BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 10969/06.06.2017
1% din sumele distribuite către creditori după 12 luni de la prezenta adunare ;
Datorită numărului mic de creditori înscriși la masa credală, administratorul judiciar nu consideră necesar formarea unui
comitet al creditorilor
Prezentul proces-verbal a fost încheiat în două exemplare, un exemplar pentru administratorul judiciar și un exemplar
pentru a fi depus la dosarul cauzei în confomitate cu prevederile art. 48 alin (6) din Legea 85/2014. Totodată, procesul –
verbal va fi publicat în Buletinul procedurilor de insolvență în temeiul art. 57 din același act normative.
Administrator judiciar
Cabinet Individual De Insolvență Banyasz Judit
2. Societatea SADALBARI SRL, cod unic de înregistrare: 19096171
Depunere raport cuprinzând analizarea declarațiilor de creanță depuse în procedura insolvenței întocmit de
administratorul judiciar în procedura insolventei
Nr. 685/30.05.2017
1. Date privind dosarul: număr dosar 119/1371/2017, Tribunalul Specializat Mureş
Judecător sindic Berindean Adriana Loredana.
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Specializat Mureş, Tg-Mureş, str. Justiţiei nr. 1, jud. Mureş, tel:
0265/262.010; programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri 8 - 12
3.1. Debitor: Societatea SADALBARI SRL Tg-Mureș, cu sediul în Tg-Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, corp U1, jud.
Mureş, înregistrată la O.R.C. Mureş sub numărul J26/1582/2006, având CUI 19096171.
3.2. Administrator special: nu a fost desemnat.
4.Creditor: listă anexă creditori
5.Administrator judiciar: GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L., cod de identificare fiscală RO 12569213; sediul social:
Tg-Mureş, str. Ştefan cel Mare nr. 6, ap. 1, jud. Mureş; număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă
2A0196; tel/fax 0265/267.340; 0265/267.761; e-mail generalmir_consult@yahoo.com; nume şi prenume reprezentant
administrator judiciar persoană juridică Cătană Cristian.
6.Subscrisa: GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar al Societății SADALBARI SRL
Tg-Mureș, cu sediul în Tg-Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, corp U1, jud. Mureş, înregistrată la O.R.C. Mureş sub
numărul J26/1582/2006, având CUI 19096171, numit prin Încheierea nr. 62/C din 31.03.2017, pronunţată de către
Judecătorul sindic în dosar nr. 119/1371/2017 al Tribunalului Specializat Mureş, în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin.
(2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 şi art. 67, alin.(2) din acelaşi act
normativ
comunică: 
Raportul cuprinzând analizarea declarațiilor de creanță depuse în procedura insolvenței
debitoarei Societatea Sadalbari SRL Tg-Mureș
Nr. 685/30.05.2017
În urma studierii dosarului am constatat că, până la expirarea termenului limită de depunere a declaraţiilor de creanţă
respectiv 12.05.2017 – data poștei, în procedura insolvenței debitoarei Societatea SADALBARI SRL Tg-Mureș, au fost
depuse declaraţii de creanţă, din partea următorilor creditori:
1. La data de 15.05.2017, creditoarea BANCA TRANSILVANIA SA Cluj Napoca, cu sediul în Cluj Napoca, str.
George Barițiu nr. 8, jud. Cluj, reprezentată normativ prin D.J.W.I. – Serviciul Litigii – Biroul Regional de Litigii și
Insolvență Tg-Mureș, cu sediul procesual ales la Banca Transilvania SA – Sucursala Tg-Mureș, B-dul 1 Decembrie
1918 nr. 37, jud. Mureș, a depus la dosar Declaraţia de creanţă nr. 197 din 12.05.2017, prin care solicită înscrierea în
Tabelul de creanţe al debitoarei cu o creanță garantată în valoare totală de 1.500.000 USD și 524.635,17 lei(135.719,73
lei, la data prezentei), creanță care se compune din:
- suma de 1.500.000 USD, ce are ca temei obligațiile asumate de debitoarea Societatea Sadalbari SRL prin Contractul
de fideiusiune nr. 360/FID/02/07.12.2012, modificat prin actele adiționale nr. 1/10.12.2012 și nr. 2/09.12.2013 prin care
aceasta s-a obligat să garanteze, cu toată averea sa mobilă și imobilă, prezentă și viitoare, în solidar cu debitoarea
principală Romcab SA, renunțând la beneficiile de discuțiune și de diviziune, până la concurența sumei de 1.500.000
USD, obligațiile de plată pe care Societatea Romcab SA, le-a contractat de la Banca Transilvania SA prin Contractul de
credit nr. 360/28.11.2011, cu modificările ulterioare. Potrivit actelor și înscrisurilor anexate de către creditoare la
declarația de creanță, am constatat că, valoarea creditului contractat de către Societatea Romcab SA de la Banca
Transilvania SA cu Contractul de credit nr. 360/28.11.2011, a fost în sumă de 3.000.000 USD, valoare care a fost mărită
prin Actul Adițional nr. 15/09.06.2016 până la suma de 4.500.000 USD, credit care a fost garantat cu un număr de 8
garanții constituite în favoarea creditoarei, garanții între care se află Contractul de fideiusiune nr.
360/FID/02/07.12.2012, încheiat între creditoare și debitoarea Societatea Sadalbari SRL în valoare de 2.800.000 USD și
Scrisoarea de garanție bancară din partea EximBank SA, în valoare de 2.134.285,73 USD. La data deschiderii
procedurii insolvenței împotriva debitoarei Sadalbari SRL, valoarea creanței certe, lichide și exigibile a Băncii
Transilvania SA asupra averii debitoarei Romcab SA, garantată de debitoarea Sadalbari SRL era de 4.104.465,89 USD,
compusă din:
- principal restant în sumă de 4.037.142,9 USD;
- dobânzi restante în sumă de 53.130,15 USD;
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- penalități în sumă de 9.188,76 USD;
- comisioane restante în sumă de 5.004,08 USD.
Potrivit Contractului de fideiusiune nr. 360/FID/02/07.12.2012, garanția debitoarei Sadalbari în favoarea creditoarei
Banca Transilvania este în sumă de 1.500.000 USD.
- suma de 135.519,73 lei, reprezentând diferență neachitată din creditul pe care Societatea Romcab SA l-a contractat
de la creditoare prin Contractul de credit nr. 126/22.07.2013, obligații asumate de debitoarea Societatea Sadalbari SRL
prin contractul de fideiusiune nr. 126/FID/02/22.07.2013, prin care aceasta s-a obligat să garanteze, cu toată averea sa
mobilă și imobilă, prezentă și viitoare, în solidar cu debitoarea principală Romcab SA renunțând la beneficiile de
discuțiune și de diviziune, până la concurența valorii creditului și accesoriilor, obligsțiile de plată pe care Societatea
Romcab SA, le-a contractat de la Banca Transilvania SA prin Contractul de credit nr. 126/22.07.2013, cu modificările
ulterioare. Potrivit actelor și înscrisurilor anexate de către creditoare la declarația de creanță, am constatat că, valoarea
creditului contractat de către Societatea Romcab SA de la Banca Transilvania SA cu Contractul de credit nr.
