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cauză, nu există indicii privind existenţa unor fapte de natură a atrage antrenarea răspunderii personale a foştilor 
administratori sau a altor persoane. Aşa fiind, constata că lichidatorul desemnat să administreze procedura falimentului 
debitorului a solicitat să se dispună închiderea procedurii, ca urmare a aprobării raportului final de lichidare şi a 
distribuirii tuturor sumelor obţinute. De asemeni, constată că s-a întocmit raportul final de lichidare care cuprinde date 
privind: situaţia debitorului la data deschiderii procedurii, etapele desfăşurate în cursul procedurii, situaţia sumelor 
obţinute din recuperare creanţe, cheltuielile de administrare a procedurii, stingerea parţială a pasivului debitorului şi că averea 
debitorului a fost lichidată, că a fost întocmit bilanţul general, că toate bunurile din averea debitorului au fost lichidate şi 
toate sumele au fost distribuite conform Raportului asupra fondurilor obţinute din vânzare bunurilor şi recuperarea de 
creanţe şi a Tabelului de distribuire final aprobat, dovada plăţilor fiind făcută cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei. 
Pentru toate aceste considerente, judecătorul-sindic va admite cererea lichidatorului judiciar şi, în temeiul art. 132 alin. 
(2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, va dispune închiderea procedurii falimentului debitorului SC 
Daimad Confectii Textile SRL, cu sediul în sat Vernesti, comuna Vernesti, tarlaua 83, bloc de locuinţe, etaj 3, ap. 16, 
jud. Buzău. Va dispune radierea debitorului din registrul comerţului unde a fost înregistrată sub nr. J10/653/2009. În 
temeiul art.136 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar va fi descărcat de orice 
îndatoriri şi responsabilităţi cu privire la procedură, la debitor şi averea lui, la creditori, titulari de garanţii, acţionari sau 
asociaţi. În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenţei, prezenta sentinţă va fi notificată debitorului, tuturor 
creditorilor, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Buzău şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Buzău în vederea efectuării menţiunii de închidere a procedurii şi de radiere, precum şi publicarea ei în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă. Potrivit dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, 
hotărârile judecătorului-sindic sunt definitive, ele putând fi atacate separat cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar Casa de Insolventa Muntenia IPURL prin asociat coordonator Stan 
Constantin Daniel, cu sediul în Buzău, strada Bistriţei, bloc 3, mezanin, jud. Buzău. În temeiul art. 132 alin. 2 din Legea 
privind procedura insolvenţei nr. 85/2006, Dispune închiderea procedurii falimentului debitorului SC Daimad Confectii 
Textile SRL, cu sediul în sat Vernesti, comuna Vernesti, tarlaua 83, bloc de locuinţe, etaj 3, ap. 16, jud. Buzău. Dispune 
radierea debitorului din registrul comerţului unde a fost înregistrată sub nr. J10/653/2009. În temeiul art. 136 din Legea 
privind procedura insolvenţei, Descarcă pe lichidatorul de orice îndatoriri şi responsabilităţi. În temeiul art. 135 din 
Legea privind procedura insolvenţei, Dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului, creditorului, administratorului 
special, Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău, 
pentru efectuarea menţiunilor de închidere a procedurii şi de radiere, precum şi publicarea prin Buletinul procedurilor 
de insolvenţă. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii, realizată prin publicarea 
acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Cererea de exercitare a căii de atac şi motivele de apel vor fi depuse la 
Tribunalul Buzău, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 19 Martie 2018. 
Președinte,                                                                                                                                                                  Grefier, 
Daniela Ridichie           Cătălina Zamfirescu 
 
2. Societatea GEMARCO INDUSTRY SRL, cod unic de înregistrare: 16743109 
România, Tribunalul Buzău 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Str. N. Bălcescu nr. 8 
Dosar nr. 293/114/2018 

Comunicare încheiere emisă la: ziua 12 , luna Martie , anul 2018 
Către, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău, Sediul social Buzău, strada Unirii, nr.207 – et. 1 
BCR Buzău, Cod poştal 120191, Cod de identificare fiscală 14942091 
Se comunică, alăturat, copia încheierii din data de 12 martie 2018 pronunţată în dosarul nr.293/114/2018, de Tribunalul 
Buzău Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind pe debitorul SC GEMARCO INDUSTRY 
SRL, având CUI 16743109 şi numărul de înregistrare în registrul comerţului J10/407/2013, cu sediul în comuna Poşta 
Câlnău, sat Poşta Câlnău, clădirea C 9, cam. 4, judeţul Buzău. 
