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executării. Constituind un act de executare, acest ar fi trebuit să fie atacat pe calea contestaţiei la executare, prevăzută 
de art.712 Cod procedură civilă, în termenul prev. de art. 715 Cod procedură civilă. Întrucât comunicarea actelor în 
procedura falimentului se face prin BPI, considerăm că termenul maxim în care se putea contesta actul de adjudecare, 
ca act de executare silită, este acela de 15 zile de la data la care contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe 
care îl contestă. Procesul-verbal de adjudecare contestat este încheiat la data de 31 ianuarie 2017, în aceeaşi zi cu 
procesul-verbal de licitaţie; în data de 07.02.2017, adjudecatarul, Oprea Barac Ionel, depune restul preţului, avansul 
fiind achitat înaintea licitaţiei, în data de 30 01.2017; în data de în data de 16.02.2017, se publică în BPI nr. 3119, planul 
de distribuire conţinând măsura de distribuire a sumei de bani obţinută din vânzarea imobilului anterior menţionat, la 
această dată fiind prezumat că numitul Blanda Petru cunoştea soluţia adjudecării acestui imobil. Acesta nu contrazice 
cele susţinute de creditorul Serraghis Loan Management Ltd. prin întâmpinare, sub acest aspect. În consecinţă, având în 
vedere termenul la care s-a introdus prezenta contestaţie pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, 08.05.2017, rezultă că 
termenul de 15 zile pentru contestarea actului final de executare silită - procesul-verbal de adjudecare a imobilului situat 
în Municipiul Bucureşti, str. Batiştei, nr.1, ap.6, etaj 4, sector 1, este cu mult depăşit, excepţia tardivităţii fiind 
întemeiată. Pentru considerentele anterior expuse, se va respinge excepţia inadmisibilităţii contestaţiei formulate în 
temeiul art. 75 din Legea nr. 85/2006, invocată de creditorul Serraghis Loan Management Ltd, cu sediul ales la SCA 
Comănescu şi Asociaţii” din Bucureşti, str. Puşkin, nr. 18, parter, sector 1. Se va admite excepţia autorităţii de lucru 
judecat, pe capătul de cerere vizând trecerea creanţei Serraghis Loan Management LTD în tabelul definitiv de creanţe şi 
a stabilirii unui drept de preferinţă a acestuia cu privire la bunurile debitoarei SC ECPROD SA ”, întemeiată pe art.75 
din Legea nr. 85/2006 şi respinge contestaţia pe acest capăt de cerere, formulată de creditorul Blanda Petru, cu 
domiciliul procesual ales în sat Valea Voievozilor, str. Preot Goglea, nr. 19, judeţul Dâmboviţa, pentru autoritate de 
lucru judecat. Se va admite excepţia tardivităţii capătului de cerere al contestaţiei vizând anularea procesului-verbal de 
adjudecare a imobilului situat în Municipiul Bucureşti, str. Batiştei, nr.1, ap.6, etaj 4, sector 1, excepţie invocată de 
creditorul Serraghis Loan Management Ltd. şi respinge contestaţia având acest obiect, formulată de creditorul Blanda 
Petru, cu domiciliul procesual ales în sat Valea Voievozilor, str. Preot Goglea, nr. 19, judeţul Dâmboviţa, ca tardiv 
formulată. Întrucât s-a admis excepţia autorităţii de lucru judecat cu privire la capătul I de contestaţie, instanţa nu va 
proceda la verificarea existenţei puterii de lucru judecat, ce constituie o apărare de fond. 

Pentru aceste motive,  în numele legii,  hotaraste: 
Respinge excepţia inadmisibilităţii contestaţiei formulate în temeiul art. 75 din Legea nr. 85/2006, invocată de 
creditorul Serraghis Loan Management Ltd, cu sediul ales la SCA Comănescu şi Asociaţii” din Bucureşti, str. Puşkin, 
nr. 18, parter, sector 1. Admite excepţia autorităţii de lucru judecat, pe capătul de cerere vizând trecerea creanţei 
Serraghis Loan Management LTD în tabelul definitiv de creanţe şi a stabilirii unui drept de preferinţă a acestuia cu 
privire la bunurile debitoarei SC ECPROD SA ”, întemeiată pe art.75 din Legea nr. 85/2006 şi respinge contestaţia pe 
acest capăt de cerere, formulată de creditorul Blanda Petru, cu domiciliul procesual ales în sat Valea Voievozilor, str. 
Preot Goglea, nr. 19, judeţul Dâmboviţa, pentru autoritate de lucru judecat. Admite excepţia tardivităţii capătului de 
cerere al contestaţiei vizând anularea procesului-verbal de adjudecare a imobilului situat în Municipiul Bucureşti, str. 
Batiştei, nr.1, ap.6, etaj 4, sector 1, excepţie invocată de creditorul Serraghis Loan Management Ltd. şi respinge 
contestaţia având acest obiect, formulată de creditorul Blanda Petru, cu domiciliul procesual ales în sat Valea 
Voievozilor, str. Preot Goglea, nr. 19, judeţul Dâmboviţa, ca tardiv formulată. Cu drept de apel, în termen de 30 de zile 
de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.10.2017. 
Judecator-Sindic,                    Grefier, 
Jud. Roxana Sultana                       Lineta Maria 
 
Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ASPECT IMPEX MOB SRL, cod unic de înregistrare: 10618018 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă 
Nr.4015/17 data emiterii: 07.11.2017 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 7470/99/2016, Tribunalul Iași, Secţia a II-a Civila, Presedinte - Judecător sindic 
d-nul Constantin Cașuneanu. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Iași, Palatul de Justitie din Iași, str. Elena Doamna nr.1A, cod postal 700398, judet Iași 
programul arhivei/registraturii instanţei: 0900 - 1300. 