126/22.07.2013, a fost în sumă de 1.656.672 lei, credit care a fost garantat cu un număr de 5 garanții constituite în
favoarea creditoarei, garanții între care se află Contractul de fideiusiune nr. 126/FID/02/22.07.2013, încheiat între
creditoare și debitoarea Societatea Sadalbari SRL în valoare de 1.861.064 lei și Scrisoarea de garanție bancară din
partea EximBank SA, în valoare de 1.325.337,6 lei. În urma deschiderii procedurii insolvenței împotriva Societății
Romcab SA a fost executată parțial Scrisoarea de garanție bancară pentru suma de 389.115,44 lei (reprezentând
diferența dintre valoarea creanței certe, lichide și exigibile a Băncii Transilvania SA asupra averii debitoarei Romcab
SA, la data deschiderii procedurii insolvenței debitoarei Sadalbari SRL, rezultată din Contractul de credit nr.
126/22.07.2013 în sumă de 524.635,17 lei și suma solicitată la plată de către creditoare prin declarația de creanță în
valoare de 135.519,73 lei). Suma de 135.519,73 lei, este compusă din:
- principal restant în sumă de 117.917,79 lei;
- dobânzi restante în sumă de 1.089,88 lei;
- penalități în sumă de 16.381,59 lei;
- comisioane restante în sumă de 130,47 lei.
Menționăm că, am comunicat prin email către EximBank SA, că, are posibilitatea depunerii unei eventuale declarații de
creanță, pentru sumele achitate creditoarei.
-suma de 200 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru.
Motivat de faptul că, debitoarea Societatea Sadalbari SRL, deține doar calitatea de „Fideiusor”, titularul
creditului(împrumutatul) fiind o altă societate respectiv Societatea Romcab SA Tg-Mureș, creditoarea urmează a fi
înscrisă în tabelul de creanțe al debitoarei cu o „Creanță sub condiție” conform disp. art. 102, alin. (4) din Legea nr.
85/2014, creditoarea urmând a avea drept de vot și de a participa la distribuiri în cadrul prezentei proceduri, conform
disp. art. 102, alin. (5) din Legea nr. 85/2014, doar în situația în care creditoarea nu va reuși să-și recupereze creanța în
urma executării în prealabil a debitorului principal, respectiv a împrumutatului.
Având în vedere cele mai sus menționate, creditoarea urmează a fi înscrisă în tabel cu o creanță sub condiție” în sumă
totală de 6.527.969,73 lei(compusă din suma de 6.392.250 lei, reprezentând echivalentul a 1.500.000 USD, la cursul de
1 USD = 4,2615 lei, din data deschiderii procedurii(31.03.2017) conform dispozițiilor art. 107, alin. 2 din Legea nr.
85/2014, la care se adaugă suma de 135.519,73 lei, reprezentând diferență neachitată din Contractul de credit nr.
126/22.07.2013 încheiat între debitoarea Romcab SA și creditoarea Banca Transilvania și suma de 200 lei, reprezentând
taxă judiciară de timbru), la Rangul de prioritate prevăzut de dispozițiile art. 159, alin. (1), pct. 3 din Legea nr. 85/2014.
Declaraţia de creanţă este legal timbrată cu 200 lei, taxă de timbru.
2. La data de 11.05.2017, creditoarea BANCA COMERCIALĂ FEROVIARĂ SA București, cu sediul în București,
str. Popa Tatu nr.62 A, Tronson A, sect.1, prin Sucursala Tg-Mureș, cu sediul în Tg-Mureș, P-ța Victoriei nr 24, jud.
Mureș, a depus declaraţia de creanţă nr. 559 din 11.05.2017, prin care solicită înscrierea în Tabelul de creanţe al
debitoarei cu o creanţă garantată în sumă de 2.431.416,62 lei, și taxă judiciară de timbru în sumă de 200 lei.
-suma de 2.431.416,62 lei, compusă din:
- suma de 2.428.977,53 lei, reprezentând credit;
- suma de 495,91 lei, reprezentând dobânzi;
- suma de 1.943,18 lei, reprezentând comisioane restante;
rezultă din următoarele contracte, respectiv Contractul de credit nr. 26/1187 din 28.11.2014, cu modificările ulterioare,
având ca obiect Capital de lucru în sumă de 3.850.000 lei, și Contractul de credit nr. 19/830/20.09.2013, cu modificările
ulterioare, având ca obiect Linie de credit în sumă de 1.200.000 lei, încheiate între creditoarea BANCA
COMERCIALĂ FEROVIARĂ SA București, și Societatea Paneuro Internațional SRL Tg-Mureș, contracte în care
debitoarea Societatea Sadalbari SRL are calitatea de Garant Ipotecar”. În vederea garantării celor două credite au fost
semnate două Contracte de ipotecă mobiliară, respectiv contractul nr. 26B/1187/28.11.2014 modificat prin actul
adițional AA1/31.03.2017 și contractul nr. 19G/830/23.10.2015, între debitoarea Societatea Sadalbari SRL în calitate de
Debitor Ipotecar” și creditoare, prin care a fost instituită o ipotecă mobiliară asupra unui număr de 14 utilaje aparținând
debitoarei.
-suma de 200 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru.
Motivat de faptul că, debitoarea Societatea Sadalbari SRL, deține doar calitatea de „Fideiusor”, titularul
creditului(împrumutatul) fiind o altă societate respectiv Societatea Paneuro Internațional SRL Tg-Mureș, creditoarea
urmează a fi înscrisă în tabelul de creanțe al debitoarei cu o „Creanță sub condiție” conform disp. art. 102, alin. (4) din
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Legea nr. 85/2014, creditoarea urmând a avea drept de vot și de a participa la distribuiri în cadrul prezentei proceduri,
conform disp. art. 102, alin. (5) din Legea nr. 85/2014, doar în situația în care creditoarea nu va reuși să-și recupereze
creanța în urma executării în prealabil a debitorului principal, respectiv a împrumutatului.
Creditoarea urmează a fi înscrisă în tabel cu o creanță în sumă de 2.431.616,62 lei, cu titlu provizoriu, până la
identificarea, inventarierea și întocmirea Raportului de evaluare asupra bunurilor ce constituie obiectul garanției
evidențiate în Raportul cuprinzând analizarea declarațiilor de creanță, conform dispozițiilor art. 103, din Legea nr.
85/2014
Având în vedere cele mai sus menționate, creditoarea urmează a fi înscrisă în tabel cu o creanță sub condiție” în sumă
totală de 2.431.616,62 lei (compusă din suma de 2.431.416,62 lei, reprezentând diferență neachitată din Contractul de
credit nr. 26/1187 din 28.11.2014, și Contractul de credit nr. 19/830/20.09.2013, cu modificările ulterioare Contractul
de credit nr. 126/22.07.2013, încheiate între creditoarea BANCA COMERCIALĂ FEROVIARĂ SA București, și
Societatea Paneuro Internațional SRL Tg-Mureș, și suma de 200 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru), la Rangul
de prioritate prevăzut de dispozițiile art. 159, alin. (1), pct. 3 din Legea nr. 85/2014. Declaraţia de creanţă este legal
timbrată cu 200 lei, taxă de timbru.
