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Județul Maramureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea INTREPRINDERE MONTAJ-INSTALATII SA, cod unic de înregistrare: 2945191 
România, Tribunalul Maramureş 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar nr. 3650/100/2017 

Comunicare sentinţa civilă nr. 3035 din data de 14.11.2017 
emisă la: ziua 17, luna 11, anul 2017 

Către, 
- debitoarea SC ÎNTREPRINDERE MONTAJ INSTALAŢII SA, cu sediul în Mocira, Aleea Mocira nr. 4, judeţul 
Maramureş, având nr. de înregistrare în Registrul comerţului J24/1690/1992, CUI RO2945191 
- administrator judiciar CITR Filiala Cluj SPRL (fostă Casa de Insolvenţă Transilvania) cu sediul în loc. Cluj Napoca, 
str. Dorobanţi, nr. 48, etaj 6, jud. Cluj 
Se comunică, alăturat, copia Sentinţei civile nr. 3035 din data de 14.11.2017, pronunţată în dosarul nr. 3650/100/2017, 
de Tribunalul Maramureş - Secţia a II- a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind pe debitoarea SC 
ÎNTREPRINDERE MONTAJ INSTALAŢII SA, cu sediul în Mocira, Aleea Mocira nr. 4, judeţul Maramureş, având nr. 
de înregistrare în Registrul comerţului J24/1690/1992, CUI RO2945191 
Parafa preşedintelui instanţei                             Grefier, 
                                                                                                                                                          Eliza-Andreea Ilcu Chiş  

* 
Cod ECLI     
Cod operator 4204 
România, Tribunalul Maramureş 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar nr. 3650/100/2017 

Încheierea civilă nr. 3035 
Şedinţa camerei de consiliu din 14 noiembrie 2017 

Instanţa constituită din: 
Preşedinte: Ioana Boloş - judecător 

Grefier: Eliza-Andreea Ilcu Chiş 
Pe rol este soluţionarea cererii formulată de către debitoarea SC ÎNTREPRINDERE MONTAJ INSTALAŢII SA, cu 
sediul în Mocira, Aleea Mocira nr. 4, judeţul Maramureş, având nr. de înregistrare în Registrul comerţului 
J24/1690/1992, CUI RO2945191, având ca obiect cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014. 
Fără citarea părţilor, în acestă fază a procedurii nu se prevede chemarea lor în instanţă. 
Se constată că cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 200 lei, conform chitanţei nr. 
0006890/09.11.2017 (fila 11). 
Tribunalul verificându-şi din oficiu competenţa, în temeiul art. 131 alin. 1 din Noul Cod de procedură civilă, constată că 
întemeiat pe dispoziţiile art. 8 alin 1 şi art. 41 din Legea nr.85/2014, este competent general, material şi teritorial să 
soluţioneze cauza. 
Constată că debitoarea a propus ca administrator judiciar pe practicianul în insolvenţă CITRL Filiala Cluj SPRL, cu 
sediul în Cluj Napoca, str. Dorobanţilor nr. 48 et. 6, judeţul Cluj. 
Se constată că s-au depus la dosar, prin compartimentul de registratură al instanţei la data de 13.11.2017, de către 
creditoarele SC POTAISSA & CO IMPEX SRL, SC INDPRODCOM SRL, SC CONSTRUROM SRL, SC 
GRIOTRANS SRL şi SC IFMAR SA cereri de deschidere a procedurii de insolvenţă. 
De asemenea se constată că anterior depunerii cererii de către debitoare, în dosarul înregistrat sub nr. 2963/100/2017 al 
Tribunalului Maramureş, creditoarea Banca Transilvania a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei acestei debitoare.  
Având în vedere înscrisurile depuse în probaţiune, actele de la dosar constată cauza lămurită, închide dezbaterile în baza 
art. 394 din acelaşi cod şi reţine cauza în pronunţare. 

