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2. Societatea VASREP PETRO CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 15157101 
Plan de distribuire 
Nr. 263/14.11.2017 

1. Date privind dosarul: Număr dosar nr.3033/105/2012, Tribunal Prahova, Secţia Comercială şi de Contencios 
Administrativ-Birou Faliment, Judecător sindic: Stefuc Liliana 
2.Arhiva/registratura instanţei: Ploieşti, str. Piata Victoriei, nr.10, jud. Prahova, programul arhivei/registraturii instanţei: 
în fiecare zi 9-13. 
3.Debitor: SC VASREP PETRO CONSTRUCT SRL, Cod de identificare fiscală 15157101, sediul social Mărginenii de 
Jos, jud. Prahova. Număr de ordine în registrul comerţului J29/148/2003.  
4. Administrator judiciar: CII PETCU VIORICA, Cod de identificare fiscală 20856009, sediul social Ploieşti, str. 
Splaiului, nr.26, bl.34R2, sc.A, ap.2, jud. Prahova, tel./fax 0244/513366.E-mail cabav.petcu@gmail.com, nume şi 
prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică av. Petcu Viorica.  
5. Subscrisa C.I.I. Petcu Viorica în calitate de administrator judiciar al debitorului SC VASREP PETRO CONSTRUCT 
SRL conform încheierii din data de 14.05.2012, pronunţată de Tribunalul Prahova, secţia Comercială şi de Contecios 
Administrativ-Birou Faliment, în dosarul 3033/105/2012, în temeiul art. 21 din Legea privind procedura insolvenţei: 
COMUNICĂ 
6. Planul de distribuire a sumei de 10.200 lei: 

Nr. 
crt 

Creditor Creanta solicitata Creanta ajustata dupa 
distribuire 

Suma 
distribuita 

1. ONORARIU DE SUCCES  - - 3570,00 
2. 2% UNPIR - - 200,00 
3. D.G.R.F.P PLOIESTI 1.643.356,00 lei 1.460.583,87 lei 6.430,00 
 TOTAL 1.643.356,00 lei 

 
1.460.583,87 lei 10.200,00 

Semnătura şi ştampila 
 
Județul Timiş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea RS SARA MOTORS SA, cod unic de înregistrare: 13328531 
Tribunalul Timis-sectia a II-a civila 
Str. P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2A 
Dosar nr. 8567/30/2017 
Termen: 01 martie 2018 

Comunicare, 
sentinţa civilă   nr. 1136/26.10.2017 

Către, 
 Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş     
 Sediul:  Timişoara, str. Paris nr. 2A, jud. Timiş 
 Cod de identificare fiscală: 14942091 
D.G.R.F.P. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş, cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, 
judeţul Timiş; 
Debitoare: 
S.C. RS SARA MOTORS S.A., cu sediul în sat Ghiroda, comuna Ghiroda, Calea Lugojului nr. 96A, judeţul Timiş, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/823/2000, CUI 13328531; 
Administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă: 
SCP PDA INSOLVENCY SPRL, RFO II  0385/30.05.2009, CUI RO 25768102, cu sediul în Bucureşti, str. Moliere nr. 
8A, et. 1, ap. 2, sector 1 şi sediul procesual ales în Timişoara, Calea Martirilor 1989 nr. 100, judeţul Timiş; 
Creditoare: 
S.C. G AUTO S.R.L., cu sediul social în Italia, Bassano Del Grapa, Viale de Gasperi nr. 35/37, CAP 36061, Italia, VI – 
312487 şi sediul procesual ales la SCA Stegăroiu şi Asociaţii, cu sediul în Cluj Napoca, str. Petofi Sandor nr. 7, judeţul 
Cluj; 
TONESCU FINANCE S.a.R.L., cu sediul social în Bd. Konrad Adenauer, nr. 2, L-1115 Luxemburg, Marele Ducat al 
Luxemburgului şi sediul procesual ales în Bucureşti, str. Calea Floreasca, nr. 246C, Clădirea de Birouri Skytower, et. 
11, sector 1; 
S.C. SARA INVESTMENT S.R.L., cu sediul în sat Ghiroda, comuna Ghiroda, Valea Lugojului nr. 96A, et. 1, cam. 1, 
judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/819/2006, CUI R 18480270. 
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr. 1136/26.10.2017, pronunţată în dosarul nr.8567/30/2017 de Tribunalul 
Timiş, Secția a II-a Civila,  privind pe debitoarea S.C. RS SARA MOTORS S.A., cu sediul în sat Ghiroda, comuna 
Ghiroda, Calea Lugojului nr. 96A, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. 
J35/823/2000, CUI 13328531. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

Carmen Teodora Păunescu  

Administrator
Highlight
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* 
Dosar Nr. 8567/30/2017 
România 
Tribunalul Timiş - Secţia A II-A Civilă 

Încheierea civilă nr. 1136 
Şedinţa Din Camera De Consiliu Din Data De 26 Septembrie 2017 

Completul compus din: 
Judecător Sindic : Cristina Crăciun 
Grefier : Carmen Teodora Păunescu 

