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înregistrare fiscală 1977012, număr de ordine în registrul comerţului J22/437/1991, pentru soluționare cerere restituire 
sume. Cauza a fost repusă pe rol.  
Parafa preşedintelui instanţei,                Grefier, 
 
Județul Ilfov 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea ATELIER VADOR MODA SRL, cod unic de înregistrare: 25564455 
România, Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă 
Buftea, Str. Ştirbei Vodă, nr. 24, judeţul Ilfov 
Dosar nr. 1893/93/2013 
Termen: 08.12.2016, ora 9:00 

Citaţie 
emisă la: ziua 07 luna 11 anul 2016. 

SC Atelier Vador Moda SRL, CUI 25564455, J23/1175/2009, cu sediul in com. Peris, Sat Peris, Zaharia Stancu, nr. 3, 
Judeţ Ilfov prin lichidator judiciar BNS Insolvency IPURL  
Toţi Creditorii Debitoarei  
sunt chemaţi la aceasta instanţă, Sala 3 completul F18, in ziua de 08, luna 12, anul 2016, ora 9:00, în calitate de 
creditor-debitor, pentru Legea 85/2006 – procedura insolvenţei al debitoarei SC Atelier Vador Moda SRL, CUI 
25564455, J23/1175/2009 
Parafa preşedintelui instanţei,                             Grefier, 
 
Județul Satu Mare 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea ATIS SYSTEMS SRL, cod unic de înregistrare: 18056055 

Raport de verificare a creanțelor întocmit împotriva averii debitoarei SC Atis Systems  SRL 
Tabel preliminar al creanțelor debitor  Atis Systems   SRL 

