BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 23388/12.12.2017
Propunem judecătorului sindic
Acordarea unui termen pentru soluţionarea acţiunii pentru stabilirea răspunderii patrimoniale, în condiţiile art. 169 din
Legea nr. 85/2014.
Wind Up Management SPRL Takó Katalin - Ágnes
Județul Hunedoara
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea BERTASIA COM SRL, cod unic de înregistrare: 8847842
România
Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
Deva str. 1 Decembrie, nr. 35
Dosar nr. 7731/97/2013
Termen la 17.01.2018
Citaţie
Emisă la: ziua 12, luna 12, anul 2017
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Hunedoara prin Administraţia Finanţelor Publice Hunedoara, cu
sediul în Deva, str. A. Iancu, bl. H3, parter, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 2102643;
Alpha Bank România SA, cu sediul în București, Calea Dorobanţilor, nr. 237B, cod de identificare fiscală 5062063, nr.
de înregistrare în registrul comerțului J40/28415/1993;
SC Mol România Protoleum Products SRL, cu sediul în Cluj Napoca, calea Dorobanţilor, nr. 14-16, jud. Cluj, cod de
identificare fiscală 7745470, nr. de înregistrare în registrul comerțului J12/792/2000;
Enel Energie SA Sucursala Deva, cu sediul în Deva, str. George Enescu, nr. 39, jud. Hunedoara, , cod de identificare
fiscală 2102643;
SC Comsid SRL prin adm. jud. Insolvent Consult SPRL, cu sediul în Deva, str. Iuliu Maniu, nr. 2, etaj. 1, jud.
Hunedoara;
SC La Fântâna SRL, cu sediul în Bucureşti, B-dul Gării Obor, nr. 8C, sector 2, cod de identificare fiscală 1166323, nr.
de înregistrare în registrul comerțului J40/3531/1999;
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 120, Completul C18-C7 sindic, în ziua de 17, luna 01, anul 2018, ora 10:30, în
calitate de creditori în proces cu debitoarea, SC Bertasia Com SRL cu sediul Hunedoara, str. Ecaterina Varga, nr. 3, jud.
Hunedoara, cod de identificare fiscală 8847842, nr. de înregistrare în registrul comerțului J20/898/1996 prin
administrator judiciar Heral Consult IPURL, cu sediul în Orăştie, str. N. Bălcescu, nr. 42, jud. Hunedoara, cod de
identificare fiscală RO20965561, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale de Insolvenţă RSP 0090,
pentru închiderea procedurii şi soluţionare obiecţiuni prev de Legea nr. 85/2006;
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Județul Iaşi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MOBILA GRANDE SRL, cod unic de înregistrare: 18030462
Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura simplificată a insolvenţei
Nr.: 1724 Data emiterii: 12.12.2017
1. Dosar: nr.8801/99/2017 (530/2017), cu termen la 08.02.2018, Tribunalul Iași, Judecător Sindic Constantin
Cășuneanu.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa str. Elena Doamna nr.1A, Iași, jud. Iași.
3. Debitor: SC Mobila Grande SRL, CIF 18030462, J22/2524/2005, sediul în Iași, str. Mircea cel Bătrân nr.22, bl.N1,
sc.A, et.6, ap.28, jud. Iași.
4. Administrator special: nu a fost desemnat.
5. Creditori: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iași, Iași, str. A. Panu nr.26, jud. Iași, Mun. Iași - DEFPL,
Iași, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.15, jud. Iași.
6. Lichidatorul judiciar Omega S.P.R.L. cu sediul în str. Vasile Lupu nr.93, bl.V 1, sc.B, et.3, ap.2, Iaşi, C.I.F. RO
30186577, RFO II - 0602, atestat nr.2A0602 eliberat de U.N.P.I.R., tel. mob. 0722682268, fax 0372870633, e-mail
omega_sprl@yahoo.ro, www.omega-sprl.ro, desemnat prin încheierea nr.236 / 02.11.2017 pronunţată de Tribunalul Iași
– Judecător Sindic în dosarul nr.8801/99/2017 (530/2017), în temeiul art.64 lit. a din Legea nr.85/2014, prin
reprezentant legal Adrian Ababei, comunică raportul cu privire la cauzele și împrejurările care au dus la apariţia
insolvenţei debitorului SC Mobila Grande SRL.
Raport cu privire la cauzele și împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitorului
SC Mobila Grande SRL
Ulterior comunicării încheierii nr.236 / 02.11.2017 pronunţată de către Judecătorul Sindic, lichidatorul judiciar a
derulat activităţile specifice prevăzute de procedura insolvenţei. Astfel, a emis notificarea nr.1571 / 13.11.2017 cu
privire la deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva SC Mobila Grande SRL, aceasta fiind publicată în
BPI nr.21367 / 13.11.2017 (dovada nr.282457) cât şi în cotidianul România Liberă din data de 14.11.2017 (anexăm
cotidianul România Liberă). Lichidatorul judiciar a notificat administraţia debitorului, aceasta fiind preluată sub
semnătură, fiind încheiat un proces verbal iar lichidatorul a primit un răspuns în scris. Anexăm prezentului raport
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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documentele evocate. În temeiul art.99 alin.1 din Legea nr.85 / 2014 şi în conformitate cu dispoziţiile Judecătorului
Sindic, lichidatorul judiciar a notificat conform prevederilor Codului de procedură civilă toţi creditorii debitorului,
debitorul, administraţia acestuia, Oficiul Registrului Comerţului Iași, OCPI Iași, SPCRPCIV Iași, Mun Iași - DEFPL și
toți creditorii cunoscuți (conform listei). Anexăm notificările emise, confirmările de primire și răspunsurile primite. Cu
privire la situația patrimonială a debitorului, averea acestuia este alcătuită dintr-un autoturism Peugeot 206 (conform
răspunsului SPCRPCIV Iași nr.42644 / 20.11.2017), cât și din stocuri și produse finite (anexăm situația imobilizărilor).
Până la data prezentului raport nu am primit răspuns din partea OCPI Iași și nici de la Mun. Iași - DEFPL. Au fost
notificate prin email un număr de 26 bănci comerciale înregistrate în registrul BNR, iar până la data prezentului raport
nu au fost obținute informații relevante pentru prezenta cauză. Documentele menționate anterior însoțesc prezentul
raport. Activul debitorului mai cuprinde suma de 108.121,46 lei reprezentând clienți neîncasați (anexăm situația). În
vederea recuperării acestor debite, au fost solicitate informații de la ORC Iași în scopul începerii demersurilor pentru
încasarea acestor sume. Cu privire la cauzele și împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului,
lichidatorul judiciar face următoarele precizări. Debitorul a fost înființat în anul 2005 pentru a activa pe piata
mobilierului și a decorațiunilor interioare pentru segmentul de piață cu venituri peste medie. Domeniul de adresabilitate
a fost exclusiv cel al comenzilor personalizate. Astfel, activitatea începea prin măsurarea spațiului în care urmau a fi
efectuate amenajările, personalizarea lucrărilor, execuția componentelor și montarea / instalarea acestora. Debitorul și-a
început activitatea în perioada de vârf a crizei economice, întâmpinând pe parcurs nenumărate impedimente, atât de
natură obiectivă cât și subiectivă. Deși managementul debitorului a fost asigurat în condiții bune (evoluția indicatorilor
RC și RL fiind corespunzătoare), totuși faptul că nu s-a reușit atingerea unui nivel corespunzător al cifrei de afaceri a
condus la obținerea unei profitabilități insuficiente (evoluția indicatorilor CI și CV). Debitorul nu a lucrat cu credite
bancare tocmai în scopul de a nu se îndatora mai mult, deși poate ar fi fost o soluție pentru dezvoltarea activității
comerciale. În aceste condiții, așa cum rezultă și din Anexa nr.2, activul net contabil a scăzut în permanență iar după
anul 2015 și cifra de afaceri cât și profitul brut și rezultatul din exploatare. Volumul de activitate este considerabil mai
mic începând cu anul 2015, cu consecința creșterii pasivelor curente (lipsa comenzilor și acumularea de datorii).
Prezentul raport este însoțit de anexele "indicatori financiari". Cu privire la angajarea răspunderii patrimoniale a
reprezentanților statutari ai debitorului, precizăm că nu sunt îndeplinite condițiile art.169 alin.1 din Legea nr.85 / 2014,
întrucât debitorul a făcut eforturi substanțiale în a se dezvolta și a rezista pe o piață concurențială în creștere.
