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sediul în București, str. Fluviului, nr. 16, sector 1, cod de identificare fiscală 27787860, număr de ordine în registrul 
comerţului J40/11976/2010, cu sediul ales în București, str. Promoroacă, nr. 9-11, sector 1;  
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 119, complet C15-C4, în ziua de 11, luna 01, anul 2018, ora 09,00, în calitate 
de creditori, în proces cu debitorul Intercom Instal SRL, cu sediul social în Hunedoara, bd. Dacia, nr. 15, bl. A3, jud. 
Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/707/2000, CUI 
13567164, prin administrator judiciar Prompt Insolv IPURL, cu sediul în Oradea, str. Cuza Vodă, nr. 12, ap. 5, jud. 
Bihor, înmatriculat la Uniunea Naţionala a practicienilor în Insolvenţă din România sub nr. RFO 0613, pentru Legea nr. 
85/2006, contestaţie tabelul preliminar al creanţelor.  
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 
 
Județul Ialomiţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea PRODCHEM AGRICULTURE S.A., cod unic de înregistrare: 30174246 
PRODCHEM AGRICULTURE SA 
-in faliment, en faillite, in bankruptcy- 
prin lichidator judiciar C.I.I. Tudorache Gabriela 

Proces verbal de licitaţie 
Nr. ieșire:1501/20.12.2017 

incheiat astazi, 20.12.2017, ora 14:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar CABINET INDIVIDUAL DE 
INSOLVENTA TUDORACHE GABRIELA, Bucureşti, str. Imparatul Traian nr. 11D, et.6, ap. 26, sector 4 
(Brancoveanu Tower), desemnat lichidator judiciar al PRODCHEM AGRICULTURE SA - cod de identificare fiscala: 
30174246; sediul social: Slobozia, Bd. Matei Basarab, bloc MB 14, sc B, Parter, judet Ialomita; număr de ordine în 
registrul comerţului: J21/172/2012, conform hotararii intermediare nr. 2068 din data de 16.12.2016 pronunţată de 
Tribunalul Ialomita, în dosarul nr. 465/98/2016. 
Se vand la licitaţie publica urmatoarele bunuri mobile apartinand societatii debitoare: 
1. autoturism marca Audi A8 cu nr. de identificare WAUZZZ4E16N010648 - pornind de la pretul de 3.919,50 euro + 
TVA reprezentand 65% din valoarea de evaluare de 6.030 EUR + TVA; 
2. autoturism marca Toyota Land Cruiser cu nr. de identificare JTEBZ29J100157344 - pornind de la pretul de 7.735 
euro + TVA reprezentand 65% valoarea de evaluare de 11.900 EUR + TVA; 
3. linie de imbuteliere pentru produse lichide model THP-RB-12 - pornind de la pretul de 6.162 euro + TVA 
reprezentand 65% din valoarea de evaluare de 9.480 EUR + TVA; 
4. sistem de dozare şi ambalare verticala THPM – 15 - pornind de la pretul de 5.811 euro + TVA reprezentand 65% din 
valoarea de evaluare de 8.940 EUR + TVA; 
Licitatia porneste de la valorile sus-mentionate. 
Licitatia de astazi a fost facuta publica prin publicaţia de vânzare nr. 1451/14.12.2017 care a fost afisata la locul de 
desfasurare al licitatiei (sediul lichidatorului), la sediul Judecatoriei sector 3, la sediul Primariei sectorului 3, la sediul 
Primariei Slobozia, la sediul Judecatoriei Slobozia, al Tribunalului Ialomita, precum şi pe pagina de internet a 
U.N.P.I.R. 
La data stabilita pentru licitatie nu s-a prezentat nimeni, nefiind depusa nicio cerere de inscriere la licitatie în vederea 
cumpararii bunurilor sus-mentionate, fiind prezent doar lichidatorul judiciar CABINET INDIVIDUAL DE 
INSOLVENTA TUDORACHE GABRIELA, reprezentat prin practician în insolventa Calea-Oancia Alexandra. 
In consecinta, licitatia nu a putut avea loc, motiv pentru care urmatoarea licitatie va fi organizata în data de 27.12.2017 
ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA TUDORACHE 
GABRIELA”, Bucureşti, str. Imparatul Traian nr. 11D, et.6, ap.26, sector 4. 
Preturile de pornire vor fi aceleasi. 
Prezentul proces verbal a fost incheiat în doua exemplare originale, unul pentru lichidator şi unul urmand a fi depus la 
dosarul cauzei. 