Nr. 1.214/17.11.2016 
TERMEN 23.11.2016, SALA 115, ORA 09:00. 
1.Date privind dosarul: Număr dosar 2420/83/2016, Tribunal Satu Mare Secţia Comercială şi Contencios Administrativ. 
Judecător sindic : Adriana Vîlcu. 
2. Registratura instanţei: localitatea Satu Mare, strada  Mihai Viteazul nr. 8,  judeţul  Satu Mare. 
3. Debitor: SC ATIS SYSTEMS SRL, societate în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective cu cu sediu social 
în municipiul Satu Mare, bulevardul Lucian Blaga, bloc UU40, ap. 13, număr de ordine în registrul comertului  
J30/1161/2005,  cod unic de înregistrare RO   18056055,  judeţul Satu Mare. 
4.Administrator   judiciar: ADMIN INSOLV IPURL cu sediul social în localitatea Satu Mare, strada Ganea, bloc CG 
37, ap. 13, c.u.i. 32070390,  înregistrată în registrul formelor de organizare sub numărul de ordine RFO II-
0691/12.07.2013, e-mail cristian.racolta@admininsolv.ro, web www.admininsolv.ro, telefon 0740.189.839, fax: 
0361/815.084,  judeţul Satu Mare, reprezentată prin asociat coordonator Racolţa Cristian, cu sediul ales în localitatea 
Satu Mare, strada Avram Iancu, nr. 56/A, județul Satu Mare, persoană însărcinată cu primirea corespondenței, orice 
salariat din cadrul ADMIN INSOLV IPURL cu atribuții în acest sens.  
5. Administrator special: ERDEI VASILE cu domiciliul  în  municipiul Satu Mare, bulevardul Lucian Blaga, bloc 
UU40, ap. 13, județ Satu Mare. 
Prin  încheierea  civilă  nr.   425 din data de  28.09.2016,  pronunţată de către Tribunalul Satu Mare Secţia Comercială 
şi Contencios Administrativ  în dosarul  2420/83/2016 s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală 
împotriva debitoarei SC. ATIS SYSTEMS SRL. Ca urmare a intrării în insolvenţă a debitoarei am procedat la 
notificarea creditorilor în vederea depunerii declaraţiei de creanţă: prin buletinul procedurilor de insolvenţă, printr-un 
ziar de largă circulaţie ( Gazeta de Nord Vest), respectiv conform dreptului comun. 
În consonanţă cu prevederile art. 106  alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă   administratorul judiciar desemnat în cauză a procedat la verificarea declaraţiilor de creanţă cu care a fost 
sesizat,  după cum urmează: 
Creanţe bugetare: MFP- DGRFP Cluj Napoca  cu sediul în localitatea Cluj Napoca, piaţa Avram Iancu, nr. 19, C.U.I. 
4426336, cont bancar RO72TREZ2162351012XXXXX deschis la Trezoreria Cluj Napoca, judeţul Cluj,  a solicitat 
înscrierea la masa credală cu suma de 373.630 lei creanţă bugetară, respectiv suma de 558.948 lei creanţă bugetară 
garantată potrivit procesului verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 138241/20.07.2015 încheiat de către AJFP 
Satu Mare, respectiv procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 8586/20.05.2016 încheiat de către 
Administrația pentru Contribuabili Mijlocii Cluj.  
În urma verificărilor efectuate administratorul judiciar a constatat faptul că declaraţia de creanţă  îndeplineşte condiţiile 
legale referitoare la timbraj ( scutită de taxa de timbru), reprezintă  o creanţă certă, lichidă şi exigibilă,  motiv pentru 
care a procedat la înscrierea acesteia la  masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei bugetare ( art. 
161 punctul 5 din legea nr. 85/2014), întrucât din înscrisurile atașate declarației de creanță nu reiese dovada îndeplinirii 
formalităților de publicitate, opozabilitate a proceselor verbale de sechestru pentru bunuri mobile potrivit art. 88 din 
legea nr. 85/2014, art. 238 alin. 8, art. 345  din legea nr. 207/2015 coroborate cu art. 2346 din codul civil. În măsura în 
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care petenta va comunica subscrisei dovada îndeplinirii formalităților de opozabilitate, administratorul judiciar va 
proceda la verificarea acestora.  
În analiza  declaraţiei formulate de către  MFP- DGRFP Cluj Napoca AJFP Satu Mare s-au avut în vedere şi prevederile 
art. 105  alin. 2 din legea nr. 85/2014. 
Creanțe chirografare. SC COMAT SA, cu sediul în Satu Mare, str. Magnoliei nr. 51, jud. Satu Mare, C.U.I. RO648364, 
J30/58/91, prin reprezentant legal c.jr. Maries Gheorghe, în calitate de director general şi ec. Szucs Adriana Roxana, a 
solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 22.367,17 lei. 
În urma verificărilor efectuate administratorul judiciar  a constatat  faptul că declaraţia de creanţă,  reprezintă  o creanţă 
certă, lichidă și exigibilă, timbrată,  este depusă în termen, motiv pentru care s-a procedat la înscrierea acesteia  la  masa 
credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare  ( art. 161 punctul 8   din legea nr. 85/2014). 
SC HILTI ROMANIA , cu sediul în comuna Dragomiresti-Vale, sat Dragomiresti-Deal, str. DE  nr. 287/1, jud. Ilfov, 
c.u.i. RO17131957, J23/1130/2005,   a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 2.999,94 lei. 
În urma verificărilor efectuate administratorul judiciar  a constatat  faptul că declaraţia de creanţă,  reprezintă  o creanţă 
certă, lichidă și exigibilă, timbrată, este depusă în termen, motiv pentru care s-a procedat la înscrierea acesteia  la  masa 
credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare  ( art. 161 punctul 8   din legea nr. 85/2014). 
SC. BENY TRANS SATU MARE SRL, cu sediul în Satu Mare,  str.Botizului  nr. 43, jud. Satu Mare, C.U.I. 29153940, 
J30/755/2011, având cont nr. RO74BACX0000000675500001 deschis la UNICREDIT Satu Mare, prin reprezentant 
legal Director General ec. Kira Beniamin,  a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 1.330.086,85 lei. 
În urma verificărilor efectuate administratorul judiciar  a constatat  faptul că declaraţia de creanţă,  reprezintă  o creanţă 
certă, lichidă și exigibilă, este timbrată, este depusă în termen, motiv pentru care s-a procedat la înscrierea acesteia  la  
masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare (art. 161 punctul 8 din Legea nr. 
85/2014). SC SEMMELROCK STEIN+DESIGN SRL, cu sediul în orașul Bolintin Vale, str. Palanca  nr. 2/E, jud. 