Judecătorul sindic, 
Deliberând asupra cererii de faţă instanţa constată următoarele:  
Prin Cererea înregistrată sub număr de mai sus, la data de 09.11.2017 debitoarea SC ÎNTREPRINDERE MONTAJ 
INSTALAŢII SA, cu sediul în Mocira, Aleea Mocira nr. 4, judeţul Maramureş, având nr. de înregistrare în Registrul 
comerţului J24/1690/1992, CUI RO2945191, a solicitat a fi suspusă procedurii generale de insolvenţă şi desemnarea în 
calitate de administrator judiciar provizoriu CITRL Filiala Cluj SPRL, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, 
manifestându-şi intenţia de reorganizare în baza unui plan. 
În motivarea cererii se arată că obiectul principal de activitate al debitoarei este activităţi de construcţii civile şi 
industriale. Ulterior înfiinţării firmei, afacerea s-a dezvoltat de la an la an, însă în ultima perioadă, probabil şi din cauza 
crizei economico-financiare mondiale şi implicit naţionale, în domeniul construcţiilor s-a regăsit un declin major. S-a 
constatat că în patrimoniul acesteia există un dezechilibru financiar bazat pe lipsa de lichidităţi. Având în vedere 
insuficienţa fondurilor băneşti disponibile în patrimoniul societăţii, se precizează că nu se vor putea plăti datoriile 
exigibile către creditori. În această situaţie, se consideră că singura şansă de redresare a societăţii ar fi reorganizarea 
activităţii pe baza unui plan, în cadrul procedurii insolvenţei. Astfel, se apreciază că societatea dispune de resursele 
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necesare pentru ducerea la bun sfârşit a unui plan de reorganizare. Sunt propuse pentru redresare următoarele activităţi 
principale: finalizarea contractelor de excuţie a lucrărilor de construcţii aflate în derulare; încasarea lucrărilor executate 
de la antreprenorii generali şi instituţiile publice beneficiare; încheierea de noi contracte de lucrări de construcţii în 
antrepriză sau subantrepriză; identificarea unor noi clienţi; conceperea unui plan de reorganizare care să prevadă 
îndestularea unei părţi a creditorilor, atât din încasarea creanţelor cât şi din vânzarea unor bunuri ale societăţii. 
Pentru ducerea la îndeplinire a planului de reorganizare, se doreşte a se constitui şi o grupă distinctă a creditorilor, 
respectiv cea a creditorilor indispensabili, care să fie constituită din creditorii menţionaţi în înscrisurile anexate. 
Se precizează faptul că societatea are un număr de 111 angajaţi, iar datoriile pe termen scurt ale societăţii care depăşesc 
60 de zile de la scadentă se ridică la data de 31.10.2017 la suma totală de 36.973.304,87 lei. 
Datoriile pe termen scurt se structurează astfel: ponderea cea mai mare a datoriilor este către bănci, acestea ridicându-se 
la data de 31.10.2017 la suma de 25.536.641,87 lei: datoriile salariale se ridică la suma de 220.000 lei la data de 
31.10.2017; datoriile către bugetul de stat ale societăţii se ridicau la data de 31.11.2017 la suma de 1.177.905 lei iar 
datoriile către furnizori sunt în sumă de 10.038.758 lei, reprezentând facturi neachitate. 
Starea de insolvenţă iminentă a societăţii debitoare a fost generată de neîncasarea sau încasarea cu mare întârziere a 
contravaloarii lucrărilor de construcţii efectuate de la beneficiarii debitoarei care cea mai mare parte sunt reprezentate 
de instituţii publice sau antreprenori generali. 
Se arată că societatea a luat măsuri de accelerare a încasărilor încă de la începutul anului 2016 prin acţiuni în instanţă 
formulate împotriva antreprenorilor generali sau unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare a lucărilor de construcţii 
realizate cum este cazul SC LUDWUG PFEIFFER HOCH UND TIFBAU Gmbh & CO faţă de care debitoarea deţine o 
creanţă în sumă de 3.131.376,64 lei şi, care face obiectul dosarelor cu nr. 8994/30/2016 şi 9107/30/2016 aflate pe rolul 
Tribunalului Timiş. 
Cu toate măsurile luate, situaţia societăţii debitoare nu s-a îmbunătăţit, continuând să facă faţă datoriilor către furnizori, 
bănci şi bugetul de stat cu dificultate, pe fondul şi al unei scăderi drastice a lichidităţilor datorită imposibilităţii de 
încasare a creanţelor de la beneficiarii lucrărilor de construcţii efectuate. De asemenea, astfel cum rezultă din situaţiile 
financiare anexate, societatea debitoare nu poate face faţă datoriilor exigibile cu lichidităţi la data scadenţei. 
Se arată că din analiza conturilor şi a registrului de casă al debitoare reiese faptul că societatea este în stare de 
insolvenţă în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014. Astfel, soldul de bancă şi cel de casă al 
debitoarei la data formulării cererii era de 10.644,21 lei, disponibilul aflat în bancă fiind în cuantum de 0 lei, iar cel din 
caserie fiind la data de 31.10.2017 în cuantum de 10.644,21 lei. Se precizează faptul că, creanţele de încasat totalizează 
un cuantum de 7.984.882,04 lei. 
Se apreciază că societatea are posibilităţi reale de continuare a activităţii economice, având în vedere contractele de 
execuţie de lucrări de construcţii aflate în derulare precum şi prin implementarea unor măsuri de sporire a încasărilor şi 