Pe rol se află soluţionarea cererii de deschidere a procedurii generale a insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014, 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, formulată de debitoarea S.C. RS SARA MOTORS S.A., 
cu sediul în sat Ghiroda, comuna Ghiroda, Calea Lugojului nr. 96A, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului Timiş sub nr. J35/823/2000, CUI 13328531. 
La apelul nominal au răspuns av. Panduru Bogdan şi administratorul Sandru Răzvan, care depune delegaţie, pentru 
debitoare, av. Vidican Marius, pentru creditoarea S.C. G AUTO S.R.L., av. Zandomeni Adrian, pentru creditoarea S.C. 
SARA INVESTMENT S.R.L., av. Iordan Ana Maria, pentru petenta SCHAAD ECATERINA, care a formulat cerere de 
intervenţie în dosarul nr. 4136/30/2017 şi av. Guţă Simona, pentru creditoarea TONESCU FINANCE S.a.R.L., în 
dosarul nr. 4570/30/2017. 
Procedura de citare este legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, se constată că la dosar, prin Serviciul Registratură al instanţei, s-a 
depus: 
la data de la data de 16.10.2017, cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditoarea S.C. SARA 
INVESTMENT S.R.L., timbrată corespunzător şi la care a ataşat înscrisuri în dovedirea susţinerilor sale; 
la data de 25.10.2017, cereri de amânare formulate de petentele Siminovici Carmela – Daciana şi Dănoiu Oana, prin 
care solicită acordarea unui nou termen pentru soluţionarea cererilor de reexaminare formulate împotriva modului de 
stabilire a taxei de timbru; 
după care;  
 Fata de dispozitiile art. 66 alin 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţa, 
instanţa acordă cuvântul debitoarei asupra cererii sale de deschidere a procedurii, aratand ca , in situatia in cerera 
acesteia va fi admisa, dosarele nr. 4136/30/2017 şi nr. 4570/30/2017 vor fi conexate la prezenta cauza, iar cererile 
creditorilor de deschidere a procedurii de insolventa vor fi avute in vedere ca si declaratii de creanta, iar in  situatia in 
care va fi respinsa, se vor solutiona, potrivit art. 72 si urmatoarele din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei si de insolvenţa. 
Av. Panduru Bogdan, pentru debitoare a solicitat admiterea cererii, deschiderea procedurii insolvenţei privind 
debitoarea S.C. RS SARA MOTORS S.A. şi desemnarea, în calitate de administrator judiciar a practicianului în 
insolvenţă SCP PDA INSOLVENCY SPRL, arătând că nu este de acord cu solicitarea de desemnare a administratorului 
judiciar formulată de TONESCU FINANCE S.a.R.L., având în vedere că aceasta nu doreşte reorganizarea debitoarei.  
Av. Guţă Simona, pentru creditoarea TONESCU FINANCE S.a.R.L., solicită admiterea cererii şi deschiderea 
procedurii insolvenţei privind debitoarea şi desemnarea în cauză, în calitate de administrator judiciar al debitoarei a 
practicianului în insolvenţă CENTRUM LEX SPRL, având în vedere că este creditorul majoritar al debitoarei. 
  Av. Vidican Marius, pentru creditoarea S.C. G AUTO S.R.L., a solicitat obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de 
judecată, depunând în acest sens factura seria SCA nr. 6591932/11.04.2017 şi extrasul de cont privind achitarea 
onorariului de avocat. 