Președinte,                                                                                                                                                                  Grefier, 
Crenguţa Pantazi                              Ecaterina Toader 

* 
Cod ECLI  
România, Tribunalul Buzău 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Dosar nr. 293/114/2018 

Încheiere 
Şedinţa publică de la 12 Martie 2018 

Completul compus din: 
Președinte Crenguţa Pantazi 

Grefier Ecaterina Toader 
Pe rol soluţionarea cererilor conexe de deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitorului . La apelul nominal 
făcut în şedinţă publică au răspuns: creditorul Asistent Logistic SRL, în faliment, prin lichidator judiciar R & R 
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Proinsolvenţa SPRL şi avocat Mihai Şuler pentru creditorul SC Euroavipo SA, în faliment, lipsă fiind creditorii: 
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, SC Automotive Investment Corporation SRL, Alldrinks 
Euro Team SRL, OTZ Central SRL, în insolvenţă, CNI Gates SRL şi debitorul SC Gemarco Industry SRL. S-a făcut 
referatul cauzei de către grefier care învederează că este primul termen de judecată în şedinţa publică, conform art. 66 
alin. 10 din Legea nr. 85/2014, după care: În urma verificării competenţei generale, materiale şi teritoriale, efectuate 
potrivit art. 131 Cod procedură civilă, judecătorul sindic constată că este competent general, conform art. 126 din 
Constituţia României, material şi teritorial, conform art. 120 Cod procedură civilă cu referire la art. 38 şi 66 şi urm. din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă în soluţionarea prezentei cauze. 
Avocat Mihai Şuler, pentru creditorul SC Euroavipo SA, în faliment, având în vedere că legea impune soluţionarea 
tuturor cererilor de către acelaşi complet, solicită admiterea cererii formulate în dosarul conex nr. 2952/114/2016, 
deschiderea procedurii insolvenţei debitorului SC Gemarco Industry SRL. Se va avea în vedere că SC Euroavipo SA, în 
faliment, deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, constatată printr-un titlu executoriu, respectiv sentinţa nr. 55 din 22 
ian. 2016 pronunţată de Tribunalul Buzău. Solicită a se desemna ca administrator judiciar în procedură, practicianul în 
insolvenţă Fineco Insolvency SPRL. Creditorul Asistent Logistic SRL, în faliment, prin lichidator judiciar R & R 
Proinsolvenţa SPRL reprezentat de av. Râpeanu Gheorghe, solicită a se face aplicabile dispoz. art. 66 alin. 6 din Legea 
nr. 85/2014, admiterea cererii de deschidere a procedurii generale de insolvenţă formulată de debitorul SC Gemarco 
Industry SRL, urmând ca cererile creditorilor să devină cereri de creanţă. 

Judecătorul sindic, 
Deliberând asupra cererilor debitorului şi creditorilor privind deschiderea procedurii insolvenţei, 
În baza actelor şi lucrărilor dosarului, constată şi reţine următoarele: 
I. Circumstanţele cauzei 
1. Cererea creditorului 
Prin cererea introdusă la această instanţă şi înregistrată sub nr. 2952/114/2016 la data de 19.12.2016 creditorul SC 
Automotive Investment Corporation SRL a solicitat în contradictoriu cu debitorul SC Gemarco Industry SRL 
deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva acestuia din urmă, arătând că deţine împotriva debitorului o 
creanţă certă, lichidă şi exigibilă în valoare de 135000 lei, conform a 3 (trei) bilete la ordin emise de acesta. 