3. La data de 12.05.2017, creditoarea INTERNATIONAL INVESTMENT BANK Rusia, cu sediul în Moscova, str.
Mashi Poryvaevoj nr. 7, cu sediul procesual ales la Cabinet de Avocat Dumitru Tamaș, cu sediul profesional în TgMureș str. Belșugului nr. 13, jud. Mureș, a depus o declaraţie de creanţă, prin care solicită înscrierea în Tabelul de
creanţe al debitoarei cu o creanţă în sumă de 15.157.959,40 Eur(echivalentul a 68.886.862,29 lei), compusă din:
-suma de 14.999.155,82 Eur, reprezentând credit ce are ca temei obligațiile asumate de debitoarea Societatea Sadalbari
SRL prin Contractul de fideiusiune autentificat prin Încheierea de autentificare nr. 339/16.09.2016 de către BNP
Marilda Lici, prin care aceasta s-a obligat să garanteze, cu toate bunurile acționarului majoritar în speță cu toate
bunurile mobile și imobile, corporale sau incorporale, precum și produsele acestora aparținând debitoarei Societatea
Sadalbari SRL, până la concurența sumei de 15.000.000 Eur, obligațiile de plată pe care Societatea Romcab SA, le-a
contractat de la International Investment Bank Rusia, prin Contractul de de facilitate din 16.09.2015, în valoare de
15.000.000 Eur. La data deschiderii procedurii insolvenței împotriva debitoarei Sadalbari SRL, valoarea creanței certe,
lichide și exigibile a International Investment Bank Rusia asupra averii debitoarei Romcab SA, garantată de debitoarea
Sadalbari SRL era de 14.999.155,82 Eur;
- suma de 158.803,58 Eur, reprezentând dobândă contractuală.
Motivat de faptul că, debitoarea Societatea Sadalbari SRL, deține doar calitatea de „Fideiusor”, titularul
creditului(împrumutatul) fiind o altă societate respectiv Societatea Romcab SA Tg-Mureș, creditoarea urmează a fi
înscrisă în tabelul de creanțe al debitoarei cu o „Creanță sub condiție” conform disp. art. 102, alin. (4) din Legea nr.
85/2014, creditoarea urmând a avea drept de vot și de a participa la distribuiri în cadrul prezentei proceduri, conform
disp. art. 102, alin. (5) din Legea nr. 85/2014, doar în situația în care creditoarea nu va reuși să-și recupereze creanța în
urma executării în prealabil a debitorului principal, respectiv a împrumutatului.
Potrivit dispozițiilor art. 107, alin. 2, din Legea nr. 85/2014, creditoarea ar trebui înscrisă în tabel la rubrica „Valoarea
acceptată a
creanței” cu o creanță sub condiție în sumă totală de 68.985.389,03 lei, reprezentând echivalentul a 15.157.959,40 Eur,
la cursul de 1 Euro = 4,5511 lei, din data deschiderii procedurii(31.03.2017), aplicat de către administratorul judiciar
pentru toate creanțele solicitate în EURO. Precizăm că, creditoarea urmează a fi înscrisă în tabel cu o creanță sub
condiție” în sumă totală de 68.886.862,29 lei, cât a solicitat creditoarea prin declarația de creanță, la Rangul de
prioritate prevăzut de dispozițiile art. 159, alin. (1), pct. 3 din Legea nr. 85/2014. Declaraţia de creanţă este legal
timbrată cu 200 lei, taxă de timbru.
4. La data de 15.05.2017, creditoarea A.N.A.F. - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
(D.G.A.M.C) București,
cu sediul București, str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 10, corp A, sector 3, a depus la dosar declaraţia de creanţă nr. SJI
832/11.05.2017, prin care solicită înscrierea în Tabelul de creanţe al debitoarei cu o creanţă în sumă totală de 8.569.690
lei, compusă din:
- suma de 6.718.522 lei, reprezentând creanță garantată, cu rangul de preferință stabilit de art. 159, alin. (1), pct. 3 din
Legea nr. 85/2014;
- suma de 1.851.168 lei, reprezentând creanță bugetară, cu rangul de preferință stabilit de art. 161, alin (1), pct 5 din
Legea nr. 85/20147.
Prin Sentința nr. 11 din 06.02.2017, pronunțată în dosar nr. 457/43/2015 al Curții de Apel Tg-Mureș, a fost admisă
cererea de chemare în judecată formulată de debitoarea Societatea Sadalbari SRL Tg-Mureș, în contradictoriu cu
pârâtele D.G.R.F.P Timișoara, și D.G.R.F.P. Brașov-A.J.F.P. Mureș și a fost anulată în parte Decizia nr.
1838/547/25.11.2015, emisă de pârâta de rând 1, cu consecința anulării în parte a Deciziei de impunere nr.
985/30.08.2010 și a Raportului de Inspecție Fiscală nr. 2156/30.08.2010, acte emise de pârâta de rând 2, numai în ceea
ce privește creanțele în sumă de: 2.677.240 lei, reprezentând impozit pe profit, 2.236.613 lei majorări de întârziere
aferente impozitului pe profit arătat; 2.354.645 lei, constând în taxă pe valoarea adăugată, la care se adaugă majorările
de întârziere calculate de organul fiscal, pârâtele fiind obligate în solidar să-i plătească reclamantei suma de 23.610 lei,
cu titlu de cheltuieli de judecată. Mai mult decât atât debitoarea, a contestat o parte din creanța solicitată de către
creditoare, respectiv suma de 67.709 lei.
Având în vedere cele mai sus menționate, considerăm că, suma anulată prin Sentința nr. 11/06.02.2017 respectiv
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7.292.108 lei, la care se adaugă suma contestată ulterior de către debitoare, respectiv 67.709 lei, reprezintă o creanță sub
condiție. creditoarea urmează a fi înscrisă în tabel cu o creanță în sumă totală de 8.569.690 lei, din care suma de
6.718.522 lei, va fi înscrisă la categoria creanțelor garantate sub condiție”, creditoarea urmând a fi înscrisă în tabel cu o
creanța garantată, cu titlu provizoriu, până la identificarea, inventarierea și întocmirea Raportului de evaluare asupra
bunurilor ce constituie obiectul garanției evidențiate în Raportul cuprinzând analizarea declarațiilor de creanță, conform
dispozițiilor art. 103, din Legea nr. 85/2014, iar suma de 1.851.168 lei, va fi înscrisă la categoria creanțelor bugetare,
după cum urmează: suma de 641.295 lei, ca și creanță sub condiție”, iar diferența în sumă de 1.209.873 lei, ca și creanță
pură și simplă”. Creditoarea este scutită de plata taxei de timbru.