Judecătorul sindic, 
Deliberând asupra cererii de faţă, reţine următoarele: 
Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 18.10.2017, debitoarea S.C. RS SARA MOTORS S.R.L., în temeiul art. 
38 al. 1 coroborat cu art. 66 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă a 
solicitat declanşarea procedurii generale de insolvenţă şi numirea, în calitate de administrator judiciar a practicianului în 
insolvenţă SCP PDA INSOLVENCY SPRL, RFO II  0385/30.05.2009, CUI RO 25768102, cu sediul în Bucureşti, str. 
Moliere nr. 8A, et. 1, ap. 2, sector 1 şi sediul procesual ales în Timişoara, Calea Martirilor 1989 nr. 100, judeţul Timiş, 
în temeiul art. 45 al. 1 lit. d teza I din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
În motivare a susţinut în esenţă că debitoarea se află în dificultate financiară, având lipsă de lichidităţi atât pe termen 
scurt cât şi pe termen lung şi un grad de îndatorare pe termen lung ridicat. 
Cu privire la îndeplinire condiţiilor necesare în vederea deschiderii procedurii generale de insolvenţă, a susţinut că din 
actele şi documentele contabile depuse la dosar în conformitate cu dispoziţiile art. 67 din Legea nr. 85/2014, privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, rezultă în mod indubitabil să debitoarea S.C. RS SARA 
MOTORS S.R.L. se află în stare de insolvenţă vădită, fiind îndeplinită şi condiţia valorii – prag impusă de dispoziţiile 
art. 5 pct. 72 din acelaşi act normativ, înregistrând datorii totale certe, lichide şi exigibile în cuantum de 8.638.634,19 
lei, pentru a căror plată nu dispune şi nici nu va dispune de disponibilităţi băneşti. 
Precizează că debitoarea deţine bunuri mobile şi imobile în patrimoniul său, care ar putea fi valorificate sau înstrăinate, 
iar cu sumele obţinute s-ar putea acoperi o parte din datoriile societăţii sau ar putea acoperi, chiar în întregime, aceste 
datorii, însă, aceste operaţiuni juridice (valorificarea bunurilor: închiriere, exploatare şi înstrăinarea acestora) trebuie 
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făcute de către o persoană calificată şi abilitată în acest sens, pentru a evita prejudicierea intereselor Creditorilor şi 
implicit ale debitorului şi anume un practician în insolvenţă. 
Menţionează că debitoarea S.C. RS SARA MOTORS S.A. avea calitatea de dealer autorizat al SUZUKI, 
comercializând autovehicule, motociclete şi accesorii auto marca Suzuki, acesta fiind obiectul principal de activitate al 
societăţii.  
Pe lângă această activitate de comercializare, debitoarea deţinea şi un service reparaţii autovehicule autorizat SUZUKI, 
asigurând reviziile, reparaţiile şl garanţiile autovehiculelor marca Suzuki, cât şi a altor tipuri de autovehicule sau 
autoutilitare. 
La data de 25.09.2017 au fost comunicate către debitoare Notificări de reziliere de către Magyar Suzuki Corporation: 
1. Notificare de reziliere unilaterală a Contractului de dealer autovehicule Suzuki încheiat la data de 16.08.2013, între 
S.C. RS SARA MOTORS S.A. şi Magyar Suzuki Corporation; 
2. Notificare de reziliere unilaterală a Contractului de service Suzuki încheiat la data de 10.02.2017, între S.C. RS 
SARA MOTORS S.A. şi Magyar Suzuki Corporation 
3. Notificare de reziliere unilaterală a Contractului de dealer motociclete, piese de schimb şi accesorii Suzuki încheiat 
la data de 10.04.2014, între S.C. RS SARA MOTORS S.A. şi Magyar Suzuki Corporation; 
Astfel, debitoarea a pierdut calitatea de dealer şi service autorizat SUZUKI, nemaiputând comercializa autovehicule, 
motociclete şi accesorii marca SUZUKI. 
Urmare a acestei rezilieri a contractului, debitoarea a rămas doar cu activitatea de service autorizat RAR, încercând în 
paralel creşterea veniturilor din închirierea spaţiilor şi a bunurilor societăţii. Cu toate acestea, încasările societăţii au 
scăzut drastic, debitoarea neputând onora datoriile anterioare, certe, lichide şi exigibile numai din activitatea de service 
autovehicule şi din activitatea de închiriere a bunurilor. 
Totodată, împotriva S.C. RS SARA MOTORS S.A. au fost demarate proceduri de executare silită, în prezent toate 
conturile acesteia fiind poprite de către executori judecătoreşti. 
La data formulării prezentei cereri, debitoarea se află în imposibilitate de a achita datoriile certe, lichide şi exigibile, 
fiind necesară intrarea în procedura insolvenţei şi reorganizarea activităţii, deoarece din încasările curente se pot achita 
doar cheltuielile curente şi o mică parte din datoriile anterioare 
Faţă de aceste considerente, a solicitat să se ia act de intenţia debitoarei de a intra în procedura de reorganizare 
judiciară, având perspective de reorganizare. 
Referitor la desemnarea administratorului judiciar, a precizat că debitorul are posibilitatea de a solicita, prin intermediul 
cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă, numirea unui administrator judiciar provizoriu. 
Pe baza studiului efectuat şi pe baza recomandărilor obţinute de la diverşi colaboratori şi operatori economici cu care a 
desfăşurat raporturi comerciale, opiniază că practicianul în insolvenţă SCP PDA INSOLVENCV SPRL se bucură de o 
reputaţie profesională deosebită, având în portofoliu numeroase societăţi importante de pe teritoriul ţării, lichidate sau 
reorganizate, dată fiind seriozitatea şi profesionalismul cu care tratează fiecare dosar în parte, indiferent de onorariul 
stabilit şi de existenţa sau inexistenţa unor bunuri în patrimoniul societăţilor debitoare ale căror 
lichidatori/administratori sunt desemnaţi. 
Astfel, solicită numirea în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei S.C. RS SARA MOTORS S.A. a 