2. Cererea celui de-al doilea creditor  
Prin cererea introdusă la această instanţă şi înregistrată sub nr. 738/114/2017 la data de 14.03.2017 creditorul SC 
Asistent Logistic SRL – în faliment a solicitat în contradictoriu cu debitorul SC Gemarco Industry SRL deschiderea 
procedurii generale a insolvenţei împotriva acestuia din urmă, arătând că deţine împotriva debitorului o creanţă totală 
certă, lichidă şi exigibilă în valoare de 1427926 lei, reprezentând 1372484 lei contravaloarea unor facturi neachitate şi 
55442 lei penalităţi de întârziere calculate potrivit clauzelor contractuale, conform contractului nr. 1/01.09.2013 şi 
actelor adiţionale ulterioare. 
3. Conexarea cererilor creditorilor 
La data de 04.05.2017, în temeiul prevederilor art. 139 Cod procedură civilă cu referire la art. 70 alin. 3 din Legea nr. 
85/2014, judecătorul sindic a dispus conexarea dosarului nr. 738/114/2017 la dosar nr. 2952/114/2016. 
4. Cererea debitorului privind deschiderea procedurii insolvenţei 
Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 06.02.2018 şi înregistrată sub nr. 293/114/2018, debitorul SC 
Gemarco Industry SRL, cu sediul social declarat în comuna Poşta Câlnău, sat Poşta Câlnău, camera 4, clădirea C 9, 
judeţul Buzău având CUI 16743109 şi numărul de înregistrare în registrul comerţului J10/407/2013 a solicitat 
deschiderea împotriva sa a procedurii generale a insolvenţei, sub incidenţa prevederilor Legii nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi desemnarea în calitate de administrator judiciar a practicianului 
în insolvenţă Fineco Insolvency SPRL Bucureşti. Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei a fost timbrată cu taxa 
judiciară de timbru în sumă de 200 lei, conform facturii seria MAN00001492 din 05.02.2018 (fila 11 din dosar nr. 
293/114/2018). 
5. Motivele de fapt şi de drept avute în vedere la formularea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei de către 
debitor 
În motivarea cererii sale, debitorul a arătat că, în fapt, se află în stare de insolvenţă, datorită insuficienţei fondurilor 
băneşti necesare plăţii datoriilor exigibile. Debitorul a arătat că datoriile sale către diverşi creditori sunt în valoare totală 
de 716459113 lei, conform listei creditorilor principali: salariaţi – 250995 lei; bugetul de stat – 17825728 lei; bugetul 
local – 112901 lei şi creditori chirografari – 698269489 lei. Din aceste motive, constatând iminenta apariţie a stării de 
insolvenţă şi pentru a putea realiza redresarea societăţii, administratorii au solicitat deschiderea procedurii insolvenţei şi 
reorganizarea activităţii pe bază de plan. În temeiul art.45 alin.(1) lit.d) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, debitorul a solicitat desemnarea în calitate de administrator judiciar a 
practicianului în insolvenţă Fineco Insolvency SPRL Bucureşti. În drept,debitorul a invocat dispoziţiile art.38 alin.(1), 
art.66 alin. (1) şi art.71 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
6. Probele administrate de debitor 
Pentru dovedirea susţinerilor sale, debitorul a depus la dosarul cauzei, în copie şi/sau original, după caz, bilanţul 
contabil la data de 31.12.2016 şi 30.06.2017, balanţa de verificare la data de 31.12.2017, lista bunurilor şi conturilor 
debitorului, lista creditorilor, lista plăţilor şi transferurilor patrimoniale efectuate în ultimele 6 luni, contul de profit şi 
pierderepe anul anterior depunerii cererii, declaraţiile conform art. 67 alin. 1 lit. f, g, i, j, k, l din Legea nr. 85/2014, 
descrierea sumară a modalităţilor avute în vedere pentru reorganizarea activităţii, dovada CUI, dovada notificării 
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organului fiscal competent, Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor nr. 1/23.01.2018, certificat constatator nr. 
4310/64639/05.02.2018 emisă de ONRC. 
