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Anunţurile de vânzare au fost publicate în ziare de largǎ circulaţie (“Raid” și Romȃnia Liberӑ”) şi pe site-uri de 
specialitate (al UNPIR şi al lichidatorului judiciar). 
Pȃnӑ la data ȋntocmirii prezentului raport nu au fost primite oferte de cumpӑrare.  
Ȋn continuare se va proceda la reconvocarea adunӑrii creditorilor ȋn vederea stabilirii unei noi strategii de valorificare a 
imobilului, propunerea lichidatorului judiciar fiind de reducere treptatӑ a prețului de vȃnzare pȃnӑ la o valoare ce 
reprezintӑ 20% din cea evaluatӑ. 
Solicitӑm instanței acordarea unui nou termen de judecatӑ ȋn vederea valorificӑrii imobilului menționat mai sus. 

Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Pantelin Marian 
 

2. Societatea INTERAMA LOGISTIC S.R.L., cod unic de înregistrare: 33453814 
România  
Tribunalul Dâmboviţa 
Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal  
Str. Calea Bucureşti nr.3 
Dosar nr. 4765/120/2017/a1 

Citaţie 
emisă la: ziua 27 12 2017  

Către, CONTESTATOR SC BCR LEASING IFN SA - sector 3, Bucureşti, PIAŢA ALBA IULIA, nr. 8, bl. 117, 
DEBITOR INTERAMA LOGISTIC SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PHOENIX ONEGA IPURL - CLUJ 
NAPOCA, LUDWIG VAN BEETHOVEN, nr. 29A, Judeţ CLUJ 
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 7 etaj 3, completul S 8 în ziua de 25 luna 01 anul 2018, ora 9,00, în calitate de 
contestator, administrator judiciar privind pe debitoarea SC Interama Logistic SRL cu sediul în Dragomireşti, sat 
Râncaciov str. Principală, nr. 195, judeţul Dâmboviţa, având cod unic de înregistrare 33453814 şi număr de ordine în 
Registrul Comerţului J15/449/2014. 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, 
 
Județul Galaţi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea BOGDANOS CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 23647929 
România  
Tribunalul Galaţi  
Secţia Comercială 
Str. Brăilei nr.153 
Dosar nr. 2497/121/2017 
Termen:16.01.2018 

Citaţie 
emisă la: ziua 20 luna 12 anul 2017 

Către, 
S.C. Bogdanos Construct SRL sat Tătarca comuna Tulucești nr. 263 A jud. Galați J.17/702/2008, C.U.I. 23647929 
C.I. Carp Cătălin cu sediul ales în Galați str. I.L.Caragiale nr. 38 
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Galati - Galati, Brailei, nr. 33, Judeţ Galaţi 
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 11, în ziua 16, luna 01, anul 2018, ora 9,00, în proces cu SC Bogdanos 
Construct SRL sat Tătarca comuna Tulucești nr. 263 A jud. Galați J.17/702/2008, C.U.I. 23647929, pentru a se pune în 
discutie raportul cu propunerea de închidere a procedurii conform art. 174 din Legea nr. 85/2014. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 
Vă atragem atenţia că datele menţionate în prezentul document se înscriu în cele prevăzute de Legea nr.677/2001, fapt 
ce conferă obligativitatea protejării, conservării şi folosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege. 

 
Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea FORTUS SA, cod unic de înregistrare: 1958479 
România Tribunalul Specializat Mureş 
Târgu Mureş, str. Justiţiei, nr. 1 
Tel: 0265 - 262010 Fax: 0265 - 311827  
Dosar nr. 2291/99/2007/a76 
Termen: 25/01/2018, ora 08:30, sala 26 a Tribunalului Specializat Mureş 