practicianului în insolvenţă SCP PDA INSOLVENCV SPRL, RFO II - 0385/30.05.2009, CUI; RO 25768102, cu sediul 
social în Bucureşti, str. Moliere nr. 8A, et. 1, ap. 2, sector l şi sediul procedural ales în Timişoara, Calea Martirilor 1989 
nr. 100, judeţul Timiş. 
În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 66, art. 38, art. 45 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă şi celelalte texte de lege enunţate anterior. 
Debitoarea a depus la dosar actele prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă. 
La data de 25.10.2017,  creditoarea TONESCU FINANCE S.a.R.L., a formulat note de şedinţă, prin care a solicitat 
desemnarea în cauză, în calitate de administrator judiciar al debitoarei a practicianului în insolvenţă CENTRUM LEX 
SPRL. 
La data de 04.05.2017  a fost înregistrată sub nr. 4136/30/2017, cererea formulată de creditoarea S.C. G AUTO S.R.L., 
cu sediul social în Italia, Bassano Del Grapa, Viale de Gasperi nr. 35/37, CAP 36061, Italia, VI – 312487 şi sediul 
procesual ales la SCA Stegăroiu şi Asociaţii, cu sediul în Cluj Napoca, str. Petofi Sandor nr. 7, judeţul Cluj prin care a 
solicitat deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei S.C. RS SARA MOTORS S.A. cu sediul în localitatea 
Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 96A, CP 307200, judeţul Timiş, CUI ROI 3328531, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului Timiş sub nr. J35/823/2000, aceasta fiind în stare de insolvenţă. 
În motivare a susţinut că, la data de 27.05.2015, între S.C. G AUTO S.R.L. şi debitoarea S.C. SARA MOTORS S.A. a 
fost încheiat un contract de tranzacţie, prin care debitoarea s-a obligat să restituie către S.C. G AUTO S.R.L.: 
- suma de 214.000 euro cu titlu de restituire sume precum şi dobânda datorată de 7% pe an în continuare până la 
achitarea integrală a debitului în cuantum de 214.000 euro, 
- suma de 12.258,73 euro + TVA reprezentând cheltuieli de judecată efectuate pentru recuperarea debitului anterior 
semnării tranzacţiei şi dobânzi calculate până la momentul semnării tranzacţiei precum şi restul dobânzilor datorate şi 
necalculate până în prezent 
A mai arătat că debitoarea a achitat G Auto suma de 214.000 euro reprezentând debit principal, însă cu anumite 
întârzieri, astfel încât aceasta datorează penalităţi de întârziere, conform art. 1 din contractul de tranzacţie din 
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27.05.2015 încheiat între părţi, iar plata creanţei în cuantum de 12.258.73 euro + TVA a devenit scadentă la data de 
27.02.2016 conform Contractului de tranzacţie încheiat la data de 27.05.2015, debitoarea neachitând această creanţă. 
În aceste condiţii, prezenta creanţă – în cuantum de 12.258,73 euro + TVA este certă, lichidă şi exigibilă. 
De asemenea, având în vedere că debitoarea a plătit cu întârziere suma de 214.000 euro în modalitatea stabilită prin 
contract (în tranşe), aceasta datorează dobânzi în cuantum de 7% pentru plata cu întârziere a sumelor stabilite prin 
contract, conform art. 1, art. 2 şi art. 3 din contractul de tranzacţie din data de 27.05.2015. 
Certă, lichidă şi exigibilă este şi creanţa reprezentând dobânda acumulată pentru plata cu întârziere a soldului de 
214.000 euro.  
Nu s-a procedat la plata acestora în termen de 60 de zile de la scadenţă, iar având în vedere faptul că debitoarea nu a 
plătit nici până în momentul de faţă datoriile contractate, apreciază că debitoarea se află într-o evidentă încetare de plăţi, 
acesta fiind motivul neachitării sumelor datorate. 
Mai mult, cuantumul creanţei datorate de S.C. RS SARA MOTORS S.A. depăşeşte cuantumul limită fixat de art. 5 pct. 
72 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, astfel încât sunt îndeplinite 
toate condiţiile prevăzute de lege pentru deschiderea procedurii de insolvenţă. 
Creanţele nu sunt beneficiare ale unei cauze de preferinţă. 
În concluzie, solicită deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea S.C. RS SARA MOTORS S.A. 
În drept au fost invocate dispoziţiile art. 65 şi următoarele din Legea 85/2014, art. 2.267 Cod civil, art. 1270 Cod civil. 
În dovedirea susţinerilor sale a solicitat proba cu înscrisurile ataşate, precum şi orice alt mijloc de probă a cărui 
administrare va rezulta din cercetarea judecătorească. 
În anexă a depus: 
- împuternicire avocaţială 
- taxă judiciară de timbru în cuantum de 200 de lei. 
La data de 25.05.2017, debitoarea S.C. RS SARA MOTORS S.A. a formulat contestaţie împotriva cererii de deschidere 
a procedurii, solicitând respingerea cererii de deschidere a procedurii, aratand in esenta ca creditoarea nu detine 
impotriva sa o creanta certa, lichida si exigibila. 
Contestaţia a fost timbrată corespunzător.  
La data de 03.10.2017, s-a formulat de către petenţii Schaad Ecaterina, Guta Constantin, Ineovan Felicia, Angheluş 
Ciprian Iosif, Gogoneaţă Eugen, Buculei Radu, Butas Train Valentin, Marc Antoniu Stelian, Munteanu Remus, 
Superceanu Maria Luminiţa, Sepetan Ioan Vicentie, Oprişan Catalin Ioan, Crăciunescu Ion, S.C. TKT GRUP S.R.L., 
Cinghită Ionan – Dan, Ghercioiu Ionuţ – Alin, Sichitiu Vasile Cosmin, Panţ Bogdan Horia, Cical Mihai, Ploscaru Oana 
Daniela, Ana Ioana, S.C. TOPO S S.R.L., Vig Maria – Silvana, Suba Ioan Viorel şi Giurgiu Dorian Radu, cerere de 
intervenţie în interesul debitoarei solicitând a se constata că cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de 
creditoarea S.C. G AUTO S.R.L. este neîntemeiată şi nefondată, cu consecinţa respingerii acesteia. 
În dovedirea susţinerilor au depus la dosar înscrisuri. 