7. A doua cerere a debitorului privind deschiderea procedurii insolvenţei 
Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 28.02.2018 şi înregistrată sub nr. 5551/114/2018, debitorul SC 
Gemarco Industry SRL, cu sediul social declarat în comuna Poşta Câlnău, sat Poşta Câlnău, camera 4, clădirea C 9, 
judeţul Buzău având CUI 16743109 şi numărul de înregistrare în registrul comerţului J10/407/2013 a solicitat 
deschiderea împotriva sa a procedurii generale a insolvenţei, sub incidenţa prevederilor Legii nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi desemnarea în calitate de administrator judiciar a practicianului 
în insolvenţă Fineco Insolvency SPRL Bucureşti. Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei a fost timbrată cu taxa 
judiciară de timbru în sumă de 200 lei, conform facturii seria MAN00002566 din 27.02.2018 (fila 9 din dosar nr. 
551/114/2018). Această a doua cerere formulată de debitor este identică cu cea care formează obiectul dosarului nr. 
293/114/2018. 
8. Conexarea cererilor debitorului 
În temeiul prevederilor art. 139 Cod procedură civilă cu referire la art. 65 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 prin raportare la 
prevederile art. 142 alin. 3 din Hotărârea Plenului CSM nr. 1375/2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine 
interioară al instanţelor judecătoreşti, la termenul de judecată din data de 12.03.2018, având în vedere că pe rolul 
instanţei, cu termen de judecată la aceeaşi dată se află dosarul nr. 293/114/2018 cu obiect deschiderea procedurii 
insolvenţei la cererea debitorului SC Gemarco Industry SRL, judecătorul sindic a dispus conexarea cauzei de faţă cu nr. 
551/114/2018 la dosarul nr. 293/114/2018, având în vedere că între aceste două dosare există identitate de obiect, cauză 
şi părţi. 
9. Cererea celui de-al treilea creditor  
La data de 06.03.2018, în dosarul nr. 2952/114/2016, creditorul SC Euroavipo SA - în faliment, prin lichidator judiciar 
SP Bălescu & Asociaţii IPURL a solicitat în contradictoriu cu debitorul SC Gemarco Industry SRL deschiderea 
procedurii generale a insolvenţei împotriva acestuia din urmă, precum şi numirea în calitate de administrator judiciar a 
practicianului în insolvenţă Fineco Insolvency SPRL Bucureşti, arătând că deţine împotriva debitorului o creanţă totală 
certă, lichidă şi exigibilă în valoare de 116222244,77 lei, reprezentând contravaloare produse livrate, la care se adaugă 
penalităţi de întârziere în cuantum de 0,02 % pe zi până la plata integrală a sumelor restante, aşa cum s-a stabilit prin 
sentinţa civilă nr. 55/22.01.2016 pronunţată de Tribunalul Buzău – Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi 
fiscal în dosar nr. 858/114/2015 (filele 114-116 dosar nr. 2952/114/2016). 