Cheltuielile de procedură au fost în cuantum de 1.427,63 lei (reprezentând tarife OCPI, publicare în Romania Liberă,
trimiteri poștale cu confirmare de primire și informații de la ORC Iași privind sediile sociale ale creditorilor și
debitorilor) și au fost achitate de către lichidatorul judiciar.
Omega S.P.R.L., Adrian Ababei
Județul Maramureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ASTA INTERNATIONAL BUSINESS SRL, cod unic de înregistrare: 26083484
Proces verbal nr. 214 al adunării creditorilor SC Asta International Business SRL
încheiat azi 11.12.2017, ora 10.00
Dosar nr. 3198/100/2013
Debitor: SC ASTA INTERNATIONAL BUSINESS SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Sighetu
Marmaţiei, str. Nicolae Titulescu, nr. 7, jud. Maramureş, J24/613/2010, C.U.I. 26083484
Lichidator judiciar : Cabinet Individual de Insolvenţă Iuga Dorina Ionela prin reprezentant legal Iuga Dorina Ionela
Creditori:
- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Maramureş, deţinând 99,08% din totalul creanţelor;
- Primăria Sighetu Marmaţiei, deţinând 0,72% din totalul creanţelor;
- SC RCS&RDS SA, deţinând 0,2% din totalul creanţelor.
Ordinea de zi:
1. Supunerea spre dezbaterea şi aprobarea adunării creditorilor a ofertei de achiziționare prin negociere directă a bunului
aparţinând debitoarei SC ASTA INTERNATIONAL BUSINESS SRL, bun constând în autoturism marca Mercedes
E270.
Din partea lichidatorului judiciar numit pentru falimentul debitoarei SC ASTA INTERNATIONAL BUSINESS S.R.L –
în faliment, in bankruptcy, en faillite este prezentă d-na Iuga Dorina Ionela, reprezentant legal al Cabinetului Individual
de Insolvenţă Iuga Dorina Ionela.
Şedinţa a fost convocată pentru data de 27 noiembrie de lichidatorul judiciar. Deși convocările au fost transmise către
creditori în timp util, la data de 27 noiembrie 2017 nici un creditor nu a participat la ședință și nu și-a exprimat punctul
de vedere în scris.
La data de 08.12.2017 lichidatorul judiciar a primit prin poștă punctul de vedere al creditorului majoritar, Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş
care deţine 99,08% din totalul creanţelor. Punctul de vedere a fost exprimat prin adresa nr. 2.599/23.11.2017 dar a fost
expediat prin poștă abia la data de 05.12.2017, în sensul că se aprobă oferta de cumpărare a bunului mobil în natură
autoturism marca Mercedes E 270, aparținând averii debitoarei.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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La data de 27 noiembrie 2017 lichidatorul judiciar a menționat faptul că va convoca o nouă adunare a creditorilor, dar
având în vedere poziția exprimată, chiar tardiv, de către creditorul majoritar, nu se va convoca o nouă adunare a
creditorilor.
Hotărârea adunării creditorilor referitor la punctul
Dat fiind punctul de vedere al creditoarei Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca prin
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş se aprobă oferta de cumpărare a bunului mobil în natură
autoturism marca Mercedes E 270, aparținând averii debitoarei.
Nefiind alte puncte pe ordinea de zi, lichidatorul judiciar declară închisă şedinţa adunării creditorilor.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.
Lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolvenţă Iuga Dorina Ionela
Prin reprezentant legal Iuga Dorina Ionela
2. Societatea M-B-H CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 11888036
Raport privind propunerea lichidatorului judiciar de modificare a strategiei de valorificare a bunurilor
aparţinând debitoarei SC MBH Construct SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite
Nr. 211 Data: 08.12.2017
Număr dosar: 6184/100/2009, Tribunalul Maramureş Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător
sindic: Simona Oltean
Temei juridic: art.117 din Legea 85/2006
Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Iuga Dorina Ionela
Debitor: SC MBH CONSTRUCT SRL cu sediul social în Baia Mare, str. Sudului, nr. 6, Jud. Maramureş, J24/280/1999,
C.U.I. 11888036
Administrator special: Avram Sorin
Prin Încheiere nr. 3659 din data de 02/11/2009 a Tribunalului Maramureş, a fost dispusă deschiderea procedurii
simplificate de insolvenţă împotriva debitoarei SC MBH CONSTRUCT SRL, cu sediul social în Baia Mare, str.
Sudului, nr. 6, Jud. Maramureş. Prin aceeaşi încheiere civilă a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar CII
Ropotică Liliana. Ulterior prin Încheierea din data de 12/05/2014 pronunţată de Tribunalul Maramureş în acelaşi dosar,
s-a dispus, la cererea lichidatorului judiciar CII Ropotică Liliana, înlocuirea cu lichidatorul judiciar CII Iuga Dorina
Ionela, reprezentat legal de d-na Iuga Dorina Ionela, cu sediul social în Baia Mare, Str. Nufărului, nr. 17/31, Jud.
Maramureş şi sediul profesional în Baia Mare, Bd. Unirii nr. 16, etaj VII, cam. 26, jud. Maramureş, tel-0740 094 981,
tel/fax – 0362 808 071.
În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de art. 117 din Legea 85/2006, lichidatorul judiciar a întreprins
următoarele:
1.A organizat licitații publice conform strategiei de valorificare a bunurilor aparținând debitoarei aprobată de către
adunarea creditorilor conform Procesului verbal nr. 191 al adunării creditorilor SC MBH CONSTRUCT SRL, încheiat
la data de 05.11.2015, respectiv:
- 4 licitații publice la prețul de evaluare stabilit de evaluator;
- 4 licitații publice la prețul de 95% din valoarea de evaluare stabilită de evaluator;
- 4 licitații publice la prețul de 90% din valoarea de evaluare stabilită de evaluator;
- 4 licitații publice la prețul de 85% din valoarea de evaluare stabilită de evaluator;
- 4 licitații publice la prețul de 80% din valoarea de evaluare stabilită de evaluator.
Până la această dată nu s-a prezentat nici o persoană interesată și nici nu s-au înregistrat oferte de cumpărare directă.
Având în vedere aceste considerente precum și faptul că se impune ridicarea acestor bunuri de pe platforma unde sunt
depozitate, conform procesului verbal de punere în posesie din dos.ex. 762/2017 întocmit și transmis de SCPEJ Morari
și Asociații, lichidatorul judiciar propune modificarea strategiei de valorificare a acestor bunuri, în sensul vânzării
acestora la fier vechi.
Menționăm totodată că mutarea și depozitarea acestor bunuri într-o altă locație ar impune cheltuieli suplimentare care
nu pot fi susținute, întrucât debitoarea nu dispune de sume în contul unic de insolvență.
Întrucât până la data întocmirii prezentului raport nu s-a reușit valorificarea potrivit strategiei aprobată de creditori,
bunurile aflându-se într-o stare avansată de degradare, neputând fi folosite, iar societatea debitoare are obligația ca în
cel mai scurt timp să ridice bunurile din locația unde se află, lichidatorul judiciar a solicitat oferte de valorificare a
bunurilor ca fier vechi, ofertele fiind supuse aprobării adunării creditorilor.
Bunurile ce urmează a fi valorificate
Lichidatorul judiciar propune valorificarea bunurilor mobile aparținând debitoarei SC MBH CONSTRUCT SRL,
respectiv: mașini, utilaje, echipamente, mobilier, instalații
Descrierea bunurilor: Mașini, utilaje, echipamente, mobilier, instalații, autovehicule, menţionate detaliat după cum
urmează: stație betoane, excavator S1202, betonieră de 160 l, Autoutilitară Dacia, Autoturism Dacia 1410, Autoutilitară
furgon, Autobetonieră Roman 5mc, frigider. De asemenea, au mai fost evaluate bunuri aparţinând debitoarei, care sunt
încorporate în clădirea deținută în chirie pentru sediul social: tâmplărie PVC, instalații electrice, instalații încălzire,
mobilier birou.
Evaluarea bunurilor :
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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Evaluarea bunurilor aparţinând averii debitoarei a fost realizată în conformitate cu prevederile art. 116 al. 4 din Legea