3.1.Debitor: Aspect Impex Mob SRL: Cod de identificare fiscală: 10618018, cu sediul social în Municipiul Iași, Strada 
Costache Negri, nr.60, bl.C1, sc.B, ET.2, AP.7, Judet Iași, număr de ordine în registrul comerţului J22/562/1998. 
3.2. Administrator special: nu a fost desemnat. 
4.Creditori: SC RCD Mobili SRL, cu sediul în mun. Cluj- Napoca, bd. Muncii nr, 2, jud. Cluj, J12/1330/2009, CUI: 
25705732. 
5.Administrator judiciar provizoriu: Casa de Insolventă Hunedoara SPRL, cod de identificare fiscală 31065344, cu 
sediul social în Hunedoara, str. George Enescu, nr.16, bl.16, ap.4, jud. Hunedoara, număr de înscriere în Tabloul 
Practicienilor în Insolvenţă RFO II-0646/2012, tel. 0354 880378, fax: 0254 749056 e-mail office@insolventa-
corvinia.ro, nume şi prenume reprezentanti administrator judiciar provizoriu societate profesională de insolvenţă: Josan 
Ioana Roxana; Aurel Şendroni. 
6.Subscrisa Casa de Insolventă Hunedoara SPRL, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului Aspect 
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Impex Mob SRL, conform sentintei nr 1470/2017 din data de 20.10.2017 pronunţată de Tribunalul Iași, Secţia a II-a 
Civilă, în dosarul nr.7470/99/2016, în temeiul art.99 alin.(1), (3) şi art.100, alin.(1) şi următoarele din Legea nr.85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolventa, notifică: 
7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului: Aspect Impex Mob SRL, prin sentinta civila 
nr.1470/2017 din data de 20.10.2017 pronunţată de Tribunalul Iași, Secţia a II-a Civila, în dosarul nr.7470/99/2016. 
7.1. Debitorul Aspect Impex Mob SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la 
dosarul cauzei documentele prevăzute la art.67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei și de insolventa. 
7.2. Creditorii debitorului Aspect Impex Mob SRL trebuie să procedeze la înscrierea în tabelul de creanțe prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei.  
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 06.12.2017.  
În temeiul art.114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolventa, 
nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea creditorului, cât priveşte 
creanţele respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptăţit să 
participe la procedură. El nu va avea dreptul de a-şi realiza creanţele împotriva debitorului sau a membrilor ori 
asociaţilor cu răspundere nelimitată ai persoanei juridice debitoare ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca 
debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru 
efectuarea de plăţi ori transferuri frauduloase. 
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:  
Termenul limită de depunere de către debitor a apelului impotriva Sentintei civile de deschidere a procedurii – 7 zile de 
la comunicare. 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 
27.12.2017. 
Conform art.111 din Legea nr.85/2014, debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze 
contestaţii faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute sau, după caz, netrecute de 
administratorul judiciar în tabel. Contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a 
tabelului preliminar. Sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru, 
precum şi de toate înscrisurile de care partea înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror 
altor 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 trimite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al 
contestaţiei şi al documentelor ce o însoţesc administratorului judiciar. 
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 22.01.2018. 
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima prima şedinţă a adunării generale a creditorilor va avea loc în data 
de 12.01.2018, orele 12:00, la sediul administratorului judiciar provizoriu Casa de Insolvență Hunedoara SPRL din 
Hunedoara, str. George Enescu, nr.16, bl.16, ap.4, judet Hunedoara, cu următoarea ordine de zi: 1.confirmarea 
administratorului judiciar și aprobarea onorariului administratorului judiciar, 2.alegerea comitetului creditorilor, 3. 
diverse. 
9. Comitetul creditorilor: nu este desemnat. 
10. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Dolj pentru efectuarea menţiunii. 
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la tribunal 
„Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.104 alin.(1) din Legea nr.85/2014 
privind procedura procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolventa. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul 
preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii 
certificate. Cererea de înscriere a creanţei și documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă 
pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la 
dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei 
judiciare de timbru în sumă de 200 lei.  
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare 
sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestora 
se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor. Repunerea pe rol 
a acestora este posibilă doar în cazul desfiinţării hotărârii de deschidere a procedurii, a revocării încheierii de deschidere 
a procedurii sau în cazul închiderii procedurii în condiţiile art.178. În cazul în care hotărârea de deschidere a procedurii 
este desfiinţată sau, după caz, revocată, acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra averii 
debitorului pot fi repuse pe rol, iar măsurile de executare silită pot fi reluate. La data rămânerii definitive a hotărârii de 
deschidere a procedurii, atât acţiunea judiciară sau extrajudiciară, cât şi executările silite suspendate încetează (art.75 
din Legea nr.85/2014). 
Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată 
creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art.103. În cazul în care se 
confirmă un plan de reorganizare, dobânzile, majorările ori penalităţile de orice fel sau cheltuielile accesorii la 
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obligaţiile născute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achită în conformitate cu actele din care rezultă şi cu 
prevederile programului de plăţi. În cazul în care planul eşuează, acestea se datorează până la data deschiderii 
procedurii falimentului. (art.80 din Legea nr.85/2014). 