10. Soluţionarea tuturor cererilor de către judecătorul sindic iniţial învestit  
Conform art. 142 alin. 3 din Hotărârea Plenului CSM nr. 1375/2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine 
interioară al instanţelor judecătoreşti, primului judecător-sindic învestit cu soluţionarea unei cereri de deschidere a 
procedurii de insolvenţă, indiferent că a fost formulată de către creditor sau de către debitor, îi vor fi repartizate cererile 
ulterioare de deschidere a procedurii privind acelaşi debitor, introduse înainte de soluţionarea dosarului de insolvenţă 
repartizat anterior. După prima cerere repartizată aleatoriu în sistem informatic, dosarele formate ca urmare a formulării 
unor cereri ulterioare se repartizează manual primului complet învestit. De asemenea, conform art. 66 alin. 6-7 din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, (6) La înregistrarea cererii, serviciul 
de registratură va efectua verificări, din oficiu, cu privire la existenţa pe rol a unor alte cereri de deschidere a procedurii 
formulate anterior de creditori. În cazul în care sunt înregistrate cereri formulate de creditori, se soluţionează cererea 
debitorului în procedură necontencioasă, prin aceeaşi încheiere judecătorul dispunând conexarea cererilor creditorilor, 
care în cazul deschiderii procedurii devin declaraţii de creanţă, iar dacă se respinge cererea debitorului, se soluţionează 
potrivit art. 72 şi următoarele. (7) Dacă, ulterior înregistrării cererii debitorului, dar înainte de soluţionarea acesteia, sunt 
formulate cereri de deschidere a procedurii de către creditori, acestea se vor înregistra direct la cererea formulată de 
debitor. În acest scop, serviciul de registratură va efectua verificări, din oficiu, la data înregistrării cererilor şi va 
înregistra cererile la dosarul ce are ca obiect cererea formulată de debitor. În această situaţie, se va proceda la 
soluţionarea în procedură necontencioasă a cererii debitorului. În cazul admiterii acesteia, cererile creditorilor se vor 
califica drept declaraţii de creanţă, iar în cazul respingerii sale, se vor soluţiona cererile creditorilor, potrivit art. 72 şi 
următoarele. În cauza de faţă, atât anterior (dosarele nr. 2952/114/2016 – cererea creditorului SC Automotive 
Investment Corporation SRL şi nr. 738/114/2017 – cererea creditorului SC Asistent Logistic SRL – în faliment), cât şi 
ulterior înregistrării cererilor debitorului SC Gemarco Industry SRL de deschiderea procedurii generale a insolvenţei 
împotriva sa, – cererea creditorului SC Euroavipo SA – în faliment din data de 06.03.2018 există înregistrate pe rolul 
instanţei cereri de deschidere a aceleiaşi proceduri împotriva aceluiaşi debitor, ceea ce înseamnă că, în aplicarea 
prevederilor legale menţionate acestea vor fi soluţionate împreună. Cu prioritate, judecătorul sindic va analiza cererea 
debitorului, ce formează obiectul dosarului nr. 293/114/2018, prin raportare la prevederile art. 66 alin. 7 frazele 3 şi 4 
din Legea nr. 85/2014.  
II. Considerentele judecătorului-sindic 
Examinând cererea debitorului, în raport cu probele administrate, judecătorul-sindic reţine că, potrivit dispoziţiilor 
art.65 alin.(1) din Legea nr.85/2014, procedura insolvenţei poate să înceapă pe baza unei cereri introdusă la tribunal de 
către debitor sau de către creditori, precum şi de orice alte persoane sau instituţii prevăzute expres de lege, art.66 
alin.(1) din acelaşi act normativ statuând în sarcina debitorului aflat în stare de insolvenţă obligaţia de a adresa 
tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor legii enunţate,în termen de 30 de zile de la apariţia stării de 
insolvenţă. În cauză, debitorul SC Gemarco Industry SRL a solicitat, în ceea ce îl priveşte, deschiderea procedurii 
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generale a insolvenţei, în conformitate cu dispoziţiile art.66 alin.(1), art.71 alin.(1) şi art.38 alin.(2) lit.e) din Legea 
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deoarece disponibilităţile băneşti existente în 
prezent în conturile şi casieria societăţii nu pot acoperi datoriile a căror scadenţă a depăşit 60 de zile şi a depus la dosar 
înscrisurile pe care art.67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 le prevede în mod imperativ, acesta manifestându-şi expres 
intenţia de a depune un plan de reorganizare a activităţii. Din probele administrate în cauză se constată că, într-adevăr, 
debitorul figurează, conform situaţiei activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu datorii, iar disponibilităţile băneşti 
sunt insuficiente pentru plata datoriilor exigibile. Potrivit dispoziţiilor art.5 pct.29 lit.a)din Legea nr.85/2014, 
„Insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta,după 60 de zile de la scadenţă,nu a plătit datoria sa faţă de 
creditor;prezumţia este relativă”. În speţă, se constată că situaţia creditorilor în sold relevă existenţa unor datorii de 
peste 60 de zile, în cuantum superior valorii-prag de 40000 lei, prevăzută de art.5 pct.72 din Legea nr.85/2014, 
neexistând fonduri băneşti suficiente pentru plata acestora. 