5. La data de 15.05.2017, creditoarea Societatea STAREAL LIMITED Cipru, cu sediul în Limassol, str. Pikioni nr. 4,
Cipru, a depus o
declaraţie de creanţă, prin care solicită înscrierea în Tabelul de creanţe al debitoarei cu o creanţă în sumă de
3.952.745,03 EUR, compusă din:
- suma de 3.608.025,25 Eur, reprezintă împrumut nerestituit conform Contractelor de împrumut încheiate cu societatea
debitoare în prerioada 23.05.2007-10.03.2008, succesiv adiționate. În urma studierii actelor anexate de către creditoare
la declarația de creanță, am constatat că, între creditoare și societatea debitoare, s-au derulat următoarele raporturi
contractuale:
- în data de 23.05.2007, s-a încheiat contractul de împrumut în valoare totală de 980.000 Eur, suma urmând a fi
restituită într-un termen de 364 zile. Împrumutatul a garantat restituirea împrumutului cu 4.806.461 de acțiuni, deținute
la Societatea Romcab SA, reprezentând 85,83% din capitalul social al societății;
- în data de 18.10.2007, s-a încheiat al doilea contract de împrumut în valoare totală de 850.000 EUR, suma urmând a fi
restituită într-un termen de 364 zile. Împrumutatul a garantat restituirea împrumutului cu 4.806.461 de acțiuni, deținute
la Societatea Romcab SA, reprezentând 85,83% din capitalul social al societății;
- în data de 22.11.2007, s-a încheiat al treilea contract de împrumut în valoare totală de 350.000 Eur, suma urmând a fi
restituită într-un termen de 364 zile. Împrumutatul a garantat restituirea împrumutului cu 4.561.889 de acțiuni, deținute
la Societatea Romcab SA, reprezentând 81,46% din capitalul social al societății;
- în data de 04.02.2008, s-a încheiat al patrulea contract de împrumut în valoare totală de 150.000 Eur, suma urmând a fi
restituită într-un termen de 364 zile. Împrumutatul a garantat restituirea împrumutului cu 3.846.958 de acțiuni, deținute
la Societatea Romcab SA, reprezentând 68,70% din capitalul social al societății;
- în data de 10.03.2008, s-a încheiat al ultimul contract de împrumut în valoare totală de 50.000 Eur, suma urmând a fi
restituită într-un termen de 364 zile. Împrumutatul a garantat restituirea împrumutului cu 3.846.958 de acțiuni, deținute
la Societatea Romcab SA, reprezentând 68,70% din capitalul social al societății;
- în data de 10.03.2009, părțile contractante au încheiat un prim act adițional cu privire la toate cele cinci contracte de
împrumut, prin care de comun acord au convenit ca suma globală datorată este 2.573.675 Eur, incluzând și dobânda
aferentă la acea dată, în valoare de 193.675 Eur. Părțile au convenit ca restituirea sumei totale să aibă loc la data de
09.03.2014, iar dobânda contractuală prevăzută la art. 3 al contractelor de împrumut se modifică în dobândă fixă de
5,5%/an.
- în data de 07.03.2014, părțile contractante au încheiat al doilea act adițional la actul adițional închietat în 10.03.2009,
prin care de comun acord au convenit ca suma globală datorată este 3.241.639 Eur, incluzând și dobânda aferentă.
Termenul limită pentru restituirea sumei este de 10.02.2015. Împrumutatul a garantat cu 18% din cele 6.478.262 de
acțiuni deținute de acesta la Societatea Romcab SA, respectiv un număr de 1.166.245 de acțiuni.
- în data de 02.03.2015, părțile contractante au încheiat un alt act adițional prin care s-a extins durata termenului de
restituire a sumei globale până la data de 02.03.2017, suma datorată fiind de 3.608.025,25 Eur. Restituirea sumei a fost
garantată cu gajul asupra a 6.479.143 acțiuni deținute de acesta la Societatea Romcab SA, reprezentând 69,0294% din
capitalul social al societății.
La data de 07.02.2017 creditoarea Societatea Stareal Limited a înregistrat în Arhiva Electronică de Garanții reale
Mobiliare actul adițional din 02.03.2015 la Contractele de împrumut evocate, realizând astfel publicitatea gajului asupra
celor 6.479.143 acțiuni deținute de debitoare la Societatea Romcab SA
- suma de 344.719,78 Eur, reprezentând dobânda aferentă perioadei 02.03.2015-31.03.2017.
Precizăm că, creditoarea urmează a fi înscrisă în tabel la rubrica „Valoarea acceptată a creanței” cu o creanță în sumă
totală de 17.989.337,91 lei, reprezentând echivalentul a 3.952.745,03 Eur, la cursul de 1 Euro = 4,5511 lei, la Rangul de
prioritate prevăzut de dispozițiile art. 159, alin. (1), pct. 3 din Legea nr. 85/2014. Declaraţia de creanţă este legal
timbrată cu 200 lei, taxă de timbru.
6. La data de 25.04.2017, creditoarea Municipiului Tîrgu Mureș, cu sediul în Tg Mureș, Piața Victoriei nr. 3, jud.
Mureș, a depus la dosar declaraţia de creanţă nr. 2856/12.04.2017, prin care solicită înscrierea în Tabelul de creanţe al
debitoarei cu o creanţă fiscală în sumă de 7.676 lei, reprezentând contravaloarea impozitelor datorate de societate cu
titlu de Impozit auto pentru 13 autovehicule. Creditoarea urmează a fi înscrisă în tabel la rangul de prioritate prevăzut
de dispozițiile art. 161, pct. 5, din Legea nr. 85/2014, cu întreaga creanță solicitată în sumă de 7.676 lei. Creditoarea
este scutită de plata taxei de timbru
7. La data de 10.05.2017, creditoarea Societatea MFC COMMODITIES TRADING GmbH Viena, cu sediul în Viena,
Handelskai 95-96, Millennium Tower, et. 21, Austria, cu sediul ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedură la
Cabinet de Avocat Ioana Alina Țarălungă din București, Muntenia Business Center, Splaiul Unirii nr. 16 et. 3, biroul nr.
306, sector 4, a depus la dosar o declaraţie de creanţă, prin care solicită înscrierea în Tabelul de creanţe al debitoarei cu
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o creanță în sumă totală de 6.473.431,99 Eur, reprezentând valoarea biletului la ordin emis, la data de 09 iulie 2015, de
către Societatea Romcab SA Tg-Mureș, în favoarea beneficiarului Societatea MFC COMMODITIES TRADING GmbH
Viena, avalizat de către debitoarea Societatea SADALBARI SRL prin semnătura d-nului Zoltan Prosszer. În urma
analizării actelor și înscrisurilor anexate de către creditoare la declarația de creanță, am constatat că, biletul la ordin a
cărui contravaloare o solicită creditoarea este semnat atât la emitent(Societatea Romcab SA Tg-Mureș), cât și la
avalist(debitoarea Societatea Sadalbari SRL Tg-Mureș), de către d-l Prosszer Zoltan. Potrivit listingului emis de O.R.C.