Lichidator judiciar al PRODCHEM Agriculture SA, 
Cabinet Individual de Insolventa Tudorache Gabriela 

 
Județul Maramureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ZOVI MAXIM SRL, cod unic de înregistrare: 2958264 
România, Tribunalul Maramureş 
Secţia a II-a Civilă, De Contencios Administrativ Şi Fiscal 
Dosar nr. 3866/100/2017 

Comunicare Încheiere civilă nr. 3439 
emisă la: ziua 18, luna 12, anul 2017 

Către, 
1. debitoarea SC ZOVI MAXIM SRL, cu sediul social în Cavnic, str 22 Decembrie nr 9/53, judeţul Maramureş, 
J24/1761/1992, CUI RO2958264 

Administrator
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2. administrator judiciar provizoriu practician în insolvenţă Cabinet Individual de Insolvenţă Augustin Lucia cu sediul 
în Baia Mare, B-dul Independenţei nr 18/29, judeţul Maramureş, 
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile nr. 3439 din data de 18.12.2017, pronunţată în dosarul nr. 3866/100/2017, 
de Tribunalul Maramureş, Secţia a II- a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind debitorul SC ZOVI 
MAXIM SRL, cu sediul social în Cavnic, str 22 Decembrie nr 9/53, judeţul Maramureş, J24/1761/1992, CUI 
RO2958264. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

Adriana Ana Cosma  
* 

România, Tribunalul Maramureş 
Secţia a II-a Civilă De Contencios Administrativ Şi Fiscal 
Dosar nr. 3866/100/2017 

Încheiere civilă nr. 3439 
Camera de consiliu 

Şedinţa din 18 Decembrie 2017  
Instanţa constituită din: 

Preşedinte: Adriana Ramona Abraham – judecător sindic 
Grefier: Adriana Ana Cosma  

Pe rol fiind judecarea cauzei de insolvenţă privind pe debitoarea SC ZOVI MAXIM SRL, CUI 2958264, 
J24/1761/1992, cu sediul în Cavnic, str. 22 Decembrie, nr. 9, ap. 53, judeţul Maramureş, având ca obiect cererea 
debitorului art.66 din Legea nr.85/2014. Cererea se judecă în camera de consiliu, fără citarea părţilor, conform art. 66 
alin. 10 din Legea nr. 85/2014. Tribunalul, verificându-şi din oficiu competenţa, în temeiul art. 131 alin. 1 Cod 
procedură civilă, constată că are competenţa generală, materială şi teritorială să soluţioneze cauza, în temeiul art. 41 
raportat la art. 45 alin.1 lit. a) din Legea nr.85/2014. 
Fiind legal sesizat, judecătorul sindic reţine cauza în pronunţare. 

Judecătorul sindic,  
Deliberând asupra cererii, constată următoarele: 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Maramureș la data de 08.12.2017, debitoarea SC ZOVI MAXIM SRL, a 
solicitat a se dispune deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva sa, solicitându-se a fi numit administrator 
judiciar Cabinetul Individual de Insolvenţă Augustin Lucia. 
În motivarea cererii, s-a arătat de către debitoarea SC ZOVI MAXIM SRL că obligaţiile de plată scadente sunt de în 
sumă de 7,579.388 lei; că societatea este în încetare de plăţi de mai mult de 30 de zile anterioare înregistrării prezentei 
cereri şi că nu dispune de lichiditățile necesare achitării creanţelor scadente la plată. 
Pentru aceste considerente, s-a solicitat să se constate că societatea se află într-o stare de insolvenţa iminentă şi să se 
dispună deschiderea procedurii prevăzută de Legea nr.85/2014 privind insolvenţa. De asemenea, debitoarea a declarat 
că intenționează să depună în termen legal un plan de reorganizare judiciară a activităţii debitorului.  
În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 38. alin 1 si art. 66 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă. În probaţiune, s-au depus înscrisuri. Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de 200 
lei, conform art. 14 din OUG nr. 80/2013. Examinând cererea, judecătorul sindic reţine următoarele:  
Potrivit art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014, insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează 
prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile iar insolvența debitorului 
este prezumată atunci când acesta după 60 de zile de la scadență, nu a plătit datoria sa față de creditoare, prezumția fiind 
relativă. Din definiția legală menționată se observă că una dintre caracteristicile esențiale ale insolvenței o reprezintă 
insuficiența fondurilor bănești din patrimoniul debitorului, care face imposibilă stingerea prin plată a datoriilor exigibile 
cu sumele de bani disponibile. 
Potrivit dispozițiilor art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvență este obligat să adreseze 
tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozițiilor acestei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariția stării de 
insolvență. La cererea adresată tribunalului va fi atașată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la 
intenția de deschidere a procedurii insolvenței, această dovadă fiind depusă la fila 55 din dosar. 
În situația de față, din înscrisurile existente la dosar, rezultă că debitoarea este în stare de insolvență, nedispunând de 
fonduri bănești pentru plata datoriilor, acestea sunt în cuantum superior sumei de 40000 lei conform balanţei analitice 
din luna noiembrie 2017, fiind îndeplinită condiția referitoare la valoarea prag prevăzută de art. 5 pct. 72, motiv pentru 
care în baza dispozițiilor art. 71 și următoarele din Legea nr. 85/2014, se va dispune deschiderea procedurii generale de 
insolvență, potrivit dispozitivului. În consecință, se vor dispune și măsurile imediate prevăzute de lege, administratorul 
judiciar urmând a efectua notificările prevăzute la art. 100 din Legea 85/2014.  
În temeiul dispoziţiilor art 45 alin 1 lit d) din legea 85/2014, la solicitarea debitoarei, va fi numit administrator judiciar 
provizoriu Cabinetul Individual de Insolvenţă Augustin Lucia, cu sediul în Baia Mare, Bd. Independenţei nr. 18/29, 
judeţul Maramureş, şi se va stabili un onorariu provizoriu lunar de 200 lei.  