III.Hotărârea judecătorului-sindic 
1.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitorului 
Întrucât cererea formulată de debitor întruneşte cerinţele prevăzute de art.66 alin. (1) şi 71 alin.(1) din Legea 
nr.85/2014, judecătorul-sindic va admite cererea acestuia şi, în temeiul art.71 alin.(1), cu referire la art.66 alin.(1) din 
Lege va dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului SC Gemarco Industry SRL, având CUI 
16743109 şi numărul de înregistrare în registrul comerţului J10/407/2013, cu sediul în comuna Poşta Câlnău, sat Poşta 
Câlnău, clădirea C 9, cam. 4, judeţul Buzău. Potrivit dispoziţiilor art.85 alin.(1) din Legea nr.85/2014, deschiderea 
procedurii insolvenţei ridică debitorului dreptul de administrare constând în dreptul de a-şi conduce activitatea,de a-şi 
administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea,dacă acesta nu şi-a declarat,în condiţiile art.67 alin.(1) lit.g) din 
lege, intenţia de reorganizare. Judecătorul-sindic va lua act că SC Gemarco Industry SRL şi-a declarat intenţia de a intra 
în procedură generală prin cererea de deschiderea procedurii insolvenţei, motiv pentru care nu va dispune dizolvarea 
societăţii debitoare şi nu va ridica dreptul de administrare al acesteia constând în dreptul de a-şi conduce activitatea,de 
a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea. În temeiul art.73, cu aplicarea art.45 alin.(1) lit.d), 
coroborat cu art.57 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenţie a insolvenţei şi de insolvenţă şi al cererii 
primului creditor, SC Automotive Investment Corporation SRL, se va desemna administrator judiciar provizoriu 
practicianul în insolvenţă societatea Magister SPRL Filiala Timiş, care va îndeplini în principal atribuţiile prevăzute de 
art.58 alin.(1) din lege,cu un onorariu de 1000 lei lunar, onorarii care vor fi achitate pe bază de decont justificativ, din 
averea debitorului sau, în lipsa disponibilităţilor băneşti din contul debitorului, din fondul de lichidare prevăzut la art.39 
alin.(4) din lege şi care va administra procedura până la confirmarea sau, după caz, până la înlocuirea sa de către 
adunarea creditorilor, iar în temeiul art.71 alin.(1) fraza a II-a din acelaşi act normativ minuta încheierii privind 
deschiderea procedurii insolvenţei se va comunica, de îndată, administratorului judiciar provizoriu desemnat. La 
desemnarea administratorului judiciar, judecătorul-sindic a avut în vedere propunerea primului creditor care a formulat 
cererea de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitorului, prin cererea de deschidere a procedurii insolenţei, 
dar şi oferta depusă la dosar de practicianul în insolvenţă, din care rezultă disponibilitatea de timp şi de resurse umane, 
dar şi experienţa necesară preluării dosarului şi bunei administrări a cauzei. Pe de altă parte, judecătorul sindic a avut în 
vedere faptul că practicianul în insolvenţă propus de debitor este acelaşi cu cel propus de către creditorul SC Euroavipo 
SA, iar alegerea celuilalt practician în insolvenţă asigură aparenţa de imparţialitate şi obiectivitate în exercitarea 
atribuţiilor specifice. 