La data de 04.10.2017, s-au formulat de către petentele Dănoiu Oana şi Simionovici Carmela – Daciana, cereri de 
intervenţie accesorie, prin care au solicitat respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată 
împotriva debitoarei S.C. RS SARA MOTORS S.A. In dovedirea susţinerilor sale au depus la dosar un set de înscrisuri. 
La termenul din 05.10.2017, instanţa a constatat că, atât cererea de intervenţie în interesul debitoarei, cât şi cererile de 
intervenţie accesorii nu au fost timbrate, acordând termen la data de 26.10.2017, în acest sens, obligaţie ce nu a fost 
îndeplinită de petenţi. 
La data de 23.10.2017, s-a depus cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditoarea S.C. SARA 
INVESTMENT S.R.L., cu sediul în sat Ghiroda, comuna Ghiroda, Valea Lugojului nr. 96A, et. 1, cam. 1, judeţul 
Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/819/2006, CUI R 18480270, susţinând că are 
împotriva acesteia o creanţă în cuantum de 15.026.757,85 lei.  
În dovedirea susţinerilor sale a depus la dosar un set de înscrisuri. 
Cererea a fost timbrată corespunzător.  
La data de 18.05.2017, a fost înregistrată sub nr. 4570/30/2017, cererea formulată de creditoarea TONESCU FINANCE 
S.a.R.L., cu sediul social în Bd. Konrad Adenauer, nr. 2, L-1115 Luxemburg, Marele Ducat al Luxemburgului şi sediul 
procesual ales în Bucureşti, str. Calea Floreasca, nr. 246C, Clădirea de Birouri Skytower, et. 11, sector 1 prin care a 
solicitat deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei S.C. RS SARA MOTORS S.A. cu sediul în localitatea 
Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 96A, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. 
J35/823/2000, CUI ROI 3328531. 
În motivare a susţinut, în esenţă că, împotriva debitoarei S.C. RS SARA MOTORS SA, are o creanţă certă, lichidă şi 
exigibilă în cuantum total de 4.528.944,46 lei, reprezentând creanţa calculată în lei la cursul BNR din 16.05.2017, 
respectiv 4,5476 LEI/Euro, suma ce este datorata în baza contractelor de credit încheiate între BANCA COMERCIALĂ 
ROMÂNĂ S.A. şi debitoare. 
A mai arătat că la data de 21.12.2015, între B.C.R. S.A. şi TONESCU FINANCE S.a.R.L. a intervenit contractul de 
cesiune de creanţe, prin care B.C.R. S.A. a transmis către TONESCU FINANCE S.a.R.L. creanţele deţinute asupra 
debitoarei cedate S.C. RS SARA MOTORS S.A., devenind astfel creditor al debitoarei. 
Totodată, a arătat că nu intenţionează să participe la o eventuală reorganizare a debitoarei. 
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În temeiul dispoziţiilor art. 45 al. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, a solicitat desemnarea, în calitate de administrator judiciar, a practicianului în insolvenţă SCP CENTRUM 
LEX SPRL.  
În dovedirea susţinerilor sale a depus la dosar înscrisuri. 
Cererea a fost timbrată corespunzător.  
La data de 26.06.2017, debitoarea S.C. RS SARA MOTORS S.A. a formulat contestaţie împotriva cererii de deschidere 
a procedurii, solicitând respingerea cererii. În dovedirea susţinerilor sale a depus la dosar un set de înscrisuri, inclusiv 
rapoarte de evaluare a bunurilor imobile aflate în patrimoniul debitoarei. 
Contestaţia a fost timbrată corespunzător.  
La data de 17.07.2017, creditoarea TONESCU FINANCE S.a.R.L. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat 
respingerea contestaţiei şi admiterea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei acesteia. 
La data de 04.10.2017, s-au formulat de către petentele Dănoiu Oana şi Simionovici Carmela – Daciana, cereri de 
intervenţie accesorie, prin care au solicitat respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată 
împotriva debitoarei S.C. RS SARA MOTORS S.A. In dovedirea susţinerilor sale au depus la dosar un set de înscrisuri. 
La termenul din 05.10.2017, instanţa a constatat că, atât cererea de intervenţie în interesul debitoarei, cât şi cererile de 
intervenţie accesorii nu au fost timbrate, acordând termen la data de 26.10.2017 în acest sens, obligaţie ce nu a fost 
îndeplinită de petenţi. 
La data de 23.10.2017, s-a depus cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditoarea S.C. SARA 
INVESTMENT S.R.L., cu sediul în sat Ghiroda, comuna Ghiroda, Valea Lugojului nr. 96A, et. 1, cam. 1, judeţul 
Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/819/2006, CUI R 18480270, susţinând că are 
împotriva acesteia o creanţă în cuantum de 15.026.757,85 lei.  
În dovedirea susţinerilor sale a depus la dosar un set de înscrisuri. 
Cererea a fost timbrată corespunzător.  
La data de 25.10.2017, petentele Siminovici Carmela – Daciana şi Dănoiu Oana, au formulat cereri de amânare, prin 
care solicită acordarea unui nou termen pentru soluţionarea cererilor de reexaminare formulate împotriva modului de 
stabilire a taxei de timbru. 
Potrivit art. 66 alin 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţa, la 
înregistrarea cererii, serviciul de registratură va efectua verificări, din oficiu, cu privire la existenţa pe rol a unor alte 
cereri de deschidere a procedurii formulate anterior de creditori. În cazul în care sunt înregistrate cereri formulate de 
creditori, se soluţionează cererea debitorului în procedură necontencioasă, prin aceeaşi încheiere judecătorul dispunând 
conexarea cererilor creditorilor, care în cazul deschiderii procedurii devin declaraţii de creanţă, iar dacă se respinge 
cererea debitorului, se soluţionează potrivit art. 72 şi următoarele. 
 Analizând in procedura necontencioasa cererea debitoarei,in raport de  înscrisurile anexate acesteia, precum şi 
dispoziţiile legale aplicabile în cauză, instanţa reţine următoarele: 