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea formulată de debitoarea SC ZOVI MAXIM SRL, cu sediul social în Cavnic, str 22 Decembrie nr 9/53, 
judeţul Maramureş, J24/1761/1992, CUI RO2958264, pentru deschiderea procedurii generale.  
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
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Dispune deschiderea procedurii generale împotriva debitoarei SC ZOVI MAXIM SRL, cu sediul social în Cavnic, str 
22 Decembrie nr 9/53, judeţul Maramureş, J24/1761/1992, CUI RO2958264.  
În temeiul art. 45 alin 1 lit d) şi art 73 din Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă: 
Numeşte administrator judiciar provizoriu practician în insolvenţă Cabinet Individual de Insolvenţă Augustin Lucia cu 
sediul în Baia Mare, B-dul Independenţei nr 18/29, judeţul Maramureş, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 
din lege. Stabileşte onorariu provizoriu pentru administratorul judiciar în sumă de 200 lei lunar. În temeiul art. 99 alin. 1 
raportat la art 71 alin 2 şi art. 100 din Legea nr. 85/2014, Dispune notificarea deschiderii procedurii debitoarei, 
creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş, Registrul societăţilor agricole / 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor / alte registre, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării 
menţiunii în temeiul art. 99 din Legea 85/2014, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la 
registrul comerţului, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi.  
Fixează următoarele termene limită: Termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la încheierea de 
deschidere a procedurii este de 10 zile de la notificare. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 
01.02.2018. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor la 21.02.2018. Contestaţiile se vor depune la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 
26.02.2018, la sediul administratorului judiciar provizoriu desemnat şi convoacă creditorii debitoarei. Fixează termenul 
pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 19.03.2018. Dispune trimiterea notificărilor către toţi 
creditorii debitorului, de către administratorul judiciar provizoriu desemnat. In temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, 
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente 
procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi 
deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de 
depozit bancar. Dispune ca în conformitate cu dispoziţiile art. 92 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar să 
depună la dosar raportul prevăzut de aceste dispoziţii legale; lunar se va depune raportul prevăzut de dispoziţiile art 59 
alin 1 din Legea 85/2014. 
Fixează termen pentru continuarea procedurii la 05.04.2018, NCPC Complet 8 - falimente sala 78, ora 8,30. 
Executorie.- Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac se depune la 
Tribunalul Maramureş – Secţia a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată în şedinţa publică de 
astăzi, 18.12.2017  
Președinte,                                                                                                                                                                  Grefier, 
Adriana Ramona Abraham          Adriana Ana Cosma  
 
Județul Timiş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea NANU AIGI SRL, cod unic de înregistrare: 18965225 

Tabel preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Nanu Aigi SRL 
Nr.: 1666, Data emiterii: 20.12.2017 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 8445/30/2017; Tribunal Timiş, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic Loredana 
Neamţu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timişoara, Piaţa Ţepeş Vodă nr. 2, jud. Timiş; programul arhivei: Luni – Joi 
orele 08:30 – 12:30. 
3.1. Debitor: SC Nanu Aigi SRL, cod de identificare fiscală: 31215824; Sediul social: loc. Giroc, str. Semenic, nr. 79, 
jud. Timiş; Număr de ordine în registrul comerţului J35/2695/2006. 
3.2. Administrator special: Nanu Aida Elena. 
4. Creditor: conform tabelului preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Nanu Aigi SRL. 
5. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 
14, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro; nume și prenume reprezentant lichidator judiciar: ec. 
Popescu George. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC Nanu Aigi SRL, conform 
Încheierii civile nr. 1087 din data de 26.10.2017 pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II - a Civilă, în dosarul nr. 
8445/30/2017, în temeiul art. 110 din Legea nr. 85/2014 depune: Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC Nanu Aigi SRL. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George 

Tabel preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Nanu Aigi SRL 
Grupa 1, art.161 pct. (5) - Creanţe bugetare 

Nr. 
crt. 

Creditor Adresa 
Creanţă 
depusă 

Creanţă 
acceptată 

% din 
grupă 

% din total Menţiuni 

1 
D.G.R.F.P. 

Timişoara - A.J.F.P. 
Timiş 

Timişoara, str. 
Gheorghe Lazăr, nr. 9B, 

300081, jud. Timiş 
200,707.00 lei 200,707.00 lei 100.000% 74.927% 

Priviliegiată - taxe şi 
impozite 

Administrator
Highlight




