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Asociat și administrator debitor: Sofian Gabriel Petronel, domiciliat în: Mun. Iași, Ale. Mircea cel Bătrân nr.20, bl.T1, 
sc.E, et.1, ap.2, jud. Iași 
4. Lichidator judiciar: „Barbu & Co Insolvency” I.P.U.R.L., cod de identificare fiscală: 31080280, sediul: Iași, str. 
Moara de Vânt nr.159, parter, ap.1, jud. Iași, număr înregistrare în Registrul formelor de organizare: RFO II 0640/2012, 
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Gabriela Barbu 
5. Subscrisa, „Barbu & CO Insolvency” IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Sari Floris SRL conform 
Sentință Civilă nr.1540/2017 pronunțată la data de 02.11.2017 în dosarul nr.5191/99/2017 (număr în format vechi 
288/2017, în temeiul art. 99 și urm. coroborate cu art. 71 alin. 1, art. 74 și art. 67 alin. 2 din din Legea nr.85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, notifică: 
6. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei și intrarea în faliment a debitorului Sari Floris SRL prin Sentința 
Civilă nr.1540/2017 pronunțată la data de 02.11.2017 în dosarul nr.5191/99/2017 (număr în format vechi 288/2017) al 
Tribunalului Iași. 
7. Prin Sentința Civilă nr.1540/2017 pronunțată de Tribunalul Iași s-a stabilit ca în termen de 10 zile de la deschiderea 
procedurii debitoarea să procedeze la predarea actelor prevăzute de art. 67 din Legea nr.85/2014. 
Având în vedere că: notificarea conținând solicitarea de predare a documentelor a fost transmisă de lichidatorul judiciar 
provizoriu atât la sediul debitoarei din Iași, str. Galbeni nr.1 bis, jud. Iași, adresă la care conform informațiilor transmise 
de ORC Iași la dosarul cauzei figurează sediul debitoarei figurează, cât și la domiciliul administratorului statutar 
comunicat de către D.L.E.P. Iași, însă ambele au fost returnate cu mențiunea ”expirat termen de păstrare”, 
prin prezenta vă punem în vedere ca în termen de 10 zile de la primire să vă prezentați la sediul lichidatorului judiciar 
Barbu&CO Insolvency IPURL din Iaşi, str. Lascăr Catargi, nr.37 et.4, ap.8, jud. Iași, și să procedați la predarea către 
noi a actelor prevăzute de art. 67 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, și 
anume: Documentele juridice ale societăţii, respectiv actele constitutive cu eventuale modificări ale acestora conform 
actelor Adiţionale ulterioare şi certificatele de înregistrare ale menţiunilor la Oficiul Registrului Comerţului; 
Documentele contabile de sinteză: ultimul bilanț contabil și contul de profit și pierderi aferent anului precedent, ambele 
certificate de administartor şi cenzori (auditor); Balanţa de verificare pentru luna precedentă; Situaţia clienţilor societăţii 
comerciale – creanţe de recuperat, în componenţă detaliată pentru fiecare creanţă în parte, documentele justificative din 
care să rezulte realitatea creanţei (contracte comerciale, facturi emise, ultimele confirmări de solduri); Situaţia analitică 
a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, cu indicarea valorii de înregistrare în evidenţele contabile; Situaţia analitică 
a stocurilor de mărfuri, materiale, produse finite şi a valorii acestora, cu indicarea locului de depozitare şi a gestiunilor; 
Lista completă a tuturor bunurilor mobile şi imobile ale debitoarei, incluzând toate conturile și băncile prin care 
debitoarea își rulează fondurile, însoţite de documentele de proprietate (acte de proprietate pentru activele imobilizate şi 
înregistrarea lor în registrele de carte funciară, cărţile de identitate ale autovehiculelor, cărţile tehnice ale utilajelor), cu 
menţiunea activelor grevate de sarcini (însoţite de extrase pentru informare ale cărţilor funciare, procese verbale de 
sechestru, contracte de ipotecă, etc.); Lista creditorilor cu indicarea denumirii, a adreselor și a datelor de identificare 
complete ale acestora, precum și a valorii creanțelor, oricum ar fi acestea: creanțe certe sau sub condiţie, lichide sau 
nelichide, scadente sau nescadente, necontestate sau contestate; Lista cuprinzând plățile și transferurile patrimoniale 
efectuate de debitoare în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii de deschidere a procedurii; Situaţia transferurilor 
patrimoniale efectuate de debitoare în ultimii trei ani (însoţită de documentele prin care s-au realizat transferurile); 
Situaţia analitică a contractelor comerciale aflate în derulare; Situaţie litigiilor în curs şi a executărilor silite îndreptate 
împotriva averii debitoarei.  
8.Lichidatorul judiciar îşi rezervă dreptul ca pe parcursul derulării procedurii sau în funcţie de concluziile rezultate în 
urma analizării documentelor menţionate mai sus, să solicite debitoarei şi alte informaţii apreciate ca fiind necesare cu 
privire la activitatea şi averea acesteia din urmă.  
9. Prin Sentința Civilă nr.1540/2017 au fost fixate următoarele termene: 
• 19.12.2017 – termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanțelor; 
• 03.01.2018 – termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea tabelului preliminar al creanțelor; 
Termenul pentru depunerea contestațiilor împotriva tabelului preliminar este de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului 
preliminar; 
• 31.01.2018 – termenul pentru definitivarea tabelului de creanțe și afișarea tabelului definitiv de creanțe. 