În conformitate cu art. 66 şi 67 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţa, 
debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor 
prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă. 
Potrivit art. 66 al. 4 din acelaşi act normativ, va putea să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor 
prezentei legi şi debitorul în cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este iminentă. 
Pentru promovarea unei cereri de deschidere a procedurii generale a insolvenţei, trebuie să fie întrunite condiţiile 
prevăzute de art. 66 din Legea nr. 85/2014. 
Conform dispoziţiilor art. 66 al. 1 din lege, debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o 
cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă, 
la cerere fiind ataşată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenţia de deschidere a procedurii 
insolvenţei. 
De asemenea, potrivit al. 4, „debitorul în cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este iminentă va putea să adreseze 
tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentului titlu”. 
Insolvenţa este definită, prin art. 5 pct. 29 din lege ca fiind „acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează 
prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile”.  
Din înscrisurile anexate cererii (în special lista creditorilor şi balanţa de verificare pentru luna anterioară introducerii 
cererii) rezultă că, datorită insuficienţei fondurilor băneşti, debitoarea nu îşi mai poate plăti datoriile, cuantumul 
acestora depășind 40.000 lei. 
În consecinţă, considerând îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 66 din lege şi văzând dispoziţiile art. 5 pct. 29 şi 72 
din Legea nr. 85/2014, va admite cererea debitoarei S.C. RS SARA MOTORS S.A şi va dispune deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei şi, ca o consecinţă a acestui fapt, se vor dispune măsurile prevăzute de lege. 
Cât priveste cererile de deschidere a procedurii de insolventa formulate  de creditoarele S.C. G AUTO S.R.L., 
TONESCU FINANCE S.a.R.L. şi S.C. SARA INVESTMENT S.R.L., se retine ca, potrivit art. 66 alin 7 din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţa „dacă, ulterior înregistrării cererii debitorului, 
dar înainte de soluţionarea acesteia, sunt formulate cereri de deschidere a procedurii de către creditori, acestea se vor 
înregistra direct la cererea formulată de debitor. (…). În această situaţie, se va proceda la soluţionarea în procedură 
necontencioasă a cererii debitorului. În cazul admiterii acesteia, cererile creditorilor se vor califica drept declaraţii de 
creanţă, iar în cazul respingerii sale, se vor soluţiona cererile creditorilor, potrivit art. 72 şi următoarele”. Prin urmare, 
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instanta va conexa la prezenta cauza dosarele nr. 4136/30/2017 şi nr. 4570/30/2017, iar cererile creditorilor vor fi avute 
în vedere ca declaratii de creanta, ulterior deschiderii procedurii, de administratorul judiciar, cu ocazia verificării 
creanţelor. 
Calificarea, prin lege, a cererii de deschidere a procedurii de insolventa formulata de creditoare(cat timp este gasita ca 
intemeiata cererea debitoarei) ca si declaratie de creanta, conduce la ideea ca aceasta nu mai are regimul juridic al unei 
cereri de chemare in judecata, ale carei petite sa fie analizate.  
In consecinta, instanta apreciaza ca, la desemnarea ca administrator judiciar provizoriu a practicianului in insolventa, 
trebuie sa se dea prevalenta cererii debitorului, inclusiv propunerii acestuia de desemnare a administratorului judiciar 
provizoriu, aceasta fiind singura cerere care trebuie analizata, in procedura necontencioasa. 
In consecinta, in temeiul art. 45 alin 1 lit. d in referire la art. 73 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei si de insolvenţa, va desemna, la cererea debitoarei, în calitate de administrator judiciar provizoriu, societatea 
profesională SCP PDA INSOLVENCY SPRL, RFO II  0385/30.05.2009, CUI RO 25768102, cu sediul în Bucureşti, str. 
Moliere nr. 8A, et. 1, ap. 2, sector 1 şi sediul procesual ales în Timişoara, Calea Martirilor 1989 nr. 100, judeţul Timiş. 
Intrucat cererile de deschidere a procedurii de insolventa formulate de creditoarele TONESCU FINANCE S.a.R.L.,, 
S.C. G AUTO S.R.L. si S.C. SARA INVESTMENT S.R.L vor fi calificate drept declaratii de creanta, urmand a fi 
analizate de practicianul in insolventa, contestatiile formulate de debitoarea S.C. RS SARA MOTORS S.A in dosarele 
nr. 4136/30/2017 şi nr. 4570/30/2017 fata de cererile formulate de creditoarele TONESCU FINANCE S.a.R.L., si, 
respectiv, S.C. G AUTO S.R.L., vor fi respinse ca ramase fara obiect. 
Tot ca ramase fara obiect vor fi respinse si cererile de interventie accesorie formulate de urmatorii intervenienti in 
interesul debitoarei: Schaad Ecaterina, Guta Constantin, Ineovan Felicia, Angheluş Ciprian Iosif, Gogoneaţă Eugen, 
Buculei Radu, Butas Train Valentin, Marc Antoniu Stelian, Munteanu Remus, Superceanu Maria Luminiţa, Sepetan 
Ioan Vicentie, Oprişan Catalin Ioan, Crăciunescu Ion, S.C. TKT GRUP S.R.L., Cinghită Ionan – Dan, Ghercioiu Ionuţ – 
Alin, Sichitiu Vasile Cosmin, Panţ Bogdan Horia, Cical Mihai, Ploscaru Oana Daniela, Ana Ioana, S.C. TOPO S 
S.R.L., Vig Maria – Silvana, Suba Ioan Viorel, Giurgiu Dorian Radu,  Dănoiu Oana şi Simionovici Carmela – Daciana. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea formulată de debitoarea S.C. RS SARA MOTORS S.A., cu sediul în sat Ghiroda, comuna Ghiroda, 