85/2006, de către un evaluator membru ANEVAR, în conformitate cu standardele internaționale de evaluare.
Valoarea de lichidare fără TVA, a bunurilor din averea debitoarei, estimată de evaluator, este de 120.297 lei. Însă,
trebuie avut în vedere faptul că bunurile care efectiv se pot vinde sunt cele care nu sunt încorporate în clădirea sediu
social. Valoarea de lichidare fără TVA a acestor bunuri care se pot valorifica este de 92.312 lei. Valoarea acestor bunuri
a fost redusă, conform strategiei de valorificare propusă inițial, la suma de 73.849,60 lei.
Metoda de valorificare propusă:
Având în vedere cele prezentate mai sus, lichidatorul judiciar propune valorificarea acestora prin predarea către o
societate de colectare fier vechi.
În acest sens, lichidatorul judiciar a solicitat oferte de preț de la societăți specializate în colectarea deșeurilor.
Alte menţiuni
Prezentul raport se depune la dosarul cauzei, şi urmează să fie supus aprobării adunării creditorilor, se va comunica şi
debitoarei, urmând a se publica în Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Iuga Dorina Ionela
Prin reprezentant legal Iuga Dorina Ionela
Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea FARMACORDIS SRL, cod unic de înregistrare: 2850288
Depunere raport asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvență a debitoarei și
menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă întocmit de administratorul judiciar în procedura generală
de insolvență
Număr:156 , data emiterii: 12.12.2017
1. Date privind dosarul: Nr. dosar 365/1371 Anul 2017 Tribunalul Specializat Mureş, Judecător sindic: Hegyi Piroska
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa Tg-Mureș, str. Justiţiei nr. 1, jud. Mureş Programul luni-vineri 8.00 – 12.00.
3. Debitor: FARMACORDIS S.R.L., cod de identificare fiscală RO 2850288, cu sediul social în Tg-Mureș, str.Calea
Sighișoarei nr.84, jud. Mureş, Număr de ordine în Registrul Comerţului: J26/275/1993.
3.1. Administrator special: Argeșanu Marius Gabriel Ionel
4. Creditorul care a formulat cererea de deschidere a procedurii insolvenţei: S.C. Vita-Line S.R.L. cu sediul în loc.
Cristuru Secuiesc, cart. Lajos Kossuth, bl. E4, et. 4, ap. 19, jud. Harghita – prin administrator judiciar Fineco
Insolvency S.P.R.L.
5. Administrator judiciar: MASTER INSOLV S.P.R.L Cod de identificare fiscală RO 31186540 cu sediul în Tg-Mureş,
B-dul 1 Dec.1918 nr.206, ap.5, jud.Mureș, înregistrată în Registrul societăților profesionale sub nr. RFO II – 0650,
Tel./Fax 0265-255 759, 0745-750 872, 0744 358 658, e-mail: office@masterinsolv.ro, www.masterinsolv.ro. Nume şi
prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Alexandru CHERTES
6. Subscrisa: MASTER INSOLV S.P.R.L, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei
FARMACORDIS S.R.L., conform Sentinței nr.584 din data de 23.10.2017 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş,
în dosarul 365/1371/2017, în temeiul art.97 din Legea nr.85/2014, comunică
Raport
asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvență a debitoarei și menționarea
persoanelor cărora le-ar fi imputabilă
În urma deschiderii procedurii insolvenței împotriva debitoarei FARMACORDIS S.R.L. Tg-Mureș, fostul administrator
al societății dl. Argeșanu Marius Gabriel Ionel, a pus la dispoziția administratorului judiciar, documentele financiarcontabile ale societății, înscrisuri pe baza cărora am procedat la analizarea situației economico-financiare a societății
precum și la determinarea cauzelor care au determinat ajungerea societății în starea de insolvență.
1. Informații privind deschiderea procedurii:
Ca urmare a cererii formulată de către Vita-Line S.R.L. cu sediul în Cristuru Secuiesc, cart. Lajos Kossuth Bl. E4, et.4,
ap.19, jud.Harghita, având nr. de înregistrare J19/890/2005 prin administrator judiciar Fineco Insolvency S.P.R.L. cu
sediul în București, str.Lânăriei, nr.147, ap.5-7, sector 4, a fost pronunțată Sentința nr.584 din 23.10.2017, prin care s-a
dispus deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitoarei și a fost numit în calitate de administrator judiciar
societatea de practicieni în insolvență Master Insolv S.P.R.L.
2. Scurt istoric:
În perioada analizată debitoarea FARMACORDIS S.R.L. a desfășurat activitatea de comerț cu ridicata al produselor
farmaceutice către parteneri de afaceri de pe teritoriul României, în baza comenzilor și contractelor încheiate cu aceștia.
Prin Sentința civilă nr.375 din 05.03.2015 pronunțată în dosarul nr.2549/96/2011/a1 aflat pe rolul Tribunalului
Harghita, instanța a admis în parte cererea formultă de către Fineco Insolvency S.P.R.L. în calitate de administrator
judiciar al societății Vita-Line S.R.L. în contradictoriu cu pârâta FARMACORDIS S.R.L. și a dispus anularea
contractului de vânzare-cumpărare nr.40/30.08.2011 încheiat între Vita Line S.R.L. și Farmacordis S.R.L. și repunerea
părțiilor în situația anterioară, sens în care obligă pârâta Farmacordis S.R.L. să efectueze toate demersurile legale
pentru restituirea autorizațiilor de funcționare achiziționate de la societatea Vita-Line S.R.L. și să vireze în contul
acesteia suma de 86.203,92 lei reprezentând contravaloarea stocului de marfă.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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În vederea recuperării acestui debit, administratorul judiciar Fineco Insolvency S.P.R.L. a formulat o cerere de
executare silită către B.E.J. Sarig Attila. Ca urmare a demersurilor întreprinse de către acesta a fost recuperată suma de
28.583,70 lei. În vederea recuperării restului de plată în sumă de 57.620,22 lei administratorul judiciar Fineco
Insolvency S.P.R.L a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenței împotriva FARMACORDIS S.R.L. Prin
Sentința nr.548 din 23.10.2017 pronunțată în dosarul nr.365/1371/2017 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mureș s-a
admis cererea formulată de către S.C. Vita-Line S.R.L. prin administrator judiciar Fineco Insolvency S.P.R.L și pe cale
de consecință s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței împotriva societății FARMACORDIS S.R.L.
3. Date de identificare ale debitoarei. Informații generale:
FARMACORDIS S.R.L. este persoană juridică română și funcționează în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990
Forma de organizare este: Societate Comercială cu Răspundere Limitată
Sediul social al societății este: în Tg-Mureș, str. Calea Sighișoarei, nr.84, jud. Mureş
Număr de ordine în Registrului Comerţului Mureș: J26/275/1993, atribuit în data de 26.09.1993.
Cod unic de înregistrare: RO 2850288
Obiectul principal de activitate: Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate, cod CAEN
4773
Capitalul social al societății este în valoarea de 150.510 lei, integral vărsat
Societate a fost înființată în anul 1993 având din anul 2011 și până în prezent un singur asociat și administrator:
- dl. Argeșanu Marius Gabriel Ionel, cu domiciliul în Tg-Mureș, str.Muntenia nr.78 ap.51, jud. Mureş, identificat cu
C.I. seria ZS nr.003964 eliberat de SPCLEP Tg-Mureș, având CNP 1820105323950.
4. Analiza situației patrimoniale. Evoluția indicatorilor financiar-contabili:
Analiza situației societății debitoare s-a realizat pe baza documentelor financiar-contabile puse la dispoziția
administratorului judiciar de către administratorul statutar al debitoarei.
Primul pas în analiza poziției financiare îl reprezintă imaginea de ansamblu a situației echilibrului la nivel patrimonial
în cadrul căreia sunt puse în evidență evoluția și mutațiile structurale produse în cadrul activelor, datoriilor și a
capitalurilor proprii, pe baza informațiilor extrase din situațiile financiare și din balanțele de verificare.
În tabelul de mai jos, lichidatorul judiciar a centralizat datele financiar-contabile din perioada 2011-2016:
- lei
Elemente patrimoniale și de rezultat ale FARMACORDIS S.R.L. în perioada 2011 - 2016
2011