reducere a costurilor. De asemenea, în condiţiile în care datoriile acumulate către buget şi bănci vor fi eşalonate în baza 
unui plan de reorganizare, societatea are posibilităţi reale de redresare economică prin restructurarea activităţii (sporirea 
veniturilor şi diminuarea cheltuielilor) şi valorificarea unor active care să nu afecteze activitatea de bază. 
Un alt argument în favoarea intenţiei de reorganizare sub protecţia legii privind procedura insolvenţei îl reprezintă 
faptul că în această perioadă debitorul este ferit de presiunea creditorilor, deoarece în temeiul art. 75 din legea nr. 
85/2014, se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului 
sau bunurilor sale, astfel că nici un creditor nu va mai putea acţiona în judecată societatea pentru recuperarea creanţei 
sale. 
Se menţionează că datoriile societăţii, respectiv 36.973.304,87 lei, astfel cum rezultă din documentele ataşate, depăşesc 
cu mult valoarea-prag de 40.000 lei prevăzută de art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă. 
În temeiul art 85 din Legea nr.85/2014, se solicită ca prin hotărârea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei să 
se dispună păstrarea dreptului de administrare a societăţii, constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi 
administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea sub supravegherea administratorului judiciar - având în vedere 
declararea intenţiei de reorganizare. 
Prin urmare, societatea se aflăm în cazul unei insolvenţe vădite, aşa cum aceasta este definită de art. 5 pct. 29 din Legea 
85/2014, întrucât societatea nu a achitat în termen de 60 de zile, din cauza insuficienţei fondurilor băneşti disponibile, 
datoriile exigibile către creditori. Se apreciază că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de Legea 85/2014, pentru ca 
instanţa să admită cererea şi să dispună deschiderea procedurii de insolvenţă. Se menţionează că prin adresa nr. 
27330/08.11.2017 a fost notificată Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca cu privire la intenţia 
de formulare a cererii de deschidere a procedurii în conformitate cu dispoziţiile art. 66 alin. (1) din Legea 85/2014. 
În probaţiune s-au depus înscrisurile prev. de art. 67 din Legea nr. 85/2014. 
În drept s-au invocat prevederile art. 65, 71, 73, 66 din Legea nr. 85/2014.  
Examinând cererea, judecătorul sindic reţine următoarele: 
Potrivit art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează 
prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, iar insolvenţa 
debitorului este prezumată atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditoare, 
prezumţia fiind relativă. 
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Din definiţia legală menţionată se observă că una dintre caracteristicile esenţiale ale insolvenţei o reprezintă insuficienţa 
fondurilor băneşti din patrimoniul debitorului, care face imposibilă stingerea prin plată a datoriilor exigibile cu sumele 
de bani disponibile. 
Potrivit dispoziţiilor art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze 
tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor acestei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de 
insolvenţă. 
În situaţia de faţă, din înscrisurile existente la dosar, depuse ataşat cererii introductive, descrierea sumară a modalităţii 
pe care debitoarea o are în vedere pentru reorganizarea societăţii în conformitate cu dispoziţiile art. 67 alin 1 lit. h din 
Legea nr. 85/2014, coroborat cu restul înscrisurilor depuse reiese că societatea debitoare este în stare de insolvenţă, 
nedispunând de fonduri băneşti pentru plata datoriilor restante în cuantum de 36.973.304,87 lei, fiind îndeplinită 
condiţia referitoare la valoarea prag prevăzută de art. 5 pct. 72 din Legea insolvenţei. În acest sens, este de menţionat că 
astfel după reiese din Balanţa de verificare aferentă lunii octombrie 2017, doar datoria fiscală cu titlu de TVA de plată 
este 911.742,31 lei, iar impozitul pe salarii este de 87.332,00 lei (f. 37). Datoriile la furnizori sunt de 1.471.594 lei (f. 
62), separat de sumele datorate în baza creditelor bancare. 
Pentru acest motiv, în baza dispoziţiilor art. 71 şi următoarele din Legea nr. 85/2014, se va dispune deschiderea 
procedurii generale de insolvenţă, potrivit dispozitivului, cu luarea în considerare a intenţiei de a propune în termenul 
legal un plan de reorganizare a activităţii. 
Având în vedere că urmare a verificărilor efectuate, s-a constatat existenţa unui alt dosar de insolvenţă, înregistrat la 
cererea creditoarei BANCA TRANSILVANIA SA împotriva debitoarei sub nr. 2963/100/2017, pentru creanţa în sumă 
de 8.268.931,80 lei, calculată la data de 04.09.2017, care a parcurs procedura regularizării cererii şi are fixat primul 
termen de judecată azi, 14.11.2017, în temeiul art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014,  s-a dispus soluţionarea în 
procedură necontencioasă a cererii debitorului, respectiv urmează a se dispune conexarea cererii creditorului Banca 
Transilvania SA, care în raport de deschiderea procedurii insolvenţei, urmează a deveni Declaraţie de creanţă, conform 