Giurgiu, C.U.I. RO17842720, J52/489/2006, prin reprezentant legal prin administrator Scherleitner Silvia și Director 
Financiar Ionuț Dobre, având sediul procesual ales în Bucureşti, intrarea Nestorei nr. 1, sector 4,  a solicitat înscrierea la 
masa credală cu suma de 46.102,19 lei. În urma verificărilor efectuate administratorul judiciar  a constatat  faptul că 
declaraţia de creanţă,  reprezintă  o creanţă certă, lichidă și exigibilă, este depusă în termen, timbrată, motiv pentru care 
s-a procedat la înscrierea acesteia  la  masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare  ( 
art. 161 punctul 8   din legea nr. 85/2014). 
SC. FOLDA SECURITY ROMANIA SRL, cu sediul în Satu Mare, str. Grigore Ureche  nr. 71, jud. Satu Mare, c.u.i. 
RO13072386, J30/158/2000, prin Cozma & Horotan S.P.A.R.L, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 
38.924,29 lei. În urma verificărilor efectuate administratorul judiciar  a constatat faptul că declaraţia de creanţă,  
reprezintă o creanţă certă, lichidă și exigibilă, este depusă în termen, timbrată, motiv pentru care s-a procedat la 
înscrierea acesteia  la  masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare  ( art. 161 punctul 8   
din legea nr. 85/2014). 
SC. LEBADA SRL, cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Gheorghe Baritiu  nr. 27, jud. Satu Mare, c.u.i. RO647024, 
J30/111/1994, prin reprezentată legal prin Pasca Gheorghina, în calitate de administrator, a solicitat înscrierea la masa 
credală cu suma de 22.698,99 lei. În urma verificărilor efectuate administratorul judiciar  a constatat  faptul că declaraţia 
de creanţă,  reprezintă  o creanţă certă, lichidă și exigibilă, timbrată, este depusă în termen, motiv pentru care s-a 
procedat la înscrierea acesteia  la  masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare  ( art. 
161 punctul 8 din Legea nr. 85/2014). 
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A , cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân  nr. 10, jud. 
Satu Mare, CIF- RO 28909028, J40/8974/2011, reprezentată  prin director Monica Șerbănescu, a solicitat înscrierea la 
masa credală cu suma de 3.484,84 lei. În urma verificărilor efectuate administratorul judiciar  a constatat  faptul că 
declaraţia de creanţă,  reprezintă  o creanţă certă, lichidă și exigibilă, timbrată, este depusă în termen, motiv pentru care 
s-a procedat la înscrierea acesteia  la  masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare  (art. 
161 punctul 8 din Legea nr. 85/2014). 
SC. SAMFERO SRL, cu sediul în localitatea Satu Mare, str. P-ţa N. Titulescu nr. 29, jud. Satu Mare, c.u.i. 
RO11956327, J30/208/1999, prin reprezentată prin director Imre Albert, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma 
de 5.107.74 lei. În urma verificărilor efectuate administratorul judiciar  a constatat  faptul că declaraţia de creanţă,  
reprezintă  o creanţă certă, lichidă și exigibilă, timbrată,  este depusă în termen, motiv pentru care s-a procedat la 
înscrierea acesteia  la  masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare  ( art. 161 punctul 8   
din legea nr. 85/2014). 
SC TEMAD CO SRL, cu sediul în municipiul Brașov, Sos. Cristianului nr. 12, jud. Satu Mare, C.U.I. RO6620400, 
J08/2951/1994, prin reprezentată legal prin dl. Florin Madar, director general, a solicitat înscrierea la masa credală cu 
suma de 4.164,08 lei. În urma verificărilor efectuate administratorul judiciar  a constatat  faptul că declaraţia de creanţă,  
reprezintă o creanţă certă, lichidă și exigibilă, este depusă în termen, motiv pentru care s-a procedat la înscrierea 
acesteia  la  masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare  ( art. 161 punctul 8   din 
legea nr. 85/2014). 
SCHNEIDER KFT, cu sediul în Ungaria, Toltestava,  str. Petofi, nr. 135, c.u.i. HU10574773, cu sediul procedural ales 
în Oradea, Sos. Borșului nr. 3 N, jud. Bihor, reprezentată de Societatea Civilă de Avocați ” Szekely & Formittag” prin 
avocat Szekely Ferenc, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 5.255,06 euro. Potrivit art. 107 alin 2, creanța în 
euro a fost convertită în lei la cursul Băncii Naționale a României existent la data deschiderii procedurii, și anume 
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creditoarea va fi înscrisă la masa credală cu suma de 23.381,34 lei. În urma verificărilor efectuate administratorul 
judiciar  a constatat  faptul că declaraţia de creanţă,  reprezintă  o creanţă certă, lichidă și exigibilă, este depusă în 
termen, motiv pentru care s-a procedat la înscrierea acesteia  la  masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a 
creanţei chirografare  ( art. 161 punctul 8   din legea nr. 85/2014). 
SCHNEIDER ROMANIA , cu sediul în Oradea, Sos. Borșului nr. 3 N, jud. Bihor, CUI RO 16522370, J05/1117/2004, 
reprezentată de Societatea Civilă de Avocați ” Szekely & Formittag”  
prin avocat Szekely Ferenc, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 2.874,57 lei. În urma verificărilor efectuate 
administratorul judiciar  a constatat  faptul că declaraţia de creanţă,  reprezintă  o creanţă certă, lichidă și exigibilă, este 
depusă în termen, motiv pentru care s-a procedat la înscrierea acesteia  la  masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare  ( art. 161 punctul 8   din legea nr. 85/2014). 
GENERAL FACILITY MANAGEMENT ROMANIA SRL, cu sediul în Cluj Napoca , str. Craiova nr. 28-30, bl.B, 
sc.2, et. 4, ap. 37  jud. Cluj, CUI RO 24862933, J12/4893/2008, reprezentată prin Zold Gyorgy, a solicitat înscrierea la 
masa credală cu suma de 40.022,04 lei. În urma verificărilor efectuate administratorul judiciar  a constatat  faptul că 
declaraţia de creanţă,  reprezintă  o creanţă certă, lichidă și exigibilă, este depusă în termen, motiv pentru care s-a 
procedat la înscrierea acesteia  la  masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare  ( art. 
161 punctul 8   din legea nr. 85/2014). 
LEVENTE ZSOLT DICU, NOEMI TOROK- CABINET DE AVOCAT ASOCIATE, cu sediul în Satu Mare , str. 