Imobilizări corporale
Stocuri
Creanțe
Disponibilități bănești
Total activ
Datorii
Capitaluri proprii
Total pasiv

2012
2013
Activ patrimonial
581.528
975.233
337.140
1.064.018
2.297.554
2.434.691
833.636
5.476.341
3.569.136
271.520
357.027
530.147
2.750.702
9.106.155
6.871.114
Pasiv patrimonial
2.746.165
9.074.583
6.559.537
4.537
31.572
311.577
2.750.702
9.106.155
6.871.114
Indicatori de rezultativitate
2.264.649
11.393.305
14.310.769
2.264.670
11.395.151
14.543.876
2.199.522
11.331.919
14.376.261
61.533
26.935
129.905

2014

2015

2016

310.117
91.767
864.901
108.321
1.375.106

4.108
355.352
214.930
60.467
634.857

4.108
355.353
215.369
24.783
599.613

969.868
405.238
1.375.106

277.132
357.725
634.857

245.047
354.566
599.613

Cifra de afaceri
7.437.159
340.157
0
Venituri totale
8.019.753
694.830
1
Cheltuieli totale
7.900.384
742.343
3.160
Rezultatul exercițiului
93.660
- 47.513
- 3.159
financiar
Din analiza elementelor de activ ale patrimoniului, se observă o evoluție crescătoare în anul 2012 față de anul 2011,
atât privite în mod cumulativ cât și pe fiecare element în parte. Începând cu anul 2013 până în anul 2016 evoluția
elementelor de activ ale patrimoniului este descrescătoare , constatându-se o cotă de descreștere semnificativă în
perioada 2013-2014. Anul 2014 find anul de debut al declinului financiar al societății.
Perioada

Evoluția față de perioada
precedentă (%)