dispozitivului prezentei hotărâri.  
Faţă de împrejurarea că şi în prezentul dosar au fost înregistrate cereri de deschidere a procedurii insolvenţei de către 5 
creditoare (SC POTAISSA & CO IMPEX SRL, SC INDPRODCOM SRL, SC CONSTRUROM SRL,  SC 
GRIOTRANS SRL, SC IFMAR SA), acestea se vor analiza ca Declaraţii de creanţă în temeiul art. 66 alin. 7 din Legea 
nr. 85/2014. 
În consecinţă, se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de lege, respectiv în temeiul art. 45 alin. 1 lit. d prop. 1 teza 
finală, din Legea nr. 85/2014, se va numi lichidatorul judiciar provizoriu, propus de debitoare, şi chiar de către toate 
creditoarele, raportat la soluţionarea conform celor de mai sus, a cererii acesteia, urmând a efectua notificările prevăzute 
la de lege, conform prev. art. 100 din aceeaşi lege. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea debitoarei SC INTREPRINDERE MONTAJ INSTALAŢII SA cu sediul în loc. Mocira, Aleea Mocira 
nr. 4, jud. Maramureş, înmatriculată sub nr. J24/1690/1992, având CUI RO2945191, pentru deschiderea procedurii 
generale de insolvenţă, şi în consecinţă: 
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC INTREPRINDERE MONTAJ 
INSTALAŢII SA Mocira, Aleea Mocirei nr. 4, jud. Maramureş, înmatriculată sub nr. J24/1690/1992, având CUI 
RO2945191. 
Numeşte Administrator judiciar provizoriu pe CITR Filiala Cluj SPRL (fostă Casa de Insolvenţă Transilvania) cu sediul 
în loc. Cluj Napoca, str. Dorobanţi, nr. 48, etaj 6, jud. Cluj, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege. 
În temeiul art. 99 alin. 1 coroborat cu art. 100 din Legea nr. 85/2014;  
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitoarei, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Maramureş, Registrul societăţilor agricole/Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre, prin Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 99 din Legea 85/2014, precum şi tuturor 
băncilor unde debitorul are deschise conturi. 
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 29.12.2017. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 18.01.2018. 
Contestaţiile se vor depune la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a 
tabelului preliminar. 
Fixează termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 12.02.2018. 
Fixează data şedinţei Adunării creditorilor la data de 23.01.2018, ora 10,00 la sediul Administratorului judiciar şi 
convoacă creditorii debitoarei. 
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către administratorul judiciar/lichidator judiciar. 
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014; 
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente 
procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi 
deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de 
depozit bancar. Dispune ca în conformitate cu dispoziţiile art. 92 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar să 
întocmească şi să depună la dosar un raport, în termen de 20 de zile de la desemnarea sa. 
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Fixează termen pentru continuarea procedurii la 13.03.2018, NCPC Complet 15 - Falimente sala 78, orele 08:30. 
În temeiul art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, conexează cererea creditoarei BANCA TRANSILVANIA SA cu sediul 
în loc. Cluj Napoca, str. George Bariţiu, nr. 8, jud. Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J12/4155/1993, având CUI 
5022670, şi cu sediul procesual ales în loc. Baia Mare, B-dul Unirii, nr. 5A, jud. Maramureş, la Banca Transilvania – 
Sucursala Baia Mare, înregistrată anterior în dosarul nr. 2963/100/2017 al Tribunalului Maramureş, împotriva 
debitoarei SC INTREPRINDERE MONTAJ INSTALAŢII SA, cerere care devine Declaraţie de creanţă, cu aplicarea 
art. 66 alin. 8 din Legea nr. 85/2014.  
În temeiul art. 66 alin. 7 din Legea nr. 85/2014, califică ca Declaraţii de creanţă, cererile creditoarelor: 
-SC POTAISSA & CO IMPEX SRL, cu sediul în loc. Mocira, str. Aleea Mocirei nr. 4, înmatriculată sub nr. 
J24/2416/1994, CUI RO 6608903; 
-SC INDPRODCOM SRL cu sediul în loc. Baia Mare, str. Aleea Mocirei, nr. 4, jud. Maramureş, înmatriculată sub nr. 
J24/445/1999, CUI RO 12120019; 
-SC CONSTRUROM SRL cu sediul în loc. Baia Mare, B-dul Bucureşti, nr. 124, jud. Maramureş, înmatriculată sub nr. 
J24/287/2004, CUI RO 16161089; 
-SC GRIOTRANS SRL cu sediul în loc. Baia Mare, str. Transilvaniei, nr. 6A/67, jud. Maramureş, înmatriculată sub nr. 
J24/213/2001, CUI RO 13801094; 
- SC IFMAR SA cu sediul în loc. Baia Mare, str. Mărgeanului, nr. 2, jud. Maramureş, înmatriculată sub nr. 
J24/1589/1991, CUI RO 2203702; 
pentru deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC INTREPRINDERE MONTAJ INSTALAŢII SA 
Executorie. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în BPI. Cererea pentru 
exercitarea căii de atac se depune la Tribunalul Maramureş – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal. 
Dată în Cameră de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 Noiembrie 2017. 
Preşedinte,                               Grefier, 
Ioana Boloş                   Eliza-Andreea Ilcu Chiş 
 