Mihai Viteazu nr. 20, birou 4,  jud. Satu Mare, CUI RO 29575015,  a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 
31.289,61 lei. În urma verificărilor efectuate administratorul judiciar  a constatat  faptul că declaraţia de creanţă,  
reprezintă  o creanţă certă, lichidă și exigibilă, este depusă în termen, motiv pentru care s-a procedat la înscrierea 
acesteia  la  masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare  ( art. 161 punctul 8   din 
legea nr. 85/2014). 
ORANGE ROMANIA SA, cu sediul în Bd. Lascăr Catargiu , nr. 47-53, sector 1, Bucureşti,  CUI RO 9010105, 
J40/10178/1996, reprezentată prin Milena Horvat, director departament juridic, a solicitat înscrierea la masa credală cu 
suma de 3148,53 lei. În urma verificărilor efectuate administratorul judiciar  a constatat  faptul că declaraţia de creanţă,  
reprezintă  o creanţă certă, lichidă și exigibilă, este depusă în termen, motiv pentru care s-a procedat la înscrierea 
acesteia  la  masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare  ( art. 161 punctul 8   din 
legea nr. 85/2014). 
SC. APASERV SATU MARE S.A, cu sediul în Satu Mare , str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr. J30/1102/2004, având CUI 16844952  jud. Satu Mare, reprezentată prin director general Stegerean 
Dănuțiu,  a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 2.030,76 lei. În urma verificărilor efectuate administratorul 
judiciar  a constatat  faptul că declaraţia de creanţă,  reprezintă  o creanţă certă, lichidă și exigibilă, este  
depusă în termen, motiv pentru care s-a procedat la înscrierea acesteia  la  masa credală cu suma solicitată la rangul de 
preferinţă a creanţei chirografare  ( art. 161 punctul 8   din legea nr. 85/2014). 
EON ENERGIE ROMANIA SA, cu sediul ales  în Bacău, str. Stefan cel Mare nr. 22, jud. Bacău, înregistrată la 
Registrul Comerțului sub nr. J26/1194/2007, CUI 22043010,  a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 15.767 
lei. În urma verificărilor efectuate administratorul judiciar  a constatat  faptul că declaraţia de creanţă,  reprezintă  o 
creanţă certă, lichidă și exigibilă, este depusă în termen, motiv pentru care s-a procedat la înscrierea  
acesteia  la  masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare  ( art. 161 punctul 8   din 
legea nr. 85/2014). 
SC. SIRREM SRL, cu sediul în Satu Mare , str. Mihai Viteazu nr. 20/A, ap. 15, jud. Satu Mare, și sediul procedural ales 
în Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 20, biroul 4,  înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J30/525/1998, CUI RO 
11213063, reprezentată prin av. Dicu Levente Zsolt,  a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 3.833,30 lei. În 
urma verificărilor efectuate administratorul judiciar  a constatat  faptul că declaraţia de creanţă,  reprezintă  o creanţă 
certă, lichidă și exigibilă, este depusă în termen, motiv pentru care s-a procedat la înscrierea acesteia  la  masa credală 
cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare  ( art. 161 punctul 8   din legea nr. 85/2014). 
ERDEI VASILE, născut la data de 17.10.1974, cu domiciliul în Satu Mare , str. B-dul Lucian Blaga bl. UU40, ap. 13, 
jud. Satu Mare, posesor al CI seria SM nr. 477145 eliberat de SPCLEP Satu Mare la data de 06.09.2012,    a solicitat 
înscrierea la masa credală cu suma de 35.000 lei. În urma verificărilor efectuate administratorul judiciar  a constatat  
faptul că declaraţia de creanţă,  reprezintă  o creanţă certă, lichidă și exigibilă, este depusă în termen, motiv pentru care 
s-a procedat la înscrierea acesteia  la  masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare 
subordonate  ( art. 161 punctul 10 litera a teza finală   din legea nr. 85/2014). 
ALUKONIGSTAHL SISTEME DE ALUMINIU, OȚEL ȘI PLASTIC SRL, cu sediul în București , Bvd. Unirii, nr. 64, 
bl. K4, sector 3,  înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/913/1995, CUI RO 7025541, reprezentată legal de d-na 
Corina Radu, administrator,  a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 108.392,93 lei. În urma verificărilor 
efectuate administratorul judiciar  a constatat  faptul că declaraţia de creanţă,  reprezintă  o creanţă  
certă, lichidă și exigibilă, este depusă în termen, îndeplinește condițiile legale referitoare la timbraj,  motiv pentru care 
s-a procedat la înscrierea acesteia  la  masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare  (art. 
161 punctul 8   din legea nr. 85/2014). 
STAHLBAU HERMANN SRL, cu sediul în localitatea Carei, str. Uzinei, nr.60/A, jud. Satu Mare, înregistrată la 
Registrul Comerțului sub nr. J30/73/1997, CUI RO 9161434, prin reprezentantul său legal Katona Ioan în calitate de 
director,  a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 17.750,21 lei. În urma verificărilor efectuate administratorul 
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judiciar  a constatat  faptul că declaraţia de creanţă,  reprezintă  o creanţă certă, lichidă și exigibilă, este depusă în 
termen, îndeplinește condițiile legale referitoare la timbraj, motiv pentru care s-a procedat la înscrierea acesteia  la  
masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare  ( art. 161 punctul 8   din legea nr. 
85/2014). 
SC. MMS CONSULTING SRL, cu sediul în Satu Mare , P-ța George Călinescu  nr. 10, jud. Satu Mare, înregistrată la 
Registrul Comerțului sub nr. J30/339/2003, CUI RO 15385428, reprezentată prin ing. Morar Mircea Sergiu, în calitate 
de administrator, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 3.087,04 lei. În urma verificărilor efectuate 
administratorul judiciar a constatat faptul că declaraţia de creanţă,  reprezintă  o creanţă certă, lichidă și exigibilă, 
îndeplinește condițiile legale referitoare la timbraj,  este depusă în termen, motiv pentru care s-a procedat la înscrierea 
acesteia  la  masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare  ( art. 161 punctul 8   din 
legea nr. 85/2014). 
