor organelor de conducere conform art. 169 din Legea nr. 85/2014. 
Având în vedere că societatea desfăşoară activitate economică în continuare, considerăm că în baza unui plan de 
reorganizare bine fundamentat, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, există posibilitatea reală de 
reorganizare a activităţii SC Lefrumarin SRL. 

Administrator judiciar: Top Expert SPRL  
 
2. Societatea MAXGRUP INVEST SRL, cod unic de înregistrare: 17176916 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar  
în procedura simplificată de faliment 

Nr. 10280, Data emiterii 12.01.2017 
1. Număr dosar 3209/62/2014 al Tribunalului Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal - 
Judecător sindic Silviu Oprea. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa B-dul 15 Noiembrie, Nr.45, Braşov, jud. Braşov, Număr de telefon 0268/419615, 
Programul arhivei/registraturii instanţei luni – vineri 8,30 - 12,00. 
3.Debitor: Maxgrup Invest SRL, cu sediul în Braşov, str. Merilor nr. 1, judeţ Braşov, înregistrată în Registrul 
Comerţului sub nr. J08/162/2005, având CUI 17176916. 
4. Lichidator judiciar: EOS Insolvency SPRL, CIF 27084550, sediul social în mun. Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 
23, bl. C7, parter şi mezanin, jud. Braşov, Număr de înscriere în Registrul Societăţilor Profesionale RSP 0466, Fax 
0268/412396, Mobil 0722224741, E-mail office@eos-insolvency.ro, reprezentant Prunaru Ioan Claudiu. 
5. Subscrisa: EOS Insolvency SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Maxgrup Invest SRL, conform 
încheierii de şedinţă din data de 29.06.2015 pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul nr. 3209/62/2014, în temeiul art. 
24 rap. la art. 21 din Legea privind procedura insolvenţei, comunicăm prezentul:  

Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura simplificată 
a falimentului debitoarei Maxgrup Invest SRL 

I. Mențiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuțiile sale: 
Raportul de activitate întocmit la data de 25.10.2016, înregistrat sub nr. 10074/25.10.2016, a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 19501/26.10.2016. 
Completarea întocmită la raportul asupra cauzelor a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
19588/27.10.2016. 
I.1. Demersuri cu privire la atragerea răspunderii penale a administratorului statutar: 
Urmare a solicitării lichidatorului judiciar adresate IPJ Braşov – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, la 
data de 15.11.2016 a fost emis răspunsul nr. 106958, prin care s-a comunicat faptul că în dosarul nr. 849/P/2016 s-a 
dispus începerea urmăririi penale, urmând a se efectua cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de bancrută 
frauduloasă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 241 alin. (1) lit. a) Cod penal.  
I.2. Demersuri cu privire la atragerea răspunderii patrimoniale a administratorului statutar, în temeiul art. 138 din Legea 
nr. 85/2006: 
Potrivit procesului – verbal al şedinţei Adunării Creditorilor încheiat a data de 08.11.2016, orele 13:00, creditorii au luat 
act de completarea Raportului asupra cauzelor întocmită de către lichidatorul judiciar şi au apreciat oportună 
promovarea acţiunii prevăzute de art. 138 din Legea nr. 85/2006, creditorul CEC Bank SA – Suc. Braşov fiind mandat 

Administrator
Highlight