Calea Lugojului nr. 96A, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/823/2000, CUI 
13328531şi, în consecința: 
În temeiul art. 71 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: 
Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei S.C. RS SARA MOTORS S.A., cu sediul în 
sat Ghiroda, comuna Ghiroda, Calea Lugojului nr. 96A, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
Timiş sub nr. J35/823/2000, CUI 13328531. 
Potrivit art. 45 al. 1 lit. d) şi art. 73 din Legea privind procedura de insolvenţă, văzând şi prevederile O.U.G. nr. 
86/2006, desemnează administrator judiciar provizoriu SCP PDA INSOLVENCY SPRL, RFO II  0385/30.05.2009, 
CUI RO 25768102, cu sediul în Bucureşti, str. Moliere nr. 8A, et. 1, ap. 2, sector 1 şi sediul procesual ales în Timişoara, 
Calea Martirilor 1989 nr. 100, judeţul Timiş, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, stabilind pentru 
aceasta un onorariu provizoriu de 4.000 lei, a cărui plată se va face din fondurile speciale aflate în administrarea 
U.N.P.I.R. Timiş, în temeiul art. 39  al. 4 din Legea insolvenţei şi se va trimite adresă către U.N.P.I.R. Timiş  în acest 
sens. 
În temeiul art. 99 şi art. 100 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
dispune notificarea de către administratorul judiciar provizoriu a deschiderii procedurii de insolventa a debitoarei S.C. 
RS SARA MOTORS S.A. creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, prin Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii, precum şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise 
conturi. 
Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014 la data de 15.11.2017. 
Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a declaraţiilor de creanţă la data de 11.12.2017. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la data de 03.01.2018. 
Pune în vedere administratorului judiciar provizoriu să trimită spre publicare la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
tabelul preliminar al creanţelor şi să depună la dosar dovada publicării lui. 
Debitorul, creditorii şi  orice altă parte interesata vor putea să formuleze contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor, ce 
vor fi depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a acestui tabel. 
Sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru în sumă de 200 lei, 
precum şi de toate înscrisurile de care partea înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror 
alte probe care se solicită, cu excepţia celor care nu se află în posesia părţii sau nu sunt cunoscute la momentul 
formulării contestaţiei.  
Partea care formulează contestaţia va trimite, cu confirmare de primire,  câte un exemplar al contestaţiei şi al 
documentelor ce o însoţesc administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă se contestă, 
precum şi administratorului special.  În cazul în care această obligaţie nu a fost respectată, judecătorul sindic va putea 
aplica, din oficiu, o amendă în condiţiile Codului de procedură civilă. 
Fixează termen pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 19.01.2018. 
Fixează termenul limită pentru  întocmirea raportului privind cauzele insolvenţei la data de 05.12.2017. 
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Fixează data şedinţei adunării creditorilor la 04.01.2018, ora 12, la sediul administratorului judiciar şi pune in vedere 
administratorului judiciar provizoriu sa convoace in acest sens creditorii debitoarei. 
Fixează primul termen după deschiderea procedurii la 01.03.2018, sala 174, complet C1NS/MA, ora 9,   pentru când 
vor fi citate părţile. 
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitoarei, de către administratorul judiciar. 
În temeiul art. 39 din Legea privind procedura de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitoare a unui cont bancar 
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 disponibilităţi băneşti 
vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. 
Conexeaza la prezenta cauza dosarele nr. 4136/30/2017 şi nr. 4570/30/2017. 
Califică cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de S.C. G AUTO S.R.L., TONESCU FINANCE 
S.a.R.L. şi S.C. SARA INVESTMENT S.R.L., ca fiind declaratii de creanţă, care urmează să fie verificate de 
administratorul judiciar. 
Respinge ca ramase fara obiect contestatiile formulate de debitoarea S.C. RS SARA MOTORS S.A in dosarele nr. 
4136/30/2017 şi nr. 4570/30/2017,  fata de cererile formulate de creditoarele TONESCU FINANCE S.a.R.L., si, 
respectiv, S.C. G AUTO S.R.L. 
Respinge ca ramase fara obiect  cererile de interventie accesorie formulate de urmatorii intervenienti in interesul 
debitoarei: Schaad Ecaterina, Guta Constantin, Ineovan Felicia, Angheluş Ciprian Iosif, Gogoneaţă Eugen, Buculei 
Radu, Butas Train Valentin, Marc Antoniu Stelian, Munteanu Remus, Superceanu Maria Luminiţa, Sepetan Ioan 
Vicentie, Oprişan Catalin Ioan, Crăciunescu Ion, S.C. TKT GRUP S.R.L., Cinghită Ionan – Dan, Ghercioiu Ionuţ – 
Alin, Sichitiu Vasile Cosmin, Panţ Bogdan Horia, Cical Mihai, Ploscaru Oana Daniela, Ana Ioana, S.C. TOPO S 
S.R.L., Vig Maria – Silvana, Suba Ioan Viorel, Giurgiu Dorian Radu,  Dănoiu Oana şi Simionovici Carmela – Daciana. 
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Timiş. 
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26 Octombrie 2017. 
Judecător sindic,                                                                                                                                                         Grefier, 
Cristina Crăciun                                                                             Carmen Teodora Păunescu 