2.Primele măsuri 
În temeiul art.73 din Legea nr.85/2014, judecătorul-sindic va dispune ca administratorul judiciar provizoriu desemnat să 
notifice de îndată şi, în orice caz,cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru înregistrarea 
cererilor de admitere a creanţelor, în condiţiile art.99 alin.(1) şi art.100 alin. (1) din aceeaşi lege, intrarea debitorului în 
insolvenţă prin procedura generală debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor potrivit 
prevederilor art.67 alin.(1) lit.c), dar şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău, pentru 
efectuarea menţiunilor corespunzătoare, precum şi publicarea, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă 
circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă. În temeiul art.53, raportat la art.52 din Legea nr.85/2006, 
judecătorul-sindic va pune în vedere administratorului judiciar provizoriu să convoace adunarea generală a 
acţionarilor/asociaţilor/membrilor debitorului, în termen de maximum 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii, 
pentru desemnarea administratorului special. Judecătorul-sindic va fixa termenul-limită de depunere, de către creditori, 
a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii, pronunţată ca urmare a cererii formulate de debitor, în condiţiile 
art.71 alin.(1), ca fiind cel de 10 zile de la primirea notificării individuale de către fiecare creditor, precum şi termenul 
de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; termenul-
limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de 27.04.2018, cu 
menţiunea că cererea de admitere a creanţei va fi timbrată cu taxa judiciară de timbru în sumă de 200 lei, conform 
dispoziţiilor art.14 alin.(1) din OUG nr.80/2013, sub acţiunea anulării cererii ca netimbrată; termenul de verificare a 
creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la data de 17.05.2018, iar termenul pentru 
soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la creanţe şi pentru definitivarea tabelului creanţelor la data de 
11.06.2018. Potrivit dispoziţiilor art.111 alin.(2) din Legea nr.85/2014, eventualele contestaţii cu privire la creanţe şi la 
drepturile trecute sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe trebuie depuse la 
tribunal în termen de 7 zile de la publicarea acestui tabel în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Se va stabili data 
primei şedinţe a adunării generale a creditorilor la data de 22.05.2018, la ora şi locul comunicate de administratorul 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6576/28.03.2018 
 

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 

 

17 

judiciar, având următoarea ordine de zi: confirmarea administratorului judiciar desemnat de judecătorul-sindic şi a 
onorariului acestuia sau alegerea unui alt administrator judiciar; alegerea comitentului creditorilor, format din 3-5 
membri, în condiţiile art.50 alin.(4) şi art.51 din lege; analiza raportului amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care 
au condus la apariţia insolvenţei debitorului, întocmit de administratorul judiciar în temeiul art.97 alin.(1) din lege; 
probleme diverse, în care sens administratorul judiciar va convoca toţi creditorii. În temeiul art.83 alin.(1) şi alin.(3) din 
Legea nr.85/2014, după rămânerea definitivă a încheierii de deschidere a procedurii, toate actele şi corespondenţa emise 
de debitor şi de administratorul judiciar vor cuprinde, în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile, în limbile română, 
engleză şi franceză, menţiunea: în insolvenţă; în insolvency; en procédure collective, iar dacă debitorul deţine sau 
administrează una sau mai multe pagini de internet, organele de conducere ale acestuia sunt obligate să publice pe 
paginile de internet proprii, în termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a procedurii 
insolvenţei, informaţiile referitoare la starea societăţii, precum şi numărul hotărârii, data şi instanţa care a pronunţat 
această hotărâre, sub sancţiunea prevăzută de art.337 alin.(1) din lege. În temeiul art.74 din Legea nr.85/2014, 
judecătorul-sindic va obliga debitorul să depună la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, 
actele şi informaţiile prevăzute de art.67 alin.(1), iar în temeiul art.82 alin.(1) din lege, va obliga debitorul să pună la 
dispoziţia administratorului judiciar şi a creditorului deţinând cel puţin 20 % din valoarea totală a creanţelor cuprinse în 
tabelul definitiv de creanţe toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, 
precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile 
patrimoniale făcute în cei doi ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancţiunea ridicării dreptului de administrare. În 
temeiul art.92 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, judecătorul-
sindic va pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să supună analizei judecătorului-sindic,până la data 