Mureș, reprezentantul legal și Administrator al debitoarei(Societatea Sadalbari SRL Tg-Mureș) este Societatea
ECONOMIC ENGINEERING SRL Sântana de Mureș, cu sediul în Sat Sântana de Mureș, com. Sântana de Mureș, str.
Tonorog nr. 316, jud. Mureş, înregistrată la O.R.C. Mureș sub nr. J26/1091/2003, reprezentată de d-l CHIRU MATEI
DAN domiciliat în Sat Sântana de Mureș, com. Sântana de Mureș, str. Tonorog nr. 316, jud. Mureş, identificat cu CI
seria MS, nr. 518146, eliberat de SPCLEP Tg-Mureș, la data de 26.06.2009, având CNP 1710515261461, d-l Prosszer,
având doar calitatea de asociat al societății. Motivat de faptul că, biletul la ordin este semnat în numele avalistului
(Societatea Sadalbari SRL Tg-Mureș), de către o persoană fără calitate, considerăm că, creditoarea nu poate fi înscrisă
în tabelul de creanțe al debitoarei cu suma solicitată. Creditoarea urmează a fi înscrisă în tabel la rubrica „Valoarea
acceptată a creanței” cu 0”. Declaraţia de creanţă este legal timbrată cu 200 lei, taxă de timbru.
8. La data de 25.04.2017, creditoarea Societatea EXPRES MERCUR SPEDITION SRL Oradea, cu sediul în Oradea,
b-dul Ștefan cel Mare nr. 108, bl. D9, ap. 14, jud Bihor, a depus la dosar o declaraţie de creanţă, prin care solicită
înscrierea în Tabelul de creanţe al debitoarei cu o creanță în sumă totală de 9.304,87 lei reprezentând contravaloarea
facturilor fiscale nr. B.H. 20170191 din 09.02.2017, în valoare de 1.869,59 lei, nr. B.H. 20170354 din 08.03.2017, în
valoare de 4.048,56 lei, nr. B.H. 20170458 din 24.03.2017, în valoare de 1.897,37 lei, și nr. B.H. 20170527 din
03.04.2017, în valoare de 1.489,35 lei. În urma verificării actelor și înscrisurilor anexate de către creditoare la declarația
de creanță, și confruntarea acestora cu evidențele contabile ale debitoarei, am constatat faptul că, Factura fiscală nr.
B.H. 20170527 din 03.04.2017, în valoare de 1.489,35 lei, a fost achitată de către debitoare la data de 04.05.2017.
Creditoarea urmează a fi înscrisă în tabel la rubrica „Valoarea acceptată a creanței” doar cu o creanță în sumă de
7.815,52 lei. la rangul de prioritate prevăzut de dispozițiile art. 161, pct. 8, din Legea nr. 85/2014. Declaraţia de creanţă
este legal timbrată cu 200 lei, taxă de timbru.
9. La data de 05.05.2017, creditoarele Societatea PORSCHE LEASING România IFN SA Voluntari, cu sediul în
Voluntari, b-dul Pipera nr. 2, Clădirea PORSCHE”, etaj P + 1 + 2, jud. Ilfov și Societatea PORSCHE BROKER DE
ASIGURARE SRL Voluntari, cu sediul în Voluntari, b-dul Pipera nr. 2, Clădirea PORSCHE”, etaj 3 și 4, jud. Ilfov,
ambele prin Cabinet de avocat Măcărescu Criana, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în București,
str. Carol Davila nr. 21A, ap. 2, parter, sector 5, au depus la dosar declaraţia de creanţă nr. 1401/04.05.2017, prin care
solicită înscrierea în Tabelul de creanţe al debitoarei cu o creanță în sumă totală de 602.315,63 lei, reprezentând
contravaloarea ratelor de leasing și ratelor de asigurare casco neachitate conform facturilor emise în baza Contractelor
de Leasing Financiar nr. 9090345/199363, 9090345/199666, 9090345/203498, având ca obiect dreptul de folosință a 3
autovehicule respectiv: un autovehicul marca Audi RS 3, cu nr. de înmatriculare B-62-GFV, un autovehicul marca
Porsche Boxter, cu nr. de înmatriculare B-61-SSF, și un autovehicul marca Porsche Macan, cu nr. de înmatriculare B65-LRE, la care se adaugă capitalul rămas de facturat până la finele contractelor. Totalul facturilor emise și neachitate
se prezintă astfel:
-sold client leasing 54.920,59 lei, din care facturi în valoare de 13.422, 69 lei, emise în baza contractului de Leasing
Financiar nr. 9090345/199363, facturi în valoare de 23.115,20 lei, emise în baza contractului de Leasing Financiar nr.
9090345/199666, facturi în valoare de 18.382,70 lei, emise în baza contractului de Leasing Financiar nr.
9090345/203498.
- sold client broker 7.601,25 lei, din care facturi în valoare de 2.375,77 lei, emise în baza contractului de Leasing
Financiar nr. 9090345/199363, facturi în valoare de 3.040,97 lei, emise în baza contractului de Leasing Financiar nr.
9090345/199666, facturi în valoare de 2.184,97 lei emise în baza contractului de Leasing Financiar nr.
9090345/203498.
Capitalulul rămas de facturat însumează suma de 539.793,79 lei (contravaloarea a 91.138,34 Eur+TVA – rate de capital
și 10.152,70 Eur, dobânda rămasă de facturat). După cum chiar creditoarele precizează în cuprinsul declarației de
creanță suma de 539.793,79 lei, reprezintă contravaloarea ratelor de leasing nefacturate precum și a dobânzii rămasă de
facturat, motiv pentru care considerăm că, această sumă nu poate fi înscrisă în tabel decât ca și o creanță sub condiție”,
motivat de faptul că, îi lipsește unul din elementele cerute de lege, pentru a putea fi înscrisă în tabel respectiv
neexigibilitatea”. Creditoarea urmează a fi înscrisă în tabel la rangul de prioritate prevăzut de dispozițiile art. 161, pct.
8, din Legea nr. 85/2014, cu o creanță certă în sumă de 62.521,84 lei, și cu o creanță sub condiție în sumă de 539.793,79
lei. Declaraţia de creanţă este legal timbrată cu 400 lei, taxă de timbru.