Județul Mehedinţi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea MARKOMEDIA IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 11026111 

Anexă  
Cerere inchidere procedura* privind  

debitorul SC Markomedia Impex SRL Drobeta Tr.Severin judetul Mehedinti 
Număr dosar 6011/101 anul 2008 Tribunal Mehedinti Secţia II-a Civila de Contencios Admiinistrativ şi Fiscal 
Judecător sindic Brandibur Claudiu 
Temei juridic: art. 129 (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: I.P. LIQUIDATION I.P.U.R.L.  
Debitor: SC MARKOMEDIA IMPEX SRL DROBETA TR.SEVERIN JUDETUL MEHEDINTI 
1. Menţiuni: 
In baza art.dispozitiilor art.129 (1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei cu modificarile şi completarile 
ulterioare, intrucat toate bunurile din averea debitoarei SC MARKOMEDIA IMPEX SRL Drobeta Tr.Severin au fost 
lichidate, solicitam inchiderea procedurii, descarcarea lichidatorului judiciar de sarcinile avute şi radierea debitoarei SC 
MARKOMEDIA IMPEX SRL cu sediul în str. Calomfirescu nr.159 Bl 9S sc.1 ap.2 Drobeta Tr.Severin judeţul 
Mehedinti, cod de identificare fiscala 11026111, numar de ordine în registrul comertului J25/334/1998, din registrul în 
care este inmatriculata. 

Ec. popescu ioan 
I.P. Liquidation I.P.U.R.L. 

 
Județul Teleorman 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea DONAU CHEM SRL, cod unic de înregistrare: 16958124 
România, Tribunalul  Teleorman, Secţia Civilă Alexandria,  
Str. Independenţei, nr. 22, judeţ Teleorman 
Dosar nr. 726/87/2016/a9 
Termen de judecată: 18.01.2017  

Citaţie 
emisă la: ziua  08 luna 11 anul 2017 

Participanţii la procedura insolvenţei din lista anexă, sunt chemaţi la această instanţă, camera 1, completul 1 NCPC, în 
ziua de 18, luna 01 anul 2018, ora 8:30, în calitate de creditori în proces cu debitorul  SC Donau  Chem SRL, cu sediul 
social în Turnu Măgurele, str. Portului, nr. 1, judeţ  Teleorman,cod de identificare fiscală 16958124, număr de ordine în 
registrul comerţului  J34/568/2004, având ca obiect – contestaţie tabel preliminar creanţe. Cu cel puţin 5 zile înainte de 
termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a 
propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.   
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier,  

Administrator
Highlight