Lichidator judiciar, Barbu & CO Insolvency IPURL, prin asociat coordonator Gabriela Barbu 
 

Județul Maramureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ZOVI MAXIM SRL, cod unic de înregistrare: 2958264 

Notificare privind intrarea în procedura generală de insolvență a debitorului 
Nr.8 data: 08.01.2018 

1.Date privind dosarul: nr.dosar: 3866/100/2017, Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic: Adriana Ramona Abraham 
2.Arhiva/registratura instanţei: Baia Mare, Bd. Republicii, nr.2A, jud.Maramureş, număr de telefon: 0262218235, 
programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri 08,00-12,00.  
3.1. Debitor: SC ZOVI MAXIM SRL, CUI RO 2958264, cu sediul în Cavnic, str.22 Decembrie, nr.9, ap.53, 
jud.Maramureș, Nr. de ordine în registrul comerţului: J24/1761/1992. 
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3.2. Administrator special: Babiciu Liliana Maria 
4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Augustin Lucia, CIF RO 27925491, cu sediul în Baia Mare, 
Bd.Independenței nr.18/29, jud. Maramureş, nr. de înregistrare RFO-I 2826 al U.N.P.I.R. tel/fax 0262218844, e-mail: 
ciiaugustinlucia@yahoo.com, reprezentat prin Augustin Lucia. 
5. Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă în calitate de administrator judiciar al debitorului SC ZOVI MAXIM 
SRL, conform Încheierii civile nr.3439/18.12.2017, pronunţată de Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3866/100/2017, în temeiul art.99 şi art.100 alin.(1) şi urm. din Legea 
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, coroborate cu art.67 din acelaşi act normativ, 
notifică: 
6. Deschiderea procedurii generale de insolvență a debitorului SC ZOVI MAXIM SRL, prin Încheierea civilă 
nr.3439/18.12.2017, pronunţată de Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în 
dosarul nr. 3866/100/2017.  
7.1. Debitorul SC ZOVI MAXIM SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la 
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 74 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și 
de insolvență.  
7.2. Creditorii debitoarei trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acesteia prin depunerea cererii de admitere 
a creanţei în condiţiile următoare:  
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor, asupra averii debitorului este 01.02.2018. În 
temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, nedepunerea cererii 
de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le 
deţineţi împotriva debitorului. Cuantumul creanţelor negarantate va fi calculat până la data de 18.12.2017 (dată la care 
s-a dispus deschiderea procedurii).  
7.2.2. Alte termene stabilite prin încheierea de deschidere a procedurii:  
- Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 
este 21.02.2018. 
- Contestaţiile se vor depune la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar al creanțelor în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență. 
-Termen pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv al creanțelor: 19.03.2018. 
8. Adunarea creditorilor: Se convoacă prima şedinţă a adunării creditorilor care va avea loc în Baia Mare, 
Bd.Independenţei nr.18/29, jud.Maramureş, în data de 26.02.2018, ora 14.00. Ordinea de zi propusă este cea prevăzută 
de dispoziţiile art.50 alin (4) şi art.57 alin. (2) din Legea nr.85/2014, respectiv: alegerea unui comitet al creditorilor, 
confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia.(retribuție lunară de 1.000 lei+TVA, un 
comision de 8%+TVA din totalul sumelor încasate în cadrul procedurii și cheltuielile administratorului judiciar 
dovedite pe bază de devize depuse la dosarul cauzei). 
8.1. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare cu debitorul şi cu drept de opoziţie în termen de 10 zile de la 
primirea notificării pentru creditori. 
9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş, 
pentru efectuarea menţiunii. 
Informaţii suplimentare: 
În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a 
creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea privind procedura insolvenţei. 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 şi documentele care o însoţesc vor fi depuse 
la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administrator 
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 toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare 
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea privind procedura insolvenţei).  

Administrator judiciar C. I. I. Augustin Lucia 
 

Județul Mehedinţi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea NEDA-MAIA SRL, cod unic de înregistrare: 27423401 

Depunere hotărâre adunarea creditorilor SC Neda-Maia SRL  
Nr.: 39, Data emiterii: 26.01.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 6078/101/2015, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a-II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic Falcan Aurora Camelia. 
2. Registratura instanţei: Adresa Dr. Tr.Severin, jud. Mehedinţi, Bdul Carol I, nr. 14, Număr de telefon 0252314211, 
Programul registraturii instanţei 9-14. 
3.Debitor: SC Neda-Maia SRL, Cod de identificare fiscală 27423401, sediul social: municipiul Orșova, str. Al. Vlahuță, 
nr. 113, jud. Mehedinți, număr de ordine în Registrul Comerţului J25/275/2010. 
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