10. La data de 11.05.2017, creditoarea Societatea ROMCAB SA – societate în insolvență, cu sediul în Tg-Mureș, str.
Voinicenilor nr. 35, corp U1, jud. Mureș, prin administrator special și administrator judiciar RTZ&Partners SPRL, cu
sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 74-76, jud. Cluj, a depus la dosar o declaraţie de creanţă, prin care solicită
înscrierea în Tabelul de creanţe al debitoarei cu o creanță în sumă totală de 6.776.127,55 lei, din care:
- suma de 6.252.882,27 lei, reprezintă debit principal, conform facturilor încheiate în baza Contractului de vânzarecumpărare nr. 147/03.11.2014, având ca obiect bunuri mobile, respectiv utilaje încheiat între Societatea Romcab SA
Tg-Mureș - vânzător și debitoarea Societatea Sadalbari SRL Tg-Mureș - cumpărător, a Contractului de vânzarecumpărare comercială nr. 87.1/01.04.2015, având ca obiect bunuri mobile, respectiv utilaje încheiat între Societatea
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Romcab SA Tg-Mureș - vânzător și debitoarea Societatea Sadalbari SRL Tg-Mureș - cumpărător, și a Contractului de
vânzare-cumpărare comercială nr. 190.1/04.09.2015, având ca obiect livrarea către Societatea Romcab SA Tg-Mureș vânzător către cumpăratorul Societatea Sadalbari SRL Tg-Mureș, de mărfuri și produse finite în baza facturilor fiscale și
anexelor aferente ce fac parte integrantă din contractele perfectate;
- suma de 523.245,28 lei, reprezintă penalități de întârziere calculate conform contractelor anexate.
Creditoarea urmează a fi înscrisă în tabel la rangul de prioritate prevăzut de dispozițiile art. 161, pct. 8, din Legea nr.
85/2014, cu întreaga creanță solicitată în sumă de 6.776.127,55 lei. Creditoarea este scutită de plata taxei de timbru.
11. La data de 10.05.2017, creditoarea Societatea Schoenherr și Asociații S.C.A. București cu sediul procesual în
București, b-dul Dacia nr. 30, et. 7, sector 1, prin avocat partener coordonator Sebastian Guțiu, a depus la dosar o
declaraţie de creanţă, prin care solicită înscrierea în Tabelul de creanţe al debitoarei cu o creanță în sumă totală de
195.984,59 lei, din care:
- suma de 72.419,93 lei, constând în onorariu avocațial în cunatum de 71.597,54 lei, datorat conform Contractului de
asistență juridică – scrisoare de angajament din data de 07.12.2016, și a Facturilor SCA 000118 și SCA 000142, la care
se adaugă dobânda legală în cuantum de 822,39 lei, aferent unei perioade de 43 de zile de întârziere la plată, calculate
până la data deschiderii procedurii, ca și creanță certă, lichidă și exigibilă;
- suma de 123.564,66 lei – reprezentând de onorariu avocațial de succes, datorat la momentul rămânerii definitive a
Deciziei nr. 11/06.02.2017 pronunțată de Curtea de Apel Tg-Mureș în dosarul nr. 457/43/2015, ca și creanță sub
condiție suspensivă.
Creditoarea urmează a fi înscrisă în tabel la rangul de prioritate prevăzut de dispozițiile art. 161, pct. 8, din Legea nr.
85/2014, cu o creanță certă în sumă de 72.419,93 lei, și cu o creanță sub condiție în sumă de 123.564,66 lei. Declaraţia
de creanţă este legal timbrată cu 200 lei, taxă de timbru.
12. La data de 15.05.2017, creditoarea Societatea INTERNATIONAL TRADE SERVICES GmbH, Viena, cu sediul în
Viena, Millenium Tower, etajul 21, Handelskai nr. 94-96, 1200, Austria, cu sediul procesual ales pentru comunicarea
actelor de procedură la Cabinet de avocat Ioana Bărdaș, în București, str. M.Eminescu nr. 105-107, et. 4, ap. 18, sector
2, a depus la dosar o declaraţie de creanţă, prin care solicită înscrierea în Tabelul de creanţe al debitoarei cu o creanță în
sumă de 5.674.595,21 Eur reprezentând contravaloarea a trei bilete la ordin în valoare de 3.028.588,47 Eur,
2.528.094,75 Eur și 117.911,99 Eur, bilete la ordin emise la data de 15.02.2016, plătibile la Banca Transilvania SA și
avalizate de debitoare prin semnătura d-nului Zoltan Prosszer. În urma analizării actelor și înscrisurilor anexate de către
creditoare la declarația de creanță, am constatat că, cele trei bilete la ordin a căror contravaloare o solicită creditoarea
sunt semnate atât la emitent(Societatea Romcab SA Tg-Mureș), cât și la avalist (debitoarea Societatea Sadalbari SRL
Tg-Mureș), de către d-l Prosszer Zoltan. Potrivit listingului emis de O.R.C. Mureș, reprezentantul legal și Administrator
al debitoarei(Societatea Sadalbari SRL Tg-Mureș) este Societatea ECONOMIC ENGINEERING SRL Sântana de
Mureș, cu sediul în Sat Sântana de Mureș, com. Sântana de Mureș, str. Tonorog nr. 316, jud. Mureş, înregistrată la
O.R.C. Mureș sub nr. J26/1091/2003, reprezentată de d-l CHIRU MATEI DAN domiciliat în Sat Sântana de Mureș,
com. Sântana de Mureș, str. Tonorog nr. 316, jud. Mureş, identificat cu CI seria MS, nr. 518146, eliberat de SPCLEP
Tg-Mureș, la data de 26.06.2009, având CNP 1710515261461, d-l Prosszer având doar calitatea de asociat al societății.
Motivat de faptul că, cele trei bilete la ordin sunt semnate în numele avalistului(Societatea Sadalbari SRL Tg-Mureș),
de către o persoană fără calitate, considerăm că, creditoarea nu poate fi înscrisă în tabelul de creanțe al debitoarei cu
suma solicitată. Creditoarea urmează a fi înscrisă în tabel la rubrica „Valoarea acceptată a creanței” cu 0”. Declaraţia de
creanţă este legal timbrată cu 200 lei, taxă de timbru.
13. La data de 15.05.2017, creditoarea Societatea MFC COMMODITIES GmbH Viena, cu sediul în Viena, Handelskai
94-96, Millennium Tower, et. 21, Austria, pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet de avocat Ioana Bărdaș,
în București, str. M.Eminescu nr. 105-107, et. 4, ap. 18, sector 2, a depus la dosar o declaraţie de creanţă, prin care
solicită înscrierea în Tabelul de creanţe al debitoarei cu o creanță în sumă de 2.799.538,78 Eur, reprezentând
contravaloarea a trei bilete la ordin în valoare de 2.674.405,06 Eur, 83.335,30 Eur și 41.798,42 Eur, bilete la ordin
emise la data de 13.11.2015, plătibile la Banca Transilvania SA și avalizate de debitoare prin semnătura d-nului Zoltan
Prosszer. În urma analizării actelor și înscrisurilor anexate de către creditoare la declarația de creanță, am constatat că,
cele trei bilete la ordin a căror contravaloare o solicită creditoarea sunt semnate atât la emitent(Societatea Romcab SA
Tg-Mureș), cât și la avalist(debitoarea Societatea Sadalbari SRL Tg-Mureș), de către d-l Prosszer Zoltan. Potrivit
listingului emis de O.R.C. Mureș, reprezentantul legal și Administrator al debitoarei(Societatea Sadalbari SRL TgMureș) este Societatea ECONOMIC ENGINEERING SRL Sântana de Mureș, cu sediul în Sat Sântana de Mureș, com.