2011-2012

+230%

2012-2013

-25%

2013-2014

-80%

2014-2015

-54%

2015-2016

-5%
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Evoluția valorii elementelor de activ ale
FARMACORDIS S.R.L.
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La categoria imobilizări corporale, în anii 2014 și 2015 au fost vândute o mare parte din activele societății (mijloace de
transport, mobilier, clădire), la prețuri comparabile cu cele ale pieței, iar din sumele încasate au fost plătite o parte din
datorii. Conform ultimei balanțe de verificare întocmită, cea de la 30.09.2017, la data deschiderii procedurii
insolvenței, în categoria activelor imobilizate ale falitei FARMACORDIS S.R.L. era un autoturism marca Renault Clio
Symbol în valoare netă contabilă de 4.108 lei. În urma inventarierii organizată de administratorul judiciar și realizată
împreună cu administratorul special al debitoarei FARMACORDIS S.R.L., acest autoturism a fost identificat faptic și
transmis în custodie administratorului special, până la data valorificării lui.
În perioada analizată stocurile cu o pondere de 50 – 60 % din totalul activelor circulante reprezintă mărfuri (produse
farmaceutice) supuse comercializării. Din documentele puse la dispoziție rezultă că începând cu anul 2014, societatea a
vândut către diverși clienți fondul de comerț și autorizațiile de vânzare a produselor farmaceutice. O parte din marfa
aflată în stoc a fost valorificată acordând discounturi. În anul 2017 în patrimoniul debitoarei se afla un stoc de marfă în
valoare de 385.088 lei expirat, care a fost predat în data de 03.05.2017 societății S.C. Medtrash S.R.L. cu sediul în TgMureș sub formă de deșeuri. La data prezentă societatea debitoare nu deține în patrimoniu stocuri. Suma de 385.088 lei
a fost trecută pe cheltuieli influențând negativ toți indicatorii financiari ai perioadei.
În anii 2011-2016, creanțele au o pondere semnificativă în totalul activelor circulante, având în perioada analizată o
evoluție descrescătoare. Creanțele reprezintă clienți neîncasați în sumă de 186.543 lei iar diferența sunt creanțe privind
bugetul de stat. La data prezentă clienții neîncasați sunt prescriși, iar din informațiile primite de la administratorul
statutar al debitoarei nu s-au făcut demersuri de recuperare a acestor creanțe.
Valoarea disponibilităților bănești urmează evoluția eficienței activității debitoarei. Astfel, la închiderea exercițiilor
financiare 2011-2016 societatea dispunea de lichidități. La deschiderea procedurii insolvenței exista în caseria societății
debitoare un disponibil în cuantum de 65 lei.
Urmărind evoluția principalelor elemente de pasiv ale patrimoniului debitoarei FARMACORDIS S.R.L., se observă o
descreștere a datoriilor pe perioada analizată și o fluctuație a a capitalurilor proprii, acestea rămânând pozitive.
Debitoarea FARMACORDIS S.R.L. a înregistrat doar datorii pe termen scurt, respectiv datorii către furnizori, către
asociatul unic și către societăți afiliate. Societatea nu are obligații restante către bugetul consolidat al statului și nu a
contractat credite sau alte forme de finanțare pe termen lung. În perioada analizată datoriile au un trend descrescător.
Valorificarea fondului de comerț și a autorizațiilor de comercializare a produselor farmaceutice în anul 2015 nu a
determinat creșterea datoriilor ci chiar reducerea acestora cu 71% în anul 2015 față de anul 2014.
Evoluția față
de perioada
Perioada
precedentă
(%)
2011-2012

+230%

2012-2013

-28%

2013-2014

-88%

2014-2015

-71%

2015-2016

-12%
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Evoluția datoriilor FARMACORDIS S.R.L.
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Capitalurile proprii reprezintă valoarea reziduală, rezultată din comparația activelor cu datoriile unei societăți.
În fapt, capitalurile proprii corespunzătoare unei perioade reprezintă beneficiul ce revine asociaților, prezumând
lichidarea societății la acel moment. Evoluția capitalurilor proprii ale debitoarei FARMACORDIS S.R.L. pe întreaga
perioadă analizată este una favorabilă, valoarea acestui element patrimonial fiind pozitivă.

Evoluția capitalurilor proprii FARMACORDIS S.R.L.
450000.00
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Evoluția față
de perioada
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(%)
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+596%
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+887%