Citaţie 
emisă la data de 28 Decembrie 2017 

Contestator  
A.A.A.S Bucureşti- Bucureşti, com. sector 1, str. Cpt Alexandru Şerbănescu, nr. 50 
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-cu menţiunea de a depune extras din raportul de activitate vizând măsura contestată  
Comitetul creditorilor 
A.A.A.S Bucureşti cu sediul în Bucureşti, com. sector 1, str. Cpt Alexandru Şerbănescu, nr. 50-preşedinte; 
Municipiul Iaşi-D.E.F.P.I cu sediul în Iaşi. B-dul Ştefan cel Sfânt, nr.15, jud. Iaşi-membru;  
E-ON Moldova Furnizare SA cu sediul procesual ales în Iaşi, str. Ciurchi, nr.148-150, jud. Iaşi-membru; 
Apa Vital SA (fostă R.A.J.A.C) cu sediul în Iaşi, str. M-Costăchescu, nr.6, jud. Iaşi-membru; 
Sindicatul Fortus prin preşedinte Flondor Adrian cu sediul în loc.Iaşi, B-dul Poitiers, nr.10, jud. Iaşi-membru. 
- Cu obligaţia de a întocmi şi de a depune la dosarul cauzei întâmpinare, cu cel puţin 3 zile înainte de termenul de 
judecată fixat, respectiv dovada comunicării acesteia direct către contestatoare 
-  
Debitor  
FORTUS SA - IAŞI, B-dul Poitiers, nr. 10, Judeţ IAŞI 
Administrator judiciar 
MURES INSOLVENCY SPRL - Târgu Mureş, strada g-ral Gheorghe Avramescu, nr. 4, Judeţ MUREŞ; 
Cu obligaţia de a întocmi şi de a depune la dosarul cauzei întâmpinare, cu cel puţin 3 zile înainte de termenul de 
judecată fixat, respectiv dovada comunicării acesteia direct către contestatoare 
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 26, completul C27, în ziua de 25/01/2018, ora 08,30 ( în camera de consiliu) în 
calitatea sus menţionată în cadrul procedurii de reorganizare judiciară a debitorului SC FORTUS SA cu sediul social în 
Iaşi, B-dul. Poitiers, nr.10, jud. Iaşi, Cod de identificare fiscală 1958479, număr de ordine în registrul comerţului 
J22/683/1991, pentru soluţionarea contestaţiei promovată de creditorul ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI 
– AAAS împotriva măsurilor administratorului judiciar cuprinse în raportul de activitate nr.12.223/20.12.2017 publicat 
în BPI nr.23981/20.12.2017 
CU COMUNICAREA CONTESTAŢIEI ÎN VEDEREA PUBLICĂRII 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

* 
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI 
Către: TRIBUNALUL SPECIALIZAT MUREŞ 
Dosar nr. 2291/99/2007 
Debitor: Fortus SA Iaşi 
Domnule Preşedinte, 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului-“AAAS”, fosta AVAS, reorganizata în temeiul legii nr. 192/2013, 
cu sediul în Bucureşti str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. 50, sector 1, cod fiscal R11795573, prin reprezentantul 
sau legal, domnul preşedinte Florian Daniel Geantă, numit prin Decizia Prim Ministrului României nr. 221/02.03.2017, 
publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 158/02.03.2017, formuleaza în temeiul dispoziţiilor art.21, alin 
2 din Legea 85/2006 urmatoarea: 

