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există posibilitatea recuperării unor sume ca urmare a cererii de angajare a răspunderii administratorului Mureşianu 
Lorand în conformitate cu sentinţa nr. 794/14.05.2014. 
Atât prin răspunsul trimis letric (anexa 2) B.E.J. Magyari Szabolcs cât şi printr-o discuţie telefonica executorul 
judecătoresc a informat atât asupra stadiului executării debitorului Muresianu Lorand cât şi asupra faptului că sansele de 
a se mai recupera sume ca urmare a cererii de angajare a răspunderii administratorului Mureşianu Lorand în 
conformitate cu sentinţa nr. 794/14.05.2014 sunt extrem de reduse intrucat pe de o parte în prezent nu mai bunuri 
identificate împotriva cărora să se fi început executarea silită şi pe de altă parte există şi alţi creditori. 
Ca urmare, lichidatorul judiciar urmează a întocmi în conformitate cu prevederile art. 129 din legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei raportul final însoţit de situaţiile financiare finale ce urmează a fi afişate la uşa tribunalului şi 
comunicate prin publicare în B.P.I.  
Ca urmare solicităm judecătorului sindic acordarea unui nou termen la care în urma intocmirii şi notificării Raportului 
şi Bilantului final, să poată fie soluţionate toate eventualele obiecţiuni la raportul final.  
Menţiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din legea privind procedura 
insolvenţei: Cheltuielile efectuate pentru administrarea procedurii au fost menţionate în planul de distribuire.  

Lichidator judiciar, CB Lichidari Consult IPURL fosta S&B Lichidări Consult SPRL, 
prin Boros Cristian 

 
Județul Neamţ 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea SERV COM ALBUN SRL, cod unic de înregistrare: 24796600 
Dosar nr. 2999/103/2016 
Termen: 23.03.2017; ora 1200 

Tabel preliminar de creanţe împotriva averii debitoarei  
SC Serv Com Albun SRL Alexandru cel Bun, jud. Neamţ 

Nr. 54/14.02.2017 

Creditoare Adresa 
Val. creanţă 

înscrisă în cerere 
[în lei] 

Val. creanţă 
admisă în urma 

verificării de către 
admin. judiciar 

[în lei] 

Ord. de prioritate conf. art. 159 sau art. 161 din L85/2014 

A.J.F.P. 
Neamţ 

Piatra 
Neamţ, Bd. 
Traian nr. 19 
bis, jud. 
Neamţ 

483.991 483.991 

Art. 159, alin. 1, pct. 3 conf. Procese verbale de sechestru 
asigurator bunuri imobile nr. 1106/03.02.2015 pentru teren 
intravilan în supraf. de 6193 mp situat în sat Scăricica parchet, 
com. Alexandru cel Bun şi 2038/05.08.2015 pentru teren în 
supraf. de 7311 mp situat în sat Vădurele, com. Alexandru cel 
Bun 

B.R.D. – 
Groupe 
Societe 
Generale SA 
– Grup 
Piatra Neamţ 
– prin Suc. 
Piatra Neamţ 

Piatra 
Neamţ, Bd. 
Republicii 
nr. 18, jud. 
Neamţ 

228.700 228.700 

Art. 159, alin. 1, pct. 3 conf. Contract ipotecă imobiliară asupra 
teren păşune în supraf. de 144647 mp şi căi de acces situat în 
com. Alexandru cel Bun, teren drum în supraf. de 34609 mp, 
teren drum în supraf. de 4134 mp situate în com. Alexandru cel 
Bun, parcelă teren în supraf. de 581 mp situată în sat Scăricica 
parchet, com. Alexandru cel Bun, parcelă teren în supraf. de 
16726 mp situată în sat Scăricica parchet, com. Alexandru cel 
Bun, parcelă teren în supraf. de 63151 mp situată în sat Scăricica 
parchet, com. Alexandru cel Bun, parcelă teren în supraf. de 
6879 mp situată în sat Scăricica parchet, com. Alexandru cel 
Bun, Ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare ale societăţii 
debitoare şi Gaj asupra sumelor de bani prezente şi viitoare de 
încasat în conturile curente ale debitorului.  

Total creanţe garantate 712.691 712.691  

Primăria 
comunei 
Alexandru 
cel Bun, jud. 
Neamţ 

Com. 
Alexandru 
cel Bun, jud. 
Neamţ 

23.957 23.957 Art. 161, alin. 1, pct. 5 

Total creanţe bugetare 23.957 23.957  

Total general 736.648 736.648  

Administrator judiciar, Insolveurope SPRL, 
as. coord. ec. ing. Manolache Petruţ 
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