2013-2014

+30%
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În ceea ce privește indicatorii de rezultativitate, aceștia au înregistrat valori satisfăcătoare în anii 2011 - 2014 și pierderi
în anii 2015 - 2016.
Referitor la evoluția cifrei de afaceri realizată în anii 2011 - 2016, se observă o creștere semnificativă în anul 2012 față
de anul 2011 și o creștere mai puțin accentuată în anul 2013 față de anul 2012, urmând o descreștere în perioada anilor
2013 - 2015, iar în anul 2016 aceasta înregistrează valoare nulă, ceea ce înseamnă că societatea debitoare nu a mai
înregistrat venituri din activitatea principlă.
Cheltuielile urmăresc evoluția veniturilor și implicit a cifrei de afaceri. Ponderea cea mai mare în total cheltuieli o
reprezintă cheltuielile cu mărfurile inclusiv discounturile primite reprezentând în medie 72 % din totalul cheltuielilor
înregistrate, cheltuielile cu prestațiile externe au o pondere de 15 %, cheltuielile cu personalul 7,5 % iar celelalte
cheltuieli 4,5 %.
Societatea realizeză profit în anii 2011 - 2014 și pierdere în anii 2015 - 2016. Rezultatul negativ continuă și în anul
2017 când cifra de afaceri are valoare nulă iar cheltuielile cresc semnificativ cu scoaterea din evidență a stocului de
marfă perisabil.
Fondurile băneşti disponibile sunt insuficiente în raport cu datoriile înregistrate, debitoarea fiind în imposibilitate de-a
face faţă datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile, fiind evident faptul că societatea ajunge în incapacitate de
plată încă din anul 2015.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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5. Concluzii cu privire la incidenţa prevederilor art. 117 din Legea nr.85/2014:
Administratorul judiciar nu a identificat pâna la data prezentă acte sau operațiuni frauduloase ale debitoarei în dauna
drepturilor creditorilor, realizate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii.
6. Opinia administratorului judiciar cu privire la şansele de reorganizare ale debitoarei:
Administratorul judiciar apreciază că nu există premisele unei reorganizari judiciare a societăţii având în vedere că
societatea numai desfăşoară activitate încă din anul 2015, motiv pentru care consideră că se impune intrarea în faliment
a debitoarei.
7. Concluzii privind cauzele și împrejurările care au dus la starea de insolvență a debitoarei FARMACORDIS S.R.L.,
precum și a persoanelor cărora le-ar putea fi imputată:
În urma analizei actelor și informațiilor pe care administratorul judiciar le-a avut la dispozițiie s-au constatat
următoarele cauze care au condus la starea de insolvență a debitoarei:
- anularea contractului de vânzare-cumpărare nr.40/30.08.2011 încheiat între societatea Vita-Line S.R.L. în calitate de
vânzător și societatea Farmacordis S.R.L. în calitate de cumpărător prin Sentința civilă nr.375/05.03.2015 pronunțată în
dosarul nr.2549/96/2011/a1 aflat pe rolul Tribunalului Harghita , instanța obligând societatea Farmacordis S.R.L. să
restituie către societatea Vita-Line S.R.L. fondul de comerț constând în 3 (trei) autorizații de funcționare și suma de
86.203,92 lei reprezentând contravaloarea stocului de marfă.
- demararea procedurilor de executare silită întreprinse de către B.E.J. Sarig Attila împotriva debitoarei Farmacordis
S.R.L.
- vânzarea către diverși clienți a fondului de comerț constând în autorizații de funcționare ceea ce a dus implicit la
imposibilitatea desfășurării obiectului de activitate respectiv de comercializare a produselor farmaceutice.
Referitor la incidența dispozițiilor art. 169 din Legea nr. 85/2014, în desfășurarea activității a organelor de conducere
ale debitoarei, precizăm următoarele:
a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;
Până în acest moment al analizei, din actele și informațiile avute la dispoziție, nu s-au sesizat aspecte care să facă
aplicabile prevederile art.169 alin.(1) lit.a) din Legea nr.85/2014
b) au facut activităti de productie, comert sau prestari de servicii în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;
Până în acest moment al analizei, din actele și informațiile avute la dispoziție, nu s-au sesizat aspecte care să facă
aplicabile prevederile art.169 alin.(1) lit.b) din Legea nr.85/2014
c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activități care ducea, în mod vădit, persoana juridica la încetarea de
plăți;
Până în acest moment al analizei, din actele și informațiile avute la dispoziție, nu s-au sesizat aspecte care să facă
aplicabile prevederile art.169 alin.(1) lit.c) din Legea nr.85/2014
d) au tinut o contabilitate fictivă, au facut să dispară unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea în
conformitate cu legea
Până în acest moment al analizei, din actele și informațiile avute la dispoziție, nu s-au sesizat aspecte care să facă
aplicabile prevederile art.169 alin.(1) lit.d) din Legea nr.85/2014, contabilitatea societății fiind ținută în concordanță cu
prevederile legale în materie, actele societății fiind păstrate în siguranță și în ordine.
e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au marit în mod fictiv pasivul acesteia
Până în acest moment al analizei, din actele și informațiile avute la dispoziție, nu s-au sesizat aspecte care să facă
aplicabile prevederile art.169 alin.(1) lit.e) din Legea nr.85/2014
f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întarzierii încetării de plăți;
Până în acest moment al analizei, din actele și informațiile avute la dispoziție, nu s-au sesizat aspecte care să facă
aplicabile prevederile art.169 alin.(1) lit.f) din Legea nr.85/2014
g) în luna precedenta încetarii plătilor, au platit sau au dispus să se platească cu preferinta unui creditor, în dauna
celorlalti creditori;
Până în acest moment al analizei, din actele și informațiile avute la dispoziție, nu s-au sesizat aspecte care să facă
aplicabile prevederile art.169 alin.(1) lit.g) din Legea nr.85/2014
În măsura în care în perioada imediat următoare vor interveni informații sau elemente noi care să aducă la schimbarea
acestor concluzii, administratorul judiciar va acționa în consecință completând analiza de față sau formulând acțiunile în
justiție care se impun.
Cu stimă,
Administrator judiciar, Master Insolv S.P.R.L
prin practican în insolvenţă Alexandru Chertes
Județul Olt
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea EL-NINO 99 SRL, cod unic de înregistrare: 12424565
TRIBUNALUL OLT
Dosar nr. 4252/104/2017
Debitor: EL NINO 99 S.R.L.
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Proces-verbal al adunarii creditorilor
El Nino 99 S.R.L. din data de 08.12.2017
Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa Mihai Andreea Marilena, desemnat lichidator judiciar al debitoarei ELNINO 99 S.R.L., identificată prin Codul unic de înregistrare 12424565 și Numărul de ordine în Registrul Comerțului
J28/74/2010 având sediul în Municipiul Slatina,Aleea Bradului, Bloc G2, Scara A, Etaj 3, Ap. 36, Județ Olt, prin
Incheierea din data de 30.10.2017, pronuntata de Tribunalul Olt in Dosarul nr. 4252/104/2017,
In temeiul dispozitiilor Art. 47 si urmatoarele din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei, am convocat
adunarea creditorilor EL-NINO 99 S.R.L. pentru data de astazi, 08.12.2017, ora 11:00, in Bucuresti, Str. Lt. Av.
Gheorghe Caranda nr. 42, Et. 2, Ap. 16. Convocarea adunarii creditorilor a fost publicata in Buletinul Procedurilor de
Insolventa nr. 22654/29.11.2017.
Pe ordinea de zi a sedintei adunarii creditorilor se afla:
1. Confirmarea lichidatorului judiciar provizoriu stabilit de catre instanta Mihai Andreea Marilena si stabilirea
onorariului acestuia.
Se face mentiunea ca practicianul in insolventa MIHAI ANDREEA MARILENA a propus un onorariu de 3.000 DE
LEI/PROCEDURA. La onorariul propus se adauga TVA in cota legala.
Pana la data adunarii a fost transmis de catre creditorul unic un punct de vedere prin care nu s-a confirmat lichidatorul
judiciar motivandu-se ca nu s-a organizat selectie de dosare.
Drept care a fost incheiat prezentul proces-verbal intr-un singur exemplar original, pentru lichidatorul judiciar, urmand
ca o copie sa fie comunicata si la dosarul cauzei, in conformitate cu prevederile Art. 48, alin. 6 din Legea nr. 85/2014,
privind procedura insolventei.
Lichidator judiciar,
Cabinet de Insolventa Mihai Andreea Marilena
Județul Tulcea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea TOTAL INSTALNAV SRL, cod unic de înregistrare: 28038234
Convocare adunare creditori SC Total Instalnav SRL
Nr. 2596, Data emiterii: 12.12.2017
1. Date privind dosarul: Număr dosar 104/88/2015, Tribunal Tulcea Secţia Civilă de Contencios Administrativ şi fiscal
Judecător sindic Doina Nichifor.
2. Arhivă/registratură instanţei, Adresă: Str. Toamnei nr. 15, Tulcea, judeţul Tulcea, cod poştal 820127 Număr de
telefon 0240.504.276, programul arhivei/registraturii instanţei: Luni-Vineri orele: 9-13.
3. Debitor: SC Total Instalnav SRL Tulcea, Cod de identificare fiscală RO28038234, Sediul social Str. Viticulturii, nr.
2Z, cam. 1, et. 2, jud. Tulcea, Număr de ordine în registrul comerţului J36/48/2011.
3.1. Administrator special: Popa Bogdănel Mihail.
4. Creditori: A.J.F.P. Tulcea, Str. Babadag, nr. 163 bis, Tulcea; Primăria Mun. Tulcea, Str. Păcii, nr. 20, Tulcea, SC
Arcus Plus SRL, Str. Boresec nr. 1/41, jud. Cluj, Societatea Unisem SA, Sediul procesual ales Bucureşti, Splaiul Unirii,
nr. 16, et. 9, camera L6, sect. 4, Bucureşti, SC Transinvest SRL, Str. Soarelui, nr. 7, bl. 15, sc. C, ap. 3, Braşov, PFA
Popa Bogdănel, Tulcea, str. Babadag, Bl. B2, parter, jud. Tulcea, PFA Popa Bogdănel Mihail in calitate de cesionar al
creantei SC CIPA SRL, Tulcea, Str. Babadag, bl. B2 parter, jud Tulcea, BRD Sogelease IFN SA, Bucuresti, bd. Ion
Mihalache, nr. 1-7, et. 12, bl. Turn BRD, sect. 1, Bucuresti, SC Geldbach Fitinguri şi Flanşe SRL, Sat Prejmer, com.
Prejmer Bruxelles nr. 3, incinta Parcului Industrial Graels&Llonch, jud. Braşov, SC Comtech CO SRL, Slatina, str.
Constructorului, nr. 3, jud. Olt, SC UNISEM SA, Str. Mihai Eminescu nr. 57 A sector 2 Buncureşti cu domiciliul
procesual ales in jud. Ilfov, comuna Gruiu sat Siliştea Snagovului soseaua Siliştea Ciolpani nr. 199, PFA Popa
Bogdănel Mihail în calitate de cesionar al creanţei SC Imperiul Transmetal SRL, Tulcea, Str. Babadag, bl. B2 parter,
jud Tulcea, La Fantana SRL Bulevardul Gării Obor nr.8C, sect. 2, Bucureşti,
5. Lichidator judiciar:Cabinet Individual de Insolvenţă Florescu Mircea Sorin Cod de identificare fiscală RO 26298025,
Sediul profesional: str. Isaccei nr. 20, etaj 2, Tulcea, jud. Tulcea, cod poştal 820241, Număr de înregistrare în tabloul
practicienilor în insolvenţă RFO I - 2766, Tel/Fax 0240.511.450, 0748.572.592 E-mail: insolromania@yahoo.com,
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Florescu Mircea Sorin
6. Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Florescu Mircea Sorin, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC
Total Instalnav SRL Tulcea, conform Sentinţei Civile nr. 41 din data de 15.01.2016 pronunţată de pronunţată de
Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă de contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 104/88/2015, în temeiul art. 156
din Legea nr. 85/2014, convoacă adunarea creditorilor debitorului SC Total Instalnav SRL.
Şedinţa Adunării Creditorilor, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar situat în mun. Tulcea, str. Isaccei nr. 20, etaj
2, jud. Tulcea, la data de 20.12.2017, ora 11ºº.
Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procura specială autentică sau, în cazul creditorilor
bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii vor putea vota şi
prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic caruia
i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin
orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului lichidatorului judiciar.
Ordinea de zi:
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1.Aprobarea de către Adunarea Generala a Creditorilor a diminuării cu 10% a preţului actual de pornire al licitaţiei
pentru vânzarea bunurilor mobile din averea debitorului ce constau în:
Garnitură K 2mm 500-10- buc. 5- de la 133,00 lei la 119,70 lei;Garnitură K 2mmDN125 PN16 , buc. 32- de la 157,10
lei la 141,39 lei; Garnitură K DN15 dn 15-40, buc .430- de la 271,20 lei la 244,08 lei; Garnitură K DN20 PN 10-40,
buc.150- de la 109,40 lei la 98,46 lei; Garnitură K 2MM DN65 pn16, buc. 44- de la 92.3 lei la 83,07 lei; Garnitură K
2MM DN200pn40, buc. 9 – de la 27.4 lei la 24,66 lei; Garnitură K 2MM DN350 PN16, buc. 1- de la 19.0 lei la 17,10
lei; Garnitură K 2mmdn200pn16, buc. 8 - de la 70.0 lei la 63,00 lei; Garnitură K dn16, buc. 300- de la 1653,00 lei la
1487,70 lei; Garnitură K dn40, buc. 99- de la 94,10 lei la 84,69 lei; Garnitură K dn10, buc. 5 – de la 133,00 lei la
119,70 lei; Garnitură K dn16, buc. 1- de la 4,60 lei la 4,14 lei ;țeavă 168x10.97, ml. 3.00 – de la 151,80 lei la 136,62
lei; țeavă 210x8, ml. 2.37- de la 90,10 lei la 81,09 lei; țeavă 168x4.5, ml. 29.85- de la 1898,80 lei la 1708,92; țeavă
168.3x8.8, ml. 17.91- de la 2081,20 lei la 1873,08 lei; țeavă 139.7x5.0, ml.17.90- de la 702,40 lei la 632,16 lei; țeavă
63x8, ml. 31.11- de la 945,70 lei la 851,13 lei; Flanșe 54 x 3 CM, kg.718.50- de la 273,00 lei la 245,70 lei; Flanșe 67 x