Sântana de Mureș, str. Tonorog nr. 316, jud. Mureş, înregistrată la O.R.C. Mureș sub nr. J26/1091/2003, reprezentată de
d-l CHIRU MATEI DAN domiciliat în Sat Sântana de Mureș, com. Sântana de Mureș, str. Tonorog nr. 316, jud. Mureş,
identificat cu CI seria MS, nr. 518146, eliberat de SPCLEP Tg-Mureș, la data de 26.06.2009, având CNP
1710515261461, d-l Prosszer având doar calitatea de asociat al societății. Motivat de faptul că, cele trei bilete la ordin
sunt semnate în numele avalistului(Societatea Sadalbari SRL Tg-Mureș), de către o persoană fără calitate, considerăm
că, creditoarea nu poate fi înscrisă în tabelul de creanțe al debitoarei cu suma solicitată. Creditoarea urmează a fi
înscrisă în tabel la rubrica „Valoarea acceptată a creanței” cu 0”. Declaraţia de creanţă este legal timbrată cu 200 lei,
taxă de timbru.
14. Potrivit evidențelor contabile ale debitoarei Societatea Sadalbari SRL Tg-Mureș, Salariații societății figurează cu
salarii restante în sumă de 10.205 lei, confom Statului de plată aferent lunii februarie 2017, sumă cu care aceștia
urmează a fi înscriși în tabelul de creanțe al debitoarei.
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15.La data de 30.05.2017 Banca de Export-Import a României EximBank SA București, cu sediul în București, str.
Barbu Delavrancea nr. 6A, sector 1(Bancă care deține calitatea de creditor în baza Convenției de garantare nr.
934A/2013, emisă de către Exim Bank SA, la cererea Romcab SA în favoarea Băncii Transilvania – Sucursala TgMureș, și despre existența căreia am aflat doar cu ocazia analizării declarației de creanță depusă de către creditoarea
Banca Transilvania – Sucursala Tg-Mureș, motiv pentru care am comunicat prin email către EximBank SA că, are
posibilitatea depunerii unei eventuale declarații de creanță, pentru sumele achitate creditoarei) a comunicat
administratorului judiciar declaratția de creanță nr. 4165/26.05.2017 prin care solicită înscrierea în Tabelul preliminar
de creanțe cu o creanță în sumă totală de 9.026.920,66 lei, din care:
-suma de 417.511,57 lei, la categoria creanțelor bugetare, pure și simple, având rangul de prioritate prevăzut de art. 161,
pct. 5 din Legea nr. 85/2014, reprezentând cuantumul sumelor achitate de către EximBank SA în favoarea creditoarei
Banca Transilvania – Sucursala Tg-Mureș, în temeiul Convenției de garantare nr. 934A din data de 22.07.2013, cu
modificările ulterioare(având ca obiect emiterea de către EximBank SA, în numele și contul statului, la cererea Romcab
SA, în favoarea Băncii Transilvania – Sucursala Tg-Mureș, a unei scrisori de garanție în valoare de 1.325.337,60 lei,
modificată prin Actul adițional nr. 1/29.10.2013, ce garantează, în proporție de 80% creditul acordat de beneficiarul
garanției(Banca Transilvania) societății debitoare Romcab SA, respectiv Contractul de credit nr. 126/22.07.2013, cu
modificările ulterioare, a Convenției de împărțire a riscului nr. 934B din 22.07.2013, având ca obiect reglementarea
raporturilor contractuale între Exim Bank, în numele și contul statului și Banca Transilvania, modificată prin Actul
adițional nr. 1/29.10.2013 și a Scrisorii de garanție nr. E371 din data de 22.07.2013, în valoare de 1.325.337,60 lei,
modificată prin Addendum nr. 1/29.10.2013, în vederea garantării în proporție de 80%, ce se aplică la soldul creditului
nerambursat, al Contractului de credit nr. 126/22.07.2013, acordat de Banca Transilvania debitoarei, precum și a
Contractului de fideiusiune nr. 126/FID/02.07.2013 încheiat între Exim Bank S.A, Banca Transilvania și debitoarea
Societate Sadalabari SRL Motivat de faptul că, potrivit declarației de creanță depusă de către creditoarea Banca
Transilvania, acesteia i s-a plătit doar suma de 389.115,44 lei, din același Contract de fideiusiune nr.
126/FID/02.07.2013, considerăm că, creditoarea Exim Bank SA trebuie înscrisă în tabelul de creanțe al debitoarei, doar
cu suma de 389.115,44 lei, diferența între suma solicitată de către creditoare și cea care a fost primită de beneficiarul
garanției(Banca Transilvania), respectiv suma de 28.396,13 lei(417.511,57 lei - 389.115,44 lei), urmând a fi înscrisă ca
și creanță afectată de condiție;
- suma de 2.018.571,45 USD (respectiv 8.609.409,09 lei, calculată la cursul BNR din data de 31.03.2017, de 1
USD=4,2651 lei), la categoria creanțelor bugetare, afectate de condiție, având rangul de prioritate prevăzut de art. 161
pct 5 din Legea nr. 85/2014, sumă ce ar trebui plătită de către EximBank SA în favoarea creditoarei Banca Transilvania
– Sucursala Tg-Mureș, în temeiul Convenției de garantare nr. 842A din data de 11.05.2012, având ca obiect emiterea de
către EximBank SA, în numele și contul statului, la cererea Romcab SA în favoarea Băncii Transilvania – Sucursala
Tg-Mureș, a unei scrisori de garanție în valoare de 1.200.000 Eur, modificată prin Actele adiționale nr. 1-7, majorată la
valoarea de 2.250.000 USD, ce garantează, în proporție de 50% creditul acordat de beneficiarul garanției (Banca
Transilvania) societății debitoare Romcab SA, respectiv Contractul de credit - Plafon Global de Exploatare nr.
360/28.11.2011, cu modificările ulterioare, a Convenției de împărțire a riscului nr. 842B din data de 11.05.2012, având
ca obiect reglementarea raporturilor contractuale între Exim Bank, în numele și contul statului și Banca Transilvania Sucursala Tg-Mureș, modificată prin Actele adiționale nr. 1-7 și a Scrisorii de garanție nr. E279 din data de 11.05.2012,
în valoare de 1.200.000 USD, modificată prin Addendum nr. 1-5, în vederea garantării în proporție de 50%, ce se aplică
la soldul creditului nerambursat, al Contractului de credit-Plafon Global de Exploatare nr. 360/28.11.2011 acordat de
Banca Transilvania debitoarei, precum și a Contractului de fideiusiune nr. 360/FID/02.12.2012 încheiat între Exim
Bank S.A, Banca Transilvania și debitoarea Societate Sadalabari SRL Motivat de faptul că, Contractul de fideiusiune
nr. 360/FID/02/07.12.2012, modificat prin actele adiționale nr. 1/10.12.2012 și nr. 2/09.12.2013 prin care debitoarea
Sadalbari SRL s-a obligat să garanteze, cu toată averea sa mobilă și imobilă, prezentă și viitoare, în solidar cu
debitoarea principală Romcab SA, renunțând la beneficiile de discuțiune și de diviziune, doar până la concurența sumei
de 1.500.000 USD, considerăm că, creditoarea EximBank SA poate fi înscrisă în tabelul de creanțe al debitoarei
Sadalbari SRL doar cu echivalentul în lei a acestei sume, diferența în sumă de 518.571,45 USD, urmând a fi exclusă din
tabel. Precizăm că, creditoarea urmează a fi înscrisă în tabel la rubrica „Valoarea acceptată a creanței” cu o creanță sub
condiție în sumă de 6.392.250 lei, reprezentând echivalentul a 1.500.000 USD, la cursul de 1 USD=4,2615 lei, din data
deschiderii procedurii conform dispozițiilor art. 107, alin. 2 din Legea nr. 85/2014.
