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Fata de lipsa de disponibilitati de la inceputul lichidarii şi fata de faptul ca în contul deschis pentru debitoarea Doru 
SRL au fost virate sume incasate urmare a valorificarii bunurilor identificate şi evaluate în patrimoniul debitoarei şi din 
recuperare creante, lichidatorul judiciar a procedat la distribuirea acestora. 
Concluzii: 
In conformitate cu prevederile art. 132 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, lichidatorul judiciar supune aprobarii judecatorului 
sindic prezentul raport prin care solicita inchiderea procedurii insolvenţei fata de societatea debitoare Doru SRL şi 
radierea acesteia. 
Prezentul raport va fi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa. 

Lichidator judiciar,  
CC Insol S.P.R.L.-Filiala Călărași 

Practician în insolventa 
Stana Mihaela 

 
Județul Maramureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea INTREPRINDERE MONTAJ-INSTALATII SA, cod unic de înregistrare: 2945191 

Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă 
Nr. 29772/ 17.11.2017 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 3650/100/2017 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Palatul Justiţiei, Bd. Republicii nr. 2A, camera 3, demisol, Telefon: 0262-218235 – 40, 
interioare 203, 230; Programul arhivei/registraturii instanţei: Arhiva 08:00-12:00; Registratura: 08:00-12:00. 
3.Debitor: Intreprindere Montaj-Instalații SA (în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective), cu sediul în Sat 
Mocira, Comuna Recea, Aleea Mocirei, nr. 4, judeţul Maramureș, înregistrată la ONRC sub nr. J24/1690/1992, având 
CUI RO2945191. 
4.Creditor: Creditorii societății Intreprindere Montaj-Instalații SA 
5.Administrator judiciar: CITR Filiala Cluj SPRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 3, jud. Cluj, 
reprezentată prin Partner Mariana Boiciuc. 
6.Subscrisa CITR Filiala Cluj SPRL, în calitate de administrator judiciar desemnat prin Sentința civilă nr. 
3035/14.11.2017 pronunțată în dosarul nr. 3650/100/2017, aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, notifică: 
7. Deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală împotriva debitorului Intreprindere Montaj-Instalații SA 
8. Debitorul Intreprindere Montaj-Instalații SA are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să 
depună documentele conform art. 74 din Legea nr. 85/2014. 
9. Creditorii debitorului Intreprindere Montaj-Instalații SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia 
prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
9.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 29.12.2017. În 
temeiul art. 114 alin. (1) din Legea 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat 
atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 
9.2. Alte termene stabilite în conformitate cu prevederile legale: 
-Temenul de depunere a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii este de 10 zile de la primirea notificării de 
deschidere a procedurii, în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (2) din Legea nr. 85/2014. 
-Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 
este 18.01.2018. 
-Termenul limită pentru depunerea contestațiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar, conform art. 111 alin. (2). 
-Termenul pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv al creanțelor este 12.02.2018. 
10. 10.Adunarea creditorilor: 
Prin prezenta se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 48, 
etaj 3, jud. Cluj, la data de 23.01.2018, ora 10:00, având ca ordine de zi: 
1.Prezentarea măsurilor efectuate de la declanşarea procedurii în vederea administrării şi conservării patrimoniului; 
2.Prezentarea activului şi a pasivului societăţii; 
3.Prezentarea raportului de cauze şi a concluziilor acestuia; 
4.Desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; 
5.Confirmarea administratorului judiciar, CITR Filiala Cluj SPRL; 
6.Aprobarea onorariului propus de administratorul judiciar; 
7.Diverse. 
Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor 
bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii vor putea vota şi prin 
corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a 
incorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice 
mijloace, până în ziua şi la ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar. 
În măsura în care se va considera necesar, se va proceda la completarea ordinii de zi menţionate, urmând a se notifică: 
acest aspect tuturor creditorilor și a se publica în BPI, cu cel puțin 5 zile anterior ţinerii şedinţei. Informaţii suplimentare 
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veţi putea obţine de la administratorul judiciar la adresa menţionată mai sus, iar materialele de discutat în cadrul 
adunării creditorilor vor fi transmise creditorilor interesaţi. 
Anexăm copia minutei Sentinței civile nr. 3035/14.11.2017 pronunțată în dosarul nr. 3650/100/2017 de către Tribunalul 
Maramureș. 
Cu deosebită considerație, 
Cluj-Napoca, 17.11.2017  
I.I.  

CITR Filiala Cluj SPRL 
Partner 

Mariana Boiciuc 
Informaţii suplimentare: 
1.În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Maramureș 
„Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea 85/2014; 
“(1)Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum şi 
menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinţă. 
(2)La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă, cel 
mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. 
(3)Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor 
originale şi păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul judiciar va face menţiunea pe original 
despre prezentarea acestora.” 
2.Declaraţia de creanţă se va depune în două exemplare, însoţită de înscrisurile doveditoare, un exemplar, în original, 
urmând a fi depus la Tribunalul Maramureș la dosar nr. 3650/100/2017 împreună cu taxa judiciară de timbru, iar cel de-
al doilea exemplar va fi comunicat administratorului judiciar la următoarea adresa: Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, 
nr. 48, et. 3, jud. Cluj. Pe exemplarul administratorului judiciar va fi trecuta şi o adresă de email pentru corespondenţă. 
3.Conform art. 102 alin. (2) Creanţa în baza căreia s-a deschis procedura insolvenţei este înregistrată de administratorul 
judiciar, în baza documentelor justificative ataşate cererii de deschidere a procedurii şi în urma verificării, fără a fi 
necesară depunerea unei cereri de admitere, potrivit alin. (1), cu excepţia cazului în care se calculează accesorii până la 
data deschiderii procedurii. 
4.În cazul în care se solicită înscrierea în tabelul preliminar a dobânzilor, penalităţilor sau a altor accesorii, se va depune 
anexat cererii modalitatea de calcul a acestora, cu menţiunea că nu vor putea fi calculate accesorii după data deschiderii 
procedurii. 
5.Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 
Restricții pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau măsurile de 
executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea 85/2014). 

CITR Filiala Cluj SPRL 
Partner 

Mariana Boiciuc 
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