SC. LOGISTIC SRL, cu sediul în Satu Mare , str. Bujorului nr. 40/42, ap. 3, jud. Satu Mare,  înregistrată la Registrul 
Comerțului Satu Mare sub nr. J30/111/1994, CUI RO 647024, reprezentată prin administrator Chira Monica Daniela,  a 
solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 377.677,41 lei, plus 200 de lei taxă judiciară. În urma verificărilor 
efectuate administratorul judiciar  a constatat  faptul că declaraţia de creanţă,  reprezintă  o creanţă certă, lichidă și 
exigibilă, este depusă în termen,  îndeplinește condițiile legale referitoare la timbraj, motiv pentru care s-a procedat la 
înscrierea acesteia (377.877,41 lei) la  masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare 
indispensabile, administratorul judiciar confirmând lista acestora depusă odată ci cererea de deschidere a procedurii de 
insolvență în formă generală.  
SC. TARR CONST SRL, cu sediul în localitatea  Livada , str. Victoriei nr. 132, jud. Satu Mare, și sediul procedural ales 
în Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 20, biroul 4,  înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J30/99/2000, CUI RO 
12858254, reprezentată prin av. Dicu Levente Zsolt,  a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 102.088,21 lei. În 
urma verificărilor efectuate administratorul judiciar  a constatat  faptul că declaraţia de creanţă,   
reprezintă  o creanţă certă, lichidă și exigibilă, este depusă în termen, motiv pentru care s-a procedat la înscrierea 
acesteia  la  masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare  ( art. 161 punctul 8   din 
legea nr. 85/2014). 
NAGY IULIU ARPAD I.I.  cu sediul în Tiream, nr. 509, jud. Satu Mare,  înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 
F30/59/2013, CUI RO 31139220,    a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 31.351,42 lei. În urma verificărilor 
efectuate administratorul judiciar  a constatat  faptul că declaraţia de creanţă,  reprezintă  o creanţă certă, lichidă și 
exigibilă, este depusă în termen, îndeplinește condițiile legale referitoare la timbraj, motiv pentru care s-a procedat la 
înscrierea acesteia  la  masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare  ( art. 161 punctul 8   
din legea nr. 85/2014). 
SC. SILCOMPREST SRL, societate în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective, cu sediul în localitatea  Satu 
Mare, str. Retezatului nr. 32, jud. Satu Mare, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J30/130/1991, CUI  645996, 
reprezentată prin Szilagyi  Francisc Iosif, în calitate de administrator special,  a solicitat înscrierea la masa credală cu 
suma de 2.678,40 lei. În urma verificărilor efectuate administratorul judiciar  a constatat  faptul că declaraţia de creanţă, 
reprezintă  o creanţă certă, lichidă și exigibilă, este depusă în termen, motiv pentru care s-a procedat la înscrierea 
acesteia  la  masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare  ( art. 161 punctul 8   din 
legea nr. 85/2014). 
SC. PANATEK SRL, societate în faliment, în bankruptcy, en faillite , cu sediul în localitatea  Satu Mare , str. B-dul 
Unirii nr. 69, jud. Satu Mare, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J30/516/1993, CUI  3895970, prin lichidator 
judiciar EURO INSOLV S.P.R.L, numit prin sentința civilă nr. 817/01.07.2014 pronunțată de către Tribunalul Satu 
Mare Secția Comercială și Contencios Administrativ în dosarul 1788/83/2012,   a solicitat înscrierea la masa credală cu 
suma de 686.844,70 lei. În urma verificărilor efectuate administratorul judiciar  a constatat  faptul că declaraţia de 
creanţă, reprezintă  o creanţă certă, lichidă și exigibilă, este depusă în termen, scutită de plata taxei de timbru, motiv 
pentru care s-a procedat la înscrierea acesteia  la  masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei 
chirografare  ( art. 161 punctul 8   din legea nr. 85/2014). 
SC. MONDOREK SRL, cu sediul în Carei , str. Peleș, nr.9,  jud. Satu Mare, prin reprezentant legal Nagy Iudita, a 
solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 6.884,00 lei. În urma verificărilor efectuate administratorul judiciar  a 
constatat  faptul că declaraţia de creanţă,  reprezintă  o creanţă certă, lichidă și exigibilă, este depusă în termen, motiv 
pentru care s-a  
procedat la înscrierea acesteia  la  masa credală cu suma solicitată la rangul de preferinţă a creanţei chirografare  ( art. 
161 punctul 8   din legea nr. 85/2014). 
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. cu sediul în Bucureşti, Sector.1, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 29-31, înregistrată la 
Registrul Comerțului sub nr. J40/1441/1995, CUI  7025592, reprezentată de dl. Octavian Marcu, Director Recuperare 
Credite Persoane Juridice şi dna Cristina Beraru, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 105.913,26 lei. Pentru 
garantarea tuturor obligaţiilor rezultate din Contract, respectiv credite, dobânzi, costuri şi spezele aferente, debitoarea 
SC ATIS SYSTEMS SRL a constituit în favoarea PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. următoarele garanţii: 
> Garanţie reală mobiliară/lpotecă mobiliară, drept real accesoriu ce a fost constituit asupra tuturor sumelor prezente și 
viitoare din conturile curente ale debitorului, deschise la Banca. Garanţia a fost constituita prin Contractului de credit 
nr. 69702 încheiat la data de 27.10.2014, modificat şi   completat prin acte adiţionale ulterioare, și a fost înregistrată în 
favoarea Băncii la Arhiva Electronica de Garanţii Reale Mobiliare; 
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Administratorul judiciar va înscrie petenta la masa credală cu suma de  105.913,26 lei la rangul de preferinţă a creanţei 
chirografare, întrucât în ceea ce priveşte garanţia reală mobiliară asupra  soldului creditor al conturilor curente    
aparţinând SC ATIS SYSTEMS SRL, administratorul judiciar nu va reţine aceasta ca o garanţie valabilă în cursul 