* 
Tribunalul Timis-sectia a II-a civila 
Str. P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2A 
Dosar nr. 8567/30/2017 
Termen: 01 martie 2018 

Comunicare 
încheierea din Camera de Consiliu din data de 10.11.2017 

Către, 
 Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş     
 Sediul:  Timişoara, str. Paris nr. 2A, jud. Timiş 
 Cod de identificare fiscală: 14942091 
D.G.R.F.P. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş, cu sediul în Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, 
judeţul Timiş; 
Debitoare: 
S.C. RS SARA MOTORS S.R.L., cu sediul în sat Ghiroda, comuna Ghiroda, Calea Lugojului nr. 96A, judeţul Timiş, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/823/2000, CUI 13328531; 
Administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă: 
SCP PDA INSOLVENCY SPRL, RFO II  0385/30.05.2009, CUI RO 25768102, cu sediul în Bucureşti, str. Moliere nr. 
8A, et. 1, ap. 2, sector 1 şi sediul procesual ales în Timişoara, Calea Martirilor 1989 nr. 100, judeţul Timiş; 
Creditoare: 
S.C. G AUTO S.R.L., cu sediul social în Italia, Bassano Del Grapa, Viale de Gasperi nr. 35/37, CAP 36061, Italia, VI – 
312487 şi sediul procesual ales la SCA Stegăroiu şi Asociaţii, cu sediul în Cluj Napoca, str. Petofi Sandor nr. 7, judeţul 
Cluj; 
TONESCU FINANCE S.a.R.L., cu sediul social în Bd. Konrad Adenauer, nr. 2, L-1115 Luxemburg, Marele Ducat al 
Luxemburgului şi sediul procesual ales în Bucureşti, str. Calea Floreasca, nr. 246C, Clădirea de Birouri Skytower, et. 
11, sector 1; 
S.C. SARA INVESTMENT S.R.L., cu sediul în sat Ghiroda, comuna Ghiroda, Valea Lugojului nr. 96A, et. 1, cam. 1, 
judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/819/2006, CUI R 18480270. 
Se comunică, alăturat, copia încheierii din Camera de consiliu din data de 10.11.2017, pronunţată de Tribunalul Timiş 
în dosarul nr. 8567/30/2017, prin care s-a dispus îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul încheierii nr. 
1136/26.10.2017,  pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 8567/30/2017, privind debitoarea S.C. RS SARA 
MOTORS S.R.L., cu sediul în sat Ghiroda, comuna Ghiroda, Calea Lugojului nr. 96A, judeţul Timiş, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/823/2000, CUI 13328531. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

Carmen Teodora Păunescu  
* 
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România 
Tribunalul Timiş - Secţia A II-A Civilă 
Dosar Nr. 8567/30/2017 

Încheiere 
Şedinţa Din Camera De Consiliu Din Data De 10.11.2017 

Completul Compus Din: 
Judecător Sindic : Cristina Crăciun 
Grefier : Carmen Teodora Păunescu 

Pe rol se află soluţionarea din oficiu a îndreptării de eroare materială strecurată în cuprinsul încheierii nr. 
1136/26.10.2017, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 8567/30/2017, precum şi în minuta acesteia privind 
administrarea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea S.C. RS SARA MOTORS S.R.L., cu sediul în sat 
Ghiroda, comuna Ghiroda, Calea Lugojului nr. 96A, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş 
sub nr. J35/823/2000, CUI 13328531. 
La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu au lipsit părţile. 
Procedura  îndeplinită fără citarea părţilor. 
După deschiderea dezbaterilor s-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, instanţa reţine cauza 
spre soluţionare. 

Judecătorul - sindic, 
Deliberând, instanţa constată că, în cuprinsul încheierii nr. 1136/26.10.2017, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul 
nr. 8567/30/2017, precum şi în minuta acesteia, s-a consemnat în mod greşit forma de organizare a debitoarei societate 
pe acţiuni – S.A., în loc de societate cu răspundere limitată – S.R.L., astfel cum rezultă din Certificatul de înregistrare 
seria B, nr. 3444576, emis de O.N.R.C. – Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, emis la data de 
19.10.2017.   
 Potrivit art. 442 alin. 1 C.pr.civ., „erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele 
de calcul, precum şi orice alte erori materiale din hotărâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu sau la cerere”. 
 Constatând că omisiunea din cuprinsul încheierii şi a minutei acesteia astfel adoptate se încadrează în sfera de 
reglementare a art. 442 alin. 1 Cod procedură civilă, constituind o simplă eroare comisă la tehnoredactarea hotărârii, 
urmează a se dispune din oficiu îndreptarea sa, în sensul că în va fi redactată corect forma de organizare a debitoarei 
S.R.L. în loc de S.A., cum greşit a fost consemnat. 
 Potrivit art. 442 alin. 3 C.pr.civ., îndreptarea se va face în ambele exemplare ale încheierii iniţiale, din care prezenta 
încheiere face parte integrantă, precum şi în minuta acesteia. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
 În baza art. 442 alin. 1 şi 2  şi art. 442 alin. 3 C.pr.civ., 
Îndreaptă eroarea materială strecurată în cuprinsul încheierii nr. 1136/26.10.2017, pronunţată de Tribunalul Timiş în 
dosarul nr. 8567/30/2017, precum şi în minuta acesteia privind administrarea procedurii generale a insolvenţei faţă de 
debitoarea S.C. RS SARA MOTORS S.R.L., cu sediul în sat Ghiroda, comuna Ghiroda, Calea Lugojului nr. 96A, 
judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/823/2000, CUI 13328531, în sensul că va 
fi redactată corect forma de organizare S.R.L. – societate cu răspundere limitată în loc de S.A. – societate pe acţiuni,  
cum greşit s-a consemnat. 
 Îndreptarea astfel dispusă se va face în ambele exemplare originale ale încheierii menţionate, precum şi în minuta 
acesteia. 
Dispune comunicarea prezentei încheieri la ORC Timiş, în vederea efectuării cuvenitelor menţiuni în Registrul 
Comerţului şi publicării în BPI. 
Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare. 
 Dată în şedinţa din Camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din 10.11.2017. 
Judecător sindic,                                                                                                                                                         Grefier, 
Cristina Crăciun                                                                             Carmen Teodora Păunescu 
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