Administrator judiciar provizoriu Casa de Insolventă Hunedoara SPRL 
 prin reprezentant legal Sendroni Aurel 

 
Județul Mehedinţi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea SUPER COLOR IMPEX COM SRL, cod unic de înregistrare: 5657819 
Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Carol I nr.14, judeţul Mehedinţi 
Dosar nr. 832/101/2017 

Comunicare Încheiere de şedinţă 
emisă la: ziua 03, luna11, anul 2017 

Către: 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Smârdan, nr. 
3, jud. Mehedinţi; 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, cu 
sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Piaţa Radu Negru, nr. 1, judeţul Mehedinţi ; 
SC Super Color Impex Com SRL, cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. Crişan, nr. 14, judeţul Mehedinţi – în calitate de 
debitor; 
Cabinet Individual de Insolvenţă Ştiucă Florin, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Bolintineanu, nr.4, judeţul 
Mehedinţi - în calitate de administrator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 
Guină Olivia, cu domiciliul în mun. Drobeta Turnu Severin, str. Mihail Kogălniceanu, nr.2, bl.VT3, sc.1, ap.3, judeţul 
Mehedinţi - în calitate de administrator; 
Se comunică, alăturat, copia Încheiere de şedinţă din data de 02.11.2017 pronunţată în dosarul nr. 832/101/2017 de 
Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal privind pe debitorul SC Super Color 
Impex Com SRL, cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. Crişan, nr. 14, judeţul Mehedinţi, cod de identificare fiscală 5657819, 
număr de ordine în registrul comerţului J25/154/1998, pentru Legea nr. 85/2014. 
Judecător sindic,                   Grefier, 

* 
România 
Tribunalul Mehedinţi 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar nr. 832/101/2017,Cod ECLI 

Încheiere 
Şedinţa din Camera de Consiliu de la 02 noiembrie 2017  

Completul compus din: 
Judecător sindic Adrian Curelea 

Grefier Liliana Cimpoeru 
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe debitor SC Super Color Impex Com SRL, debitorul SC Super Color Impex 
Com SRL prin administrator judiciar provizoriu CII Ştiucă Florin şi pe creditorul Garanti Bank SA, creditorul DGRFP 
Craiova - AJFP Mehedinţi, creditorul Cec Bank SA prin sucursala Cec Bank Dr. Tr. Severin, creditorul Policolor SA, 
creditorul Croma SRL, creditorul SC Eurocar Service Teleorman SRL, creditorul Fabryo Corporation SRL, creditorul 
SC Gabbro SRL, creditorul SC Unix Auto SRL, creditorul SC Adiber SRL, creditorul Selena România SRL, având ca 
obiect cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014. 
La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns avocat Jalbă Adelina pentru numita RAAN prin lichidator judiciar 
Euro Insol SPRL, cu împuternicire avocaţială depusă în şedinţă.  
Procedura de citare legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care invederează instanţei că prin serviciul registratură 
administratorul judiciar a depus relaţiile solicitate şi raport de activitate, s-a depus ofertă de preluare a poziţiei de 
administrator judiciar, iar creditorul Croma SRL a depus punct de vedere cu privire la cererea de înlocuire, după care: 
Judecătorul sindic ia act de documentele depuse la dosarul cauzei prin serviciul registratură. 
Apărătorul prezent învederează că RAAN prin lichidator judiciar Euro Insol SPRL a depus cerere de creanţă la data de 
21.07.2017, cererea ce nu a fost depusă în termen deoarece societatea pe care o reprezintă nu a fost notificată. 

Judecătorul sindic, 
Prin cererea depusă la data de 04.10.2017, numitul Ştiucă Florin, administrator judiciar al debitoarei SC Super Color 
Impex Com SRL a depus cerere prin care a solicitat demisia din această calitate, din motive de sănătate. 
La data de 27.10.2017 creditorul Eurocar Service Teleorman SRŞ a depus punct de vedere cu privire la cererea 
administratorului de înlocuire a sa, prin care a arătat că este de acord cu numirea unui alt administrator judiciar în cauză. 
Analizând cererea de înlocuire formulată de administratorul judiciar, judecătorul sindic constată următoarele: 

Administrator
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