procedurii de insolvenţă; potrivit  art. 39  din Legea nr. 85/2014 odată cu intrarea în procedura insolvenţei  conturile 
debitoarei se închid, urmând ca plăţile şi disponibilităţile băneşti să se păstreze  într-un  cont de lichidare deschis de 
administratorul judiciar/debitor.    
ROCREDIT I.F.N. S.A, cu sediul social în localitatea Baia Mare, str. Tudor Vladimirescu nr. 34, jud. Maramureș, 
înregistrată la Registrul Special sub nr. RS-PJR-25-110070/09.02.2012, înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor 
de date cu caracter personal sub nr.11708, J24/217/2007, CUI RO 20898691, reprezentată legal prin director general 
Leșe Flaviu Teofil și director executiv Sandu Crinuța Lenuța, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 
269.662,17 lei. Creanța este garantată, conform prevederilor art. VI a contractului de credit, intitulat: „GARANŢII”, cu 
următoarele; ipotecă mobiliară pe universalitatea de bunuri şi creanţe prezente şi   viitoare, reprezentând bunurile 
mobile aflate în proprietatea debitoarei.   Administratorul judiciar va înscrie petenta la masa credală cu suma de  
269.662,17 lei la rangul de preferinţă a creanţei  chirografare,  dat fiind prevederile art. 2372 alin. 2 și 3 din codul civil. 
( sub sancţiunea nulităţii, contractul de ipotecă trebuie să identifice constituitorul şi creditorul ipotecar, să arate cauza 
obligaţiei garantate şi să facă o descriere suficient de precisă a bunului ipotecat. Stipulaţia potrivit căreia ipoteca poartă 
asupra tuturor bunurilor debitorului sau asupra tuturor bunurilor prezente şi viitoare ale acestuia nu constituie o 
descriere suficient de precisă în sensul alin. (2).   
Creanțe garantate: 
BANCA TRANSILVANIA SA Cluj, Sucursala Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr.12, 
înmatriculata la registrul comerţului sub nr. J30/321/1999, CUI 12381502, reprezentata prin D-na. ROSIORU ZORINA 
IOANA, director şi   prin D-na SANISLAI URSU BIANCA ELENA, director adjunct operaţiuni, a solicitat înscrierea 
la masa credală cu suma de 306.627,04 lei. Banca Transilvania SA Cluj,  în calitate de împrumutător, a  acordat 
societăţii comerciale S.C. ATIS SYSTEMS S.R.L prin Contractul de credit nr. 392/22.05.2012 o linie de credit în suma 
de 110 000 lei cu scadenta în data de 21.05.2013. 
Prin actul adiţional nr. 1/20.11.2012 la Contractul de credit nr. 392/22.05.2012 a fost aprobată schimbarea proprietarilor 
imobilului adus în garanţie. Prin actul adiţional nr. 2/20.05.2013 la Contractul de credit nr. 392/22.05.2012 a fost 
prelungită linia de credit până la data de  
30.05.2013;Prin actul adiţional nr. 3/28.05.2013 la Contractul de credit nr. 392/22.05.2012 a fost prelungită linia de 
credit până la data de 20.05.2014; Prin actul adiţional nr. 4/19.05.2014  
la Contractul de credit nr. 392/22.05.2012 a fost prelungită linia de credit prin transformarea acesteia în plafon global de 
exploatare: 
- linia de credit în valoare de 100.000 lei cu scadenţa în data 18.05.2015; 
- credit termen scurt în valoare de 10.000 lei cu scadenţa în data 15.05.2015; 
Prin actul adiţional nr. 5/14.05.2015 la Contractul de credit nr. 392/22.05.2012 a fost prelungită linia de credit în sumă 
de 100.000 lei până la data de 13.05.2017. Garanţiile aferente acestui credit sunt: 
- Ipotecă imobiliară rang I, asupra imobilului proprietatea SC ATIS SYSTEMS SRL (la data acordării liniei, proprietari 
erau NAGY ATTiLA şi   NAGY PANNA, dar ulterior imobilul a fost înstrăinat către SC ATIS SYSTEMS SRL cu 
acordul BT), situat în Satu Mare, str. Prutului, nr. 3, ap. 49, jud. Satu Mare, înscris în CF nr. 151663-C1-U5 Satu Mare 
(Nr. CF vechi : nr.55309 ind. Satu Mare), nr. top. 75/1/49, reprezentând în natură apartament compus din camera, 
camera de zi, bucătărie, baie, sas, balcon, cu suprafaţa utila pe cf hârtie de 45,68 m.p. şi   cota de 12,5/1870 parte teren 
în folosinţa, dobândit cu titlu juridic cumpărare în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 
1879/05.11.2012 de notar public Cristea Cristian, încheiere nr.43656/2012. 
- Ipotecă mobiliară asupra încasărilor prezente și viitoare și soldul conturilor curente deschise la BT la valoarea 
necesarului de garantat, cu înscriere la AEGRM 
- Contract de fideiusiune la valoarea necesarului de garantat semnat de domul Erdei Vasile 
2. Banca Transilvania SA Cluj - Sucursala Satu Mare a acordat societăţii comerciale S.C. ATIS SYSTEMS S.R.L prin 
Contractul de credit nr. 43/09.02.2015 o linie de credit rapidă în sumă de 100 000 lei cu scadenta în data de 08.02.2016. 
Prin actul adiţional nr. 1/05.02.2016 la Contractul de credit nr. 43/09.02.2015 linia de credit fost transformată în credit 
pe termen mediu, pe o perioadă de 24 luni cu rambursare în rate lunare   egale. Prin actul adiţional nr. 2/13.09.2016 la 
Contractul de credit nr. 43/09.02.2015, au fost consolidate garanţiile cu ipoteca asupra imobil, situat în Satu Mare, str. 
Unirii nr. 69 Garanţiile aferente acestui credit sunt: 
-ipoteca imobiliara rang II, asupra imobilului proprietatea SC ATIS SYSTEM SRL, situat în Satu Mare, B-dul. Unirii, 
nr. 69, jud. Satu Mare, înscris în Cartea Funciara nr.156893 Satu Mare (Nr. CF vechi : nr.55359 Satu Mare), nr. top. 
2167/1, cad.C 1, top.2167/1 –C 1, reprezentând în natura teren în suprafaţa de 532 mp, cu apartament 1 compus din 
camera,  camara, bucătărie, hol, , baie, su=115,03 mp, sc=145 mp, dobândit cu titlu juridic adjudecare, în baza actului 
de adjudecare din data de 16.01.2015 din dosar exec.353/2012 al BEJ Ples Daniela Maria Iordana, încheiere de 
intabulare nr.4008/28.01.2015; 
- ipotecă mobiliară asupra încasărilor și soldului contului curent și a subconturilor deschise la BT la valoarea 
necesarului de garantat, cu înscriere la AEGRM  
- Fideiusiune semnată de domnul Erdei Vasile. 
3. Banca Transilvania SA Cluj - Sucursala Satu Mare a acordat societăţii comerciale S.C. ATIS SYSTEMS S.R.L prin 
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Contractul de credit nr. 47/10.02.2015 un credit în sumă în suma de 220.000 lei cu scadenta în data de 09.02.2020. Prin 