Motivat de faptul că, debitoarea Societatea Sadalbari SRL, deține doar calitatea de „Fideiusor”, titularul
creditului(împrumutatul) fiind o altă societate respectiv Societatea Romcab SA Tg-Mureș, creditoarea urmează a fi
înscrisă în tabelul de creanțe al debitoarei cu o „Creanță sub condiție” conform disp. art. 102, alin. (4) din Legea nr.
85/2014, creditoarea urmând a avea drept de vot și de a participa la distribuiri în cadrul prezentei proceduri, conform
disp. art. 102, alin. (5) din Legea nr. 85/2014, doar în situația în care creditoarea nu va reuși să-și recupereze creanța în
urma executării în prealabil a debitorului principal, respectiv a împrumutatului.
Precizăm că, creditoarea nu a fost notificată potrivit dispozițiilor art. 42 din Legea nr. 85/2014, deodată cu ceilalți
creditori, aceasta nefigurând în listele de creditori puse la dipoziție de reprezentanții societății debitoare, administratorul
judiciar consideră că creditoarea Banca de Export-Import a României EximBank SA, este de drept în termenul de
depunere a declarației de creanță, conform art. 42, alin. 3, din Legea nr. 85/2014.
Precizăm că, creditoarea urmează a fi înscrisă în tabel cu o creanță sub condiție” în sumă totală de 6.809.761,57 lei, la
rangul de prioritate prevăzut de dispozițiile art. 161, pct. 5, din Legea nr. 85/2014. Declaraţia de creanţă este legal
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timbrată cu 200 lei, taxă de timbru.
Pe baza declarațiilor de creanţă depuse la dosar am procedat la întocmirea Tabelului preliminar de creanţe al debitoarei
Societatea SADALBARI SRL Tg-Mureș, tabel care a fost depus la grefa Tribunalului Specializat Mureş la data de
31.05.2017, acesta fiind depus spre publicare în B.P.I., cu precizarea că, vom proceda la notificarea creditorilor a căror
creanță nu a fost înscrisă în tabel la valoarea solicitată precum și cu creditorii a căror creanță a fost înscrisă sub condiție.
Creditorii nemulţumiţi pot formula contestaţii, împotriva prezentului Raport cuprinzând analizarea declarațiilor de
creanță depuse în procedura insolvenței debitoarei SADALBARI SRL Tg-Mureș nr. 685/30.05.2017, pentru motive de
nelegalitate, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului raport, contestaţiile urmând a fi depuse în Dosar nr.
119/1371/2017 al Tribunalului Specializat Mureş.
Administrator judiciar, General Mir Consult S.P.R.L, Cătană Cristian
Județul Tulcea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AGROINDUSTRIALA NUFĂRUL SA, cod unic de înregistrare: 2367977
România Tribunalul Tulcea Secţia Civilă
Str. Toamnei, nr. 15
Dosar nr. 1461/88/2014/a2 JS-DNG
Comunicare sentinţă civilă nr. 504/28.03.2017
emisă la: ziua 29, luna mai, anul 2017
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,
Pârâţii:
- Anton Petrică, Andone Ion, Ulianov Sanda, toţi cu domiciliul ales la SCA Borisov, Ciulei, Iordache, Morozov din
Tulcea, str. Concordiei, nr. 6, jud. Tulcea
- Pop Angela, cu domiciliul în Tulcea, str. Meduzei, nr. 2, bl. 19, sc. B, et. 2, ap. 8, jud. Tulcea
Reclamanta:
- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea, cu
sediul în Tulcea, str. Babadag, nr. 163Bis, jud. Tulcea, în calitate de creditor bugetar asupra debitoarei SC
Agroindustriala Nufărul SA, persoană juridică, cu sediul în Tulcea, Şoseaua Tulcea-Mahmudia, km. 4-5, judeţul Tulcea,
număr de ordine în registrul comerţului J36/220/1991, cod de identificare fiscală 2367977, prin lichidator 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.
Se comunică, alăturat, copia Sentinţei civile nr. 504 din data de 28 martie 2017, pronunţată în dosarul nr.
1461/88/2014/a2 JS-DNG, de Tribunalul Tulcea, Secţia civilă – privind angajarea răspunderii conform art. 169 din
Legea 85/2014.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
Dosar nr. 1461/88/2014/a2
România Tribunalul Tulcea Secţia Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Încheiere
Şedinţa publică de la 24 martie 2017
Completul constituit din:
Judecător sindic: Daniel Nicola - Gheorghiu
Grefier: Adelina Sava
Pe rol judecarea cauzei în materia insolvenţei care are ca obiect art. 169 din Legea 85/2014, formulată de reclamanta creditoare Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Babadag, nr. 163Bis, jud. Tulcea, în contradictoriu cu pârâţii Anton Petrică, Andone
Ion, Ulianov Sanda, toţi cu domiciliul ales la SCA Borisov, Ciulei, Iordache, Morozov din Tulcea, str. Concordiei, nr. 6,
jud. Tulcea şi Pop Angela, cu domiciliul în Tulcea, str. Meduzei, nr. 2, bl. 19, sc. B, et. 2, ap. 8, jud. Tulcea.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă pentru pârâţii Ulianov Sanda, Anton Petrică şi Andone Ion,
avocat Liviu Ciulei, în baza împuternicirii avocaţiale de la dosar, iar pentru pârâta Pop Angela, avocat Michael Gudu, în
baza împuternicirii nr. 11/2017, lipsă fiind reclamanta.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează părţile, obiectul cauzei şi modul de îndeplinire a
procedurii de citare; de asemenea, reclamanta nu a depus interogatoriul pentru pârâţi, după care;
Judecătorul sindic a procedat la identificarea pârâtei Pop Angela, care s-a legitimat cu CI seria TC număr 311407 şi a
pârâtului Andone Ion, care s-a legitimat cu CI seria TC număr 199496.
Judecătorul sindic acordă cuvântul părţilor prezente, prin apărători, asupra probatoriului.
Avocat Liviu Ciulei, având cuvântul, arată că prezentul dosar poate fi soluţionat pe baza înscrisurilor depuse la dosar.
Prin urmare, solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse la dosar.
Avocat Michael Gudu, având cuvântul, solicită, de asemenea, încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse la dosar.
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