Contestatie 
Numar: 17 / 34358 , data emiterii: 22.12.2017 

Împotriva masurilor prezentate de admistratorul judiciar al FORTUS SA în Raportul de activitate nr.12.223/20.12.2017, 
publicat în BPI nr. 23981/20.12.2017. 
Prin prezenta, solicitam instantei admiterea contestatiei astfel cum este formulata, cu consecinţa anularii tuturor 
masurilor administratorului judiciar cuprinse în acest raport si, pe cale de consecinţa, sa pronunţaţi o hotarare de anulare 
a operaţiunii de dare în plata a In starea de fapt în care se deruleaza procedura de reorganizare de la Fortus S.A, faptele 
ce le vom contesta în cele ce urmeaza au loc în contextul unei manifestari de vadita nelegalitate şi sfidare la adresa 
dreptului creditorului majoritar AAAS de către administratorul judiciar desemnat în cauza. 
In acest context evidenţiem graba cu care a fost publicat în BPI, chiar inaintea sărbătorilor legale, în speranţa ca poate 
acest raport va trece neobservat, practica total neprofesionista a administratorului judiciar pe care o abordeaza cu multa 
abnegaţie, afirmand fara motive temeinice ca AAAS blocheaza derularea procedurii de reorganizare a Fortus SA, 
afirmand complet eronat ca institutia noastra face abuz de drept pentru simplu fapt ca isi exercita drepturile procesuale 
ca orice creditor prudent şi diligent. 
învederam instantei ca orice act de procedura realizat de AAAS a avut şi are în vedere ca fiecare masura a reorganizării 
Fortus SA sa fie facuta cu respectarea legii şi ne-am opus de fiecare data cand am considerat ca nu au fost respectate 
dispoziţiile legale, ceea ce vom face şi în cele ce urmeaza. 
In fapt, în raportul avut în vedere în prezenta contestatie, administratorul judiciar a anuntat creditorii ca a realizat 
operaţiunea darii în plata către Primaria Municipiului lasi a unor bunuri din ptrimoniul Fortus SA. 
Operaţiunea respectiva este, intr-adevar, prevăzută în planul de reorganizare, dar, chiar şi în acest caz, consideram ca ar 
fi trebuit supusa aprobarii creditorilor, pentru ca, în opinia noastra, este prematura, intrucat nu ar fi trebuit sa se faca 
pana la stingerea efectiva a creanţei AAAS şi evidenţiem faptul ca pana în acest moment creanţa AAAS nu a fost stinsa 
efectiv. 
Stingerea creanţei AAAS, prin operaţiunea de dare în plata a “activului funcţional”, este blocata de către administratorul 
judiciar prin modul de abordare complet neprofesionist şi vădit nelegal a actelor de procedura realizate de către acesta, 
astfel incat situatia patrimoniala a Fortus SA sa fie neclara şi greu de urmărit, astfel incat AAAS sa fie fortat sa 
realizeze o operaţiune de dare în plata a “activului funcţional” intr-o modalitate care excede cadrul legal. 
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Nu AAAS incearca sa blocheze ceva, ci institutia noastra doreşte ca toate operaţiunile sa se realizeze în conformitate cu 
dispoziţiile legale, insa, în opinia noastra, ceea ce se întampla la Fortus SA prin grija neobosita a administratorului 
judiciar, intrece orice imaginaţie şi mcalca m mod flagrant şi voit drepturile noastre în calitate de creditor majoritar 
garantat. 
In concret, solicitam instantei sa aprecize, intarind spiritul şi litera legii, asupra necesitatn ca, asupra stării patrimoniului 
debitoarei, creditorii TREBUIE sa ia la cunostinta în prealabil şi sa aprobe sau dezaprobe în forurile decizitionale 
prevăzute de legea insolvenţei orice masura se ia în legătură cu averea debitoarei şi implicit cu plătite efectuate. 
Aceasta maniera specifica a administratorului judiciar, de sfidare a drepturilor creditorului majoritar şi garantat nu face 
altceva decât sa risipeasca averea debitoarei în dauna AAAS, incalcand astfel dispoziţiile legale cu privire la protectia 
creditorilor garantati. 
Aşadar, solicitam instantei sa aprecieze ca masura darii în plata către Primaria Municipiului lasi, chiar daca este una 
prevăzută de planul de reorganizare, este nula şi a fost luata prematur, incalcand dreptul AAAS de creditor cu garanţii 
pe bunurile societarii care au fost date în plata către Primaria Municipiului lasi. învederam instantei faptul ca indiferent 
de stadiul hotaranlor judecătoreşti pronuntate în dosarul de reorganizare şi în cele conexe, în acest moment CREANJA 
AAAS NU A FOST cnmiA IN MOD EFECTIV SI CONCRET, motiv pentru care consideram ca dreptul nostru astfel 
cum este notat în mod legal în cărţile funciare cu privire la anumite active din patrimoniul Fortus este nesocotit şi 
incalcat în mod grav. Orice instrainare a unui bun asupra caruia AAAS are garanţie, fara ca aceasta sa fie ridicata în 
prealabil de către institutia noastra, este o fapta lovita de nulitate. 
Pe cale de consecinţa, ca urmare a celor expuse mai sus, solicitam instantei admiterea contestatiei astfel cum a fost 
formulata, cu consecinţa anularii tuturor masurilor administratorului judiciar cuprinse în acest raport si, pe cale de 
consecinţa, sa pronunţaţi o hotarare de anulare a operaţiunii de dare în plata a bunurilor din patrimoniul Fortus SA lasi 
In conformitate cu prevederile art. 30 alin.(1) din OUG. nr.80/2013, prezenta cerere este scutita de plata taxei judiciare 
de timbru. 
In drept, ne intemeiem cererea pe dispoziţiile art.21 alin.2 din legea nr.85/2006. 
In temeiul dispoziţiilor art. 242 alin. 2 C.proc.civ. solicitam judecarea cauzei şi în lipsa. 