3 CM, kg.2833.3- de la 646,00 lei la 581,40 lei; Flanșe 73.5 x 4 CM, kg. 533.2- de la 202,60 lei la 182,34 lei; Flanșe
45 x 2.5 CM, kg.1191.40- de la 271,60 lei la 244,44 lei; Manșon 63.5*8.0*100 MM, buc. 160- de la 567,90 lei la
511,11; Manșon 63.5* 8.0*80 MM, buc. 150- de la 418,40 lei la 376,56 lei; șurubur DIN933 M16X50, buc.375- de la
175,10 lei la 157,59 lei; șurubur DIN933 M16X60, buc. 575- de la 285,30 lei la 256,77 lei; șurubur DIN933 M16X70,
buc.200- de la 111,00 lei la 99,90 lei ; șurubur DIN933 M20X45, buc. 490- de la 327,70 lei la 294,93 lei ; șurubur
DIN933 M16X55, buc. 600- de la 287,30 lei la 258,57 lei; șurubur DIN933 M16X45, buc. 100- de la 43,80 lei la
39,42 lei; șurubur DIN933 M16X65 , buc. 100- de la 52,40 lei la 47,16 lei; șurubur DIN933 M20X75, buc. 1915- de
la 1810,50 lei la 1629,45 lei; șurubur DIN933 M20X50, buc. 84- de la 66,20 lei la 59,58 lei; Piulițe DIN934 M16, buc.
800- de la 109,40 lei la 98,46 lei; Piulițe DIN934 M20, buc. 400- de la 97,30 lei la 87,57 lei; șuruburi DIN933
M24X80, buc. 308- de la 468,20 lei la 421,38 lei; șuruburi DIN933 M16X35, buc. 100- de la 35,00 lei la 31,50 lei;
șuruburi DIN933 M24X75, buc. 90- de la 131,30 lei la 118,17 lei; șuruburi DIN933 M20X40, buc. 150- de la 92,30 lei
la 83,07 lei; șuruburi DIN933 M20X70, buc. 2148- de la 2040,60 lei la 1836,54 lei; Clemă Plastic 48.3 PP, buc. 356 –
de la 541,10 lei la 486,99 lei; Corp GL Oțel D35 cmp., buc. 6 – de la 22,80 lei la 20,52 lei; șuruburi M24X45 , buc.
160 – de la 425,60 lei la 383,04 lei; Cuplă Cu Filet D35 , buc. 25 – de la 98,80 lei la 88,92 lei; Trecere Prin Perete ,
buc. 17 – de la 90,40 lei la 81,36 lei; Bride Prindere , buc. 35 – de la 66,50 lei la 59,85 lei; Cuplu G18 L oțel , buc. 64 –
de la 155,60 lei la 140,04 lei; Teu TR ERMETO T25S TEL, buc. 2- de la 6,10 lei la 5,49 lei; Racord TR. G35L otel ,
buc. 4- de la 15,20 lei la 13,68 lei; șaibă CON G25S oțel, buc. 441 – de la 167,60 lei la 150,84 lei; Racord Traseu
G06L , buc.100 – de la 212,80 lei la 191,52 lei; Racord niplu GE 22L , buc. 36 – de la 87,60 lei la 78,84 lei; Brățări cu
filet, buc. 17 – de la 54,30 lei la 48,87 lei; Piuliță Ermeto M12L, buc. 100- de la 54,00 lei la 48,60 lei; Piuliță Ermeto
M17L, buc. 18- de la 20,50 lei la 18,45 lei; Piuliță Ermeto M18L, buc. 5 – de la 6,80 lei la 6,12 lei; Racord GE10L,
buc. 64 – de la 116,70 lei la 105,03 lei; SU 42L 3/6, buc. 9 – de la 30,80 lei la 27,72 lei; Teu Traseu T18L, buc. 5 – de
la 15,20 lei la 13,68; Piuliță M18L oțel, buc. 22 – de la 29,90 lei la 26,91 lei; Racord Traseu GO8L, buc. 4 – de la 7,30
lei la 6,57 lei; Racord Traseu G25L otel, buc. 18- de la 32,80 lei la 29,52 lei; Racord Traseu G45L otel, buc. 2 – de la
3,60 lei la 3,24 lei; Teu Traseu 42L otel, buc. 2 – de la 6,10 lei la 5,49 lei; Trecere prin perete tel, buc. 3- de la 11,40
lei la 10,26 lei; Clemă plasti. complete, buc. 69- de la 78,70 lei la 70,83 lei; Reducție traseu 32/22/L, buc. 1- de la 3,20
lei la 2,88 lei; Trecere prin perete38S, buc. 5- de la 19,00 lei la 17,10 lei; Cot traseu ESW 42L otel, buc. 6- de la 18,20
lei la 16,38 lei; șaibă CON D30S, buc. 14- de la 21,60 lei la 19,44 lei; Racord traseu G15L otel, buc. 10 – de la 18,20
lei la 16,38 lei; Racord niplu GE 18L , buc. 10- de la 19,00 lei la 17,10 lei; Cruce traseu K28L otel, buc. 1- de la 2,30
lei la 2,07 lei; Reducție traseu kor18/10l, buc. 30- de la 783,20 lei la 704,88 lei; Piuliță M20S , buc. 64- de la 138,10
lei la 124,29 lei; Racord traseu G 18L , buc. 10- de la 19,00 lei la 17,10 lei; Racord niplu GE 18L, buc. 37- de la 70,30
lei la 63,27 lei; șaibă CON D28L otel, buc. 200- de la 194,60 lei la 175,14 lei; Racord traseu G18 otel, buc. 50 – de la
95,00 lei la 85,50 lei; Teu 28C oțel complet, buc. 4- de la 12,20 lei la 10,98 lei; Piuliță M24L oțel , buc. 12- de la 89,10
lei la 80,19 lei; șaibă CON D18L oțel , buc. 55- de la 38,00 lei la 34,20 lei; Racord traseu G15L oțel, buc. 3 – de la
5,50 lei la 4,95 lei; șaibă CON D22L oțel, buc. 49 – de la 40,20 lei la 36,18 lei; Piuliță M15L oțel, buc. 40 – de la 29,80
lei la 26,82 lei; șaibă CON D15L oțel, buc. 60 – de la 29,60 lei la 26,64 lei; Cuplu complet , buc. 36 – de la 142,30 lei
la 128,07 lei; Teu traseu EVT18L oțel, buc. 2 – de la 6,10 lei la 5,49 lei; Piuliță M28 oțel, buc. 448 – de la 1658,10 lei
la 1492,29 lei; Reducție traseu 22/18L, buc.12 – de la 218,90 lei la 197,01; Piuliță cu filet ext., buc. 264 – de la 341,10
lei la 306,99 lei; Cot traseu EVW 35 L , buc. 20 – de la 651,90 lei la 586,71 lei; Piuliță M25S , buc. 17 – de la 70,80 lei
la 63,72 lei; Cot 12 simplu, buc. 110- de la 200,60 lei la 180,54 lei; Racord traseu G15L otel, buc. 21 – de la 43,10 lei
la 38,79 lei; Piuliță PH71, buc. 10 – de la 31,90 lei la 28,71 lei; Corp inel , buc. 11- de la 41,80 lei la 37,62 lei; Piuliță
M28L otel , buc. 3 – de la 11,10 lei la 9,99 lei; Niplu , buc. 5 – de la 11,40 lei la 10,26 lei; Racord traseu G30S, buc. 1
– de la 1,80 lei la 1,62 lei; Cot traseu CS01 , buc. 15 – de la 34,20 lei la 30,78 lei; Reducție traseu 28L EOS, buc. 1de la 25,80 lei la 23,22 lei; Reducție EMB 16S 35, buc. 1- de la 19,00 lei la 17,10 lei; Racord niplu echipat, buc. 31 –
de la 56,50 lei la 50,85 lei; Transformator buc.2, Anul proc.2013,starea teh. buna ,nefolosite, vechime în ani de la data
procurării dc-4 ani, putere transformator 1250 KVA la 690 V 50 HZ, de la 235.940 lei, exclusiv TVA, 117.970 lei/buc
la 106173 lei/buc, 212346,00 lei total; Strung, Anul pif <1990,anul proc.2013,starea teh. nesatisfăcătoare, nepus în
funcțiune, tip fab ARAD SN400*2000 S538, nr. Fab. 0182P536, de la 4.370 lei exclusiv TVA la 3933,00 lei;
Autoutilitara FIAT, Anul proc.2013,starea teh. satisf, necestită reparații, FIAT DUCATO, de la 4.740 lei exclusiv
TVA la 4266,00 lei.
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Valoarea totală a bunurilor se va diminua de la valoare de 269.768,00 lei (exclusiv TVA) la 242.791,20 lei (exclusiv
TVA).
2. Aprobarea modificării regulamentului de vânzare în sensul organizării de licitaţii publice săptămânale, în fiecare zi
de marți, ora 11:00, pentru vînzarea bunurilor mobile sus menţionate, la preţurile de pornire diminuate, mai sus
menționate
Lichidatorul judiciar menţionează că au fost organizate licitaţii publice săptămânale, la valoarea de 269.768,00 lei, în
conformitate cu hotărârile Adunării Creditorilor din data de 07.09.2017, în perioada 25.09.2017 – 18.12.2017 în fiecare
zi de marți, ora 11.00, fără a exista ofertanţi.
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar.
Cabinet Individual de Insolvenţă Florescu Mircea Sorin
Prin reprezentant legal Florescu Mircea Sorin
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