actul adiţional nr. 1/24.11.2015 la Contractul de credit nr. 47/10,02.2015 clauzele de acordare au fost modificate. 
Garanţiile aferente acestui credit sunt: 
- Ipoteca imobiliara rang l, asupra imobilului proprietatea SC ATIS SYSTEM SRL, situat în Satu Mare, B-dul. Unirii, 
nr. 69, jud. Satu Mare, înscris în Cartea Funciara nr.156893 Satu Mare (Nr. CF vechi : nr.55359 Satu Mare), nr. top. 
2167/1, cad. CI, top.2167/1-C1, reprezentând în natura teren în suprafaţa de 532 mp, cu apartament 1 compus din 
camera, camera, camera, camara, bucătărie, hol, hol, baie, su =115,03 mp, sc=145 mp, dobândit cu titlu juridic 
- Ipoteca mobiliară asupra încasărilor şi   soldului contului curent și a subconturilor deschise la BT la valoarea 
necesarului de garantat, cu înscriere la AEGRM - Fideiusiune semnata de domnul Erdei Vasile. În considerarea celor de 
mai sus,  administratorul judiciar va înscrie petenta la masa credală cu suma de  306.627,04 lei la rangul de preferinţă a 
creanţei beneficiare a unei cauze de preferinţă ( ipotecă  imobiliară), sub rezerva  prevederilor art. 80,103 din legea nr. 
85/2014, a căror  efectivitate urmează a fi materializată în funcţie de valoarea  de piaţă  a bunului  obiect al garanţiei 
constituite în favoarea creditoarei  BANCA TRANSILVANIA S.A.       
În ceea ce priveşte garanţia reală mobiliară asupra  soldului creditor al conturilor curente    aparţinând SC ATIS 
SYSTEMS SRL, administratorul judiciar nu va reţine aceasta ca o garanţie valabilă în cursul procedurii de insolvenţă; 
potrivit  art. 39  din Legea nr. 85/2014 odată cu intrarea în procedura insolvenţei  conturile debitoarei se închid, urmând 
ca plăţile şi disponibilităţile băneşti să se păstreze  într-un  cont de lichidare deschis de administratorul judiciar/debitor.  
Contractul de fideiusiune reprezintă o garanție colaterală procedurii de insolvență.  
  GARANTI BANK S.A. cu sediul în București, Sector 2, Sos. Fabrica de Glucoză, nr. 5, Novo Parc 3, Business Center, 
Clădirea F, et.5 și 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4429/2009 reprezentată legal de Bogdan Radoi, în 
calitate de manager departament executare silită şi   de Adrian Mihalcea în calitate de Consilier Juridic a solicitat 
înscrierea la masa credală cu suma 549.242 EURO. Potrivit art. 107 alin 2, creanța în euro a fost convertită în lei la 
cursul Băncii Naționale a României existent la data deschiderii procedurii ( 1 euro=4.4493 lei),  și anume petenta va fi 
înscrisă  la masa credală cu suma de 2.443.742,43 lei. Între GARANTI BANK S.A. și societatea comercială ATIS 
SYSTEMS S.R.L., au fost încheiate următoarele contracte de credit: 
- Contractul de credit nr. 28081 din data de 25.08.2015 Condiţii generale şi   Condiţii speciale şi   prin contractul de 
credit nr. 28085 din data de 25.08.2015, Garanti Bank S.A. a acordat debitoarei ATIS SYSTEMS S.R.L., având sediul 
social în Satul Mare Bld. Lucian Blaga, bl. UU40, ap. 13, jud. Satu Mare, având număr de ordine în Registru! 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Satu Mare J30/1161/2005, Cod Unic de înregistrare 18056055, un credit în valoare 
de 121.166 Euro şi   respectiv un credit în valoare de 398.834 Euro. 
Pentru garantarea rambursării creditelor, dobânzilor, comisioanelor şi   spețele aferente, acordate de Banca, debitoarea 
ATIS SYSTEMS S.R,L. a constituit în favoarea băncii următoarele garanţii: Contract de ipoteca imobiliara autentificat 
sub Nr. 3.462 de Biroul Notarului Public Ressler Petra Felicia din Satu Mare prin care a fost instituită ipoteca asupra 
imobilului situat în Mun. Satu Mare, str. Corvinilor, nr. 81, jud. Satu Mare, înscris în CF NR. 152827 Satu Mare 
(provenita din conversia de pe hârtie a cf nr. 22727 Satu Mare) sub Nr. Cad. 152827 (nr. topografic vechi 2917/3 Satu 
Mare}, căruia în natură îi corespunde teren cu destinaţia de curţi, construcţii în intravilan, în suprafaţă rezultata din acte 
și măsurată de 280 mp, pe care este construita, cu acte, sub Nr. cad. 152827 - CI, casa P+M, compusă din cinci camere, 
o bucătărie, două bai, două holuri, o camară, patru boxe beci, în suprafaţa rezultată din acte și masurată de 126 mp; 
- contract de ipotecă mobiliară nr. 28086/25.08,2015 prin care a fost instituit un drept de ipoteca mobiliara asupra 
soldurilor creditoare ale conturilor deschise la GARANTI BANK S.A. de societatea debitoare,  respectiv a conturilor a 
vând având cod IBAN nr.R076UGB10000342004655RON, nr.R094UGB100G0342008038RON și nr. 
R003UGBI0000342008289EUR, precum și a oricăror alte conturi și subconturi de orice natură;  
- contract de ipotecă mobiliară Nr. 28082/25.08.2015 prin care a fost instituit un drept de ipoteca mobiliara asupra 
soldurilor creditoare ale conturilor deschise la GARANŢI BANK S.A. de societatea  debitoare, respectiv a conturilor 
- avand avand cod IBAN nr.R076UG B1OOOO342O04655RO N,  nr.R094UGB10000342008038RON și nr. 
R003UGB10000342008289EUR, precum şi   a oricăror alte conturi şi   subconturi de orice natura; 
Administratorul judiciar va înscrie petenta la masa credală cu suma solicitată convertită în lei la cursul BNR de la data 
deschiderii procedurii de insolvență,  la rangul de preferinţă a creanţei beneficiare a unei cauze de preferinţă ( ipotecă  
imobiliară), sub rezerva  prevederilor art. 80,103 din legea nr. 85/2014, a căror  efectivitate urmează a fi materializată în 
funcţie de valoarea  de piaţă  a bunului  imobil  obiect al garanţiei constituite în favoarea creditoarei  GARANTI BANK  
S.A. În ceea ce priveşte garanţia reală mobiliară asupra  soldului creditor al conturilor curente    aparţinând SC ATIS 
SYSTEMS SRL, administratorul judiciar nu va reţine aceasta ca o garanţie valabilă în cursul procedurii de insolvenţă; 
potrivit  art. 39  din Legea nr. 85/2014 odată cu intrarea în procedura insolvenţei  conturile debitoarei se închid, urmând 
ca plăţile şi disponibilităţile băneşti să se păstreze  într-un  cont de lichidare deschis de administratorul judiciar/debitor.   