Presedinte 
Florian Daniela Geanta 

 
Județul Mureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CATERINA CURIER SRL, cod unic de înregistrare: 24024341 

Raport lunar 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor 

Nr. 15/03.01.2018 
Nr. dosar: 28/1371/2017 al Tribunalului Specializat Mureș; Judecător-sindic: Nicu Valentin Buliga 
Temei juridic: art.59 alin.(1) și (2) coroborat cu art.63 din Legea nr.85/2014 
Lichidator judiciar: Mureș Insolvency SPRL, cu datele din antet, desemnată prin sentința nr.462/05.07.2017 
Debitor: Societatea Caterina Curier SRL, cu sediul în Reghin, str. Toamnei nr.23, ap.2, județul Mureș, CUI 24024341, 
nr. ORC J26/1064/2008 
Depunem raportul lunar întocmit în temeiul art.63 alin.(1) din Legea nr.85/2014. 
Menționăm că, nu au fost puse la dispoziția noastră actele debitorului.  
În data de 22.12.2017, prin adresa nr.603505/22.12.2017 Inspectoratul de Poliție Județean Mureș – Serviciul arme, 
explozivi și substanțe periculoase ne-a comunicat că reprezentantul debitorului, doamna Avădanei Florica a solicitat o 
autorizație de comercializare a articolelor pirotehnice.  
La această adresă am răspuns prin scrisoarea noastră nr.12293/27.12.2017, prin care am precizat faptul că societatea nu 
mai poate desfășura nici un fel de activitate decât cele legate de lichidarea acesteia.  
Anexăm copia celor două acte.  
În dosarul nr.28/1371/2017/a1, având ca obiect acțiunea de atragere a răspunderii conform art.169 din Legea nr.85/2014 
împotriva pârâtei Avadanei Florica, s-a fixat termen la data de 17.01.2018 în vederea administrării probatoriului. 
În cursul lunii decembrie 2017 nu au fost efectuate cheltuieli în numele debitorului.  
Pe parcursul procedurii nu am încasat sume cu titlu de remunerație. 

Mureș Insolvency SPRL 
prin asociatul coordonator, ec. Todor-Soo Ignație 

 
2. Societatea MIXUTIL SRL, cod unic de înregistrare: 25718465 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura falimentului 
Nr.: 566; data emiterii :29.12.2017 

1. Date privind dosarul: număr dosar 1142/1371; Anul 2012; Tribunal Specializat Mureş; Judecător sindic: Florin 
Lupaşcu 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa:Tg.Mureş, str. Justiţiei, nr.1; număr de telefon 0265/260919; programul 
arhivei/registraturii instanţei 8-12; 
3.1. Debitor: SC Mixutil SRL; Cod de identificare fiscală:RO 25718465; loc.Cristesşti, str. Şcolii, nr.306, judeţ Mureş; 
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