Nr. 
crt. 

Denumire Creditor Rangul de preferinţă 
Suma 

solicitată 
Suma acceptată 

în lei 

% din 
total 

creanţe 

% din total 
categorie de 

creanţe 
1 DGRFP MFP Cluj Napoca bugetară 932,578.00 932,578.00 13.24% 100.00% 

TOTAL CREANȚE BUGETARE bugetară 932,578.00 932,578.00 13.24% 100.00% 
2 BANCA TRANSILVANIA SA Cluj GARANTAT 306,627.04 306,627.04 4.35% 11.15% 
3 GARANTI BANK S.A. GARANTAT 2,443,742.43 2,443,742.43 34.70% 88.85% 

TOTAL CREANȚE GARANTATE 2,750,369.47 2,750,369.47 39.05% 100.00% 
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Nr. 
crt. 

Denumire Creditor Rangul de preferinţă 
Suma 

solicitată 
Suma acceptată 

în lei 

% din 
total 

creanţe 

% din total 
categorie de 

creanţe 
4 SC LOGISTIC SRL chirografară 377,877.41 377,877.41 5.37% 100.00% 

TOTAL CHIROGRAFARE INDISP. 377,877.41 377,877.41 5.37% 100.00% 
5 ROCREDIT I.F.N. S.A chirografară 269,662.17 269,662.17 3.83% 9.19% 
6 PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. chirografară 105,913.26 105,913.26 1.50% 3.61% 
7 SC COMAT  SRL chirografară 22,367.17 22,367.17 0.32% 0.76% 
8 SC HILTI ROMANIA chirografară 2,999.94 2,999.94 0.04% 0.10% 
9 SC BENY TRANS SATU MARE SRL chirografară 1,330,086.85 1,330,086.85 18.89% 45.35% 
10 SC SEMMELROCK STEIN+DESIGN chirografară 46,102.19 46,102.19 0.65% 1.57% 
11 SC FOLDA SECURITY ROMANIA  SRL chirografară 38,924.29 38,924.29 0.55% 1.33% 
12 SC. LEBADA SRL chirografară 22,698.99 22,698.99 0.32% 0.77% 
13 SC Societatea Electrica Furnizare S.A chirografară 3,484.84 3,484.84 0.05% 0.12% 
14 SC SAMFERO SRL chirografară 5,107.74 5,107.74 0.07% 0.17% 
15 SC TEMAD CO SRL chirografară 4,164.08 4,164.08 0.06% 0.14% 
16 SRL SCHNEIDER KFT chirografară 23,381.34 23,381.34 0.33% 0.80% 
17 SC SCHNEIDER ROMANIA chirografară 2,874.57 2,874.57 0.04% 0.10% 

18 
SC General Facility Management Romania  
SRL chirografară 40,022.04 40,022.04 0.57% 1.36% 

19 
Levente Zsolt Dicu , Noemi Torok- Cabinet 
De Avocat Asociate chirografară 31,289.61 31,289.61 0.44% 1.07% 

20 ORANGE ROMANIA SA chirografară 3,148.53 3,148.53 0.04% 0.11% 
21 SC APASERV SATU MARE S.A chirografară 2,030.76 2,030.76 0.03% 0.07% 
22 EON ENERGIE ROMANIA SA chirografară 15,767.00 15,767.00 0.22% 0.54% 
23 SC. SIRREM SRL chirografară 3,833.30 3,833.30 0.05% 0.13% 

24 
Alukonigstahl Sisteme De Aluminiu, Oțel Și 
Plastic SRL chirografară 108,392.93 108,392.93 1.54% 3.70% 

25 STAHLBAU HERMANN SRL chirografară 17,750.21 17,750.21 0.25% 0.61% 
27 SC. MMS CONSULTING SRL chirografară 3,087.04 3,087.04 0.04% 0.11% 
28 SC. TARR CONST SRL chirografară 102,088.21 102,088.21 1.45% 3.48% 
29 SC. NAGY IULIU ARPAD I.I. chirografară 31,351.42 31,351.42 0.45% 1.07% 
30 SC. SILCOMPREST SRL chirografară 2,678.40 2,678.40 0.04% 0.09% 
31 SC. PANATEK SRL chirografară 686,844.70 686,844.70 9.75% 23.42% 
26 SC. MONDOREK SRL chirografară 6,884.00 6,884.00 0.10% 0.23% 

TOTAL CREANȚE CHIROGRAFARE 2,932,935.58 2,932,935.58 41.65% 100.00% 
27 ERDEI VASILE chirografar subordonat 35,000.00 35,000.00 0.50% 100.00% 

TOTAL CHIROGRAFARI SUBORDO 35,000.00 35,000.00 0.50% 100.00% 
28 Erdei Vasile salariaţi 5,940.00 5,940.00 0.08% 43.46% 
29 Sami Attila-Istvan salariaţi 5,393.00 5,393.00 0.08% 39.46% 
30 Sami Csilla-Ilona salariaţi 2,335.00 2,335.00 0.03% 17.08% 

TOTAL SALARIAŢI salariaţi 13,668.00 13,668.00 0.19% 100.00% 
TOTAL GENERAL 7,042,428.46
Împotriva  măsurilor luate  de  către  administratorului judiciar cu ocazia întocmirii raportului de verificare a creanţelor 
respectiv a tabelului preliminar, creditorii nemulţumiţi, debitorul şi orice persoană interesată, pot formula contestaţie 
conform calendarului stabilit  în dosarul nr.  2420/83/2016  aflat pe rolul Tribunalului Satu Mare. În temeiul  art. 110 
alin. 4 din Legea nr. 85/2014 coroborat cu art. 42 alin.1 din acelaşi act normativ comunicăm prezentul raport de 
verificare a creanţelor cu creditorii, debitorul şi orice persoană interesată prin buletinul procedurilor de insolvenţă. În 
considerarea celor de mai sus solicităm respectuos  onoratei instanţe:- continuarea perioadei de observație   conform 
calendarului stabilit prin sentinţa de deschidere a procedurii generale  de insolvenţă.  

Administrator judiciar Admin Insolv IPURL prin c. jr. Racolța Cristian 
 

Județul Tulcea 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea STADY SRL, cod unic de înregistrare: 15499325 
Romania Tribunalul Tulcea 
Str. Toamnei, nr. 15, jud. Tulcea 
Dosar nr. 384/88/2008 (31/2008) – J.S. N.E., Termen: 27 ianuarie 2017 

Citaţie 
emisa în ziua de 21.11.2016 

Către, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Tulcea, cu sediul în str. Babadag, nr. 163 bis, judeţul Tulcea; 

Administrator
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