de 02.04.2018, un raport prin care să propună fie intrarea în procedură simplificată, fie continuarea perioadei de 
observaţie în procedura generală. În temeiul art.97 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, judecătorul-sindic va pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să supună 
analizei, până la data de 23.04.2018, un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia 
insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora aceasta le-ar fi imputabilă şi asupra premiselor angajării 
răspunderii acestora,în condiţiile art.169 alin.(1) din lege. Potrivit art.101 alin.(1) din Legea nr.85/2014, administratorul 
judiciar va efectua, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, până la data de 11.05.2018, procedura de 
inventariere a bunurilor din averea debitorului, pe baza informaţiilor primite de la debitor în condiţiile art.67 sau 74 
şi/sau pe baza oricăror informaţii şi documente solicitate autorităţilor competente potrivit legii. Potrivit art.902 alin.(2) 
pct.16 din Codul civil, cu aplicarea art.101 alin.(2) din Legea nr.85/2014, judecătorul-sindic va dispune notificarea 
prezentei încheieri şi către OCPI Buzău, în vederea notării în cartea funciară a deschiderii procedurii insolvenţei, dacă 
debitorul are bunuri supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în registrele de publicitate. În temeiul art.59 alin.(1) 
din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar provizoriu 
desemnat va depune lunar la dosarul cauzei un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, 
justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în 
averea debitorului, onorariul încasat, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia şi, dacă este cazul, stadiul efectuării 
inventarierii. Pentru asigurarea fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor aferente procedurii,în temeiul art.39 alin.(2) 
şi (3) din Legea nr.85/2006, judecătorul-sindic va dispune deschiderea de către debitor, în termen de 2 zile de la 
notificarea deschiderii procedurii, a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente 
procedurii. În caz de neîndeplinire a acestei obligaţii de către debitor, contul va fi deschis de către administratorul 
judiciar, eventualele disponibilităţi băneşti urmând să fie păstrate într-un cont special de depozit bancar. 
3.Comunicarea încheierii de deschidere a procedurii 
În vederea aplicării dispoziţiilor art.75 din Legea nr.85/2014, în temeiul art.76 din acelaşi act normativ, judecătorul-
sindic va dispune comunicarea acesteia către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului 
declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. În baza art.71 alin.(1) fraza a II-a 
din Legea nr.85/2014 procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, minuta încheierii privind deschiderea 
procedurii insolvenţei se va comunica, de îndată, administratorului judiciar provizoriu desemnat. În temeiul art.43 
alin.(2), cu aplicarea art.42 alin.(1) din Legea nr.85/2014, hotărârea pronunţată va fi comunicată debitorului, 
creditorilor, administratorului judiciar şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău prin publicarea 
acesteia în BPI. 
4.Termenul de examinare a stadiului procedurii 
Potrivit prevederilor art.59 alin.(3) din Legea nr.85/2014, în cauză se va stabili termen pentru examinarea stadiului 
continuării procedurii la data de: 21.05.2018, completul S 10, orele 11:00, cu citarea părţilor. 
5. Cererile creditorilor care devin declaraţii de creanţă 
Conform art. 66 alin. 6-7 din Legea nr. 85/2014 constată că cererile creditorilor SC Automotive Investment Corporation 
SRL, SC Asistent Logistic SRL - în faliment, reprezentată legal prin lichidator judiciar R & R Proinsolvenţa SPRL, prin 
asociat Râpeanu Gheorghe şi SC Euroavipo SA - în faliment, reprezentată legal prin lichidator judiciar SP Bălescu & 
Asociaţii IPURL devin declaraţii de creanţă. 
6. Calea de atac împotriva hotărârii judecătorului-sindic 
Potrivit dispoziţiilor art.46 alin.(1) din Legea nr.85/2014, Hotărârile judecătorului-sindic sunt executorii şi pot fi atacate, 
separat, numai cu apel”, termenul de apel fiind de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicarea ei în BPI, 
conform art.43 alin.(2) din acelaşi act normativ, cererea de apel urmând să fie depusă la Tribunalul Buzău. 
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Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea debitorului societatea SC Gemarco Industry SRL prin administrator Zlotea Gheorghe şi, în consecinţă: 
În temeiul art.71 alin.(1),cu referire la art.66 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire insolenţei şi 
de insolvenţă, Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitorului societatea SC Gemarco Industry SRL, 
având CUI 16743109 şi numărul de înregistrare în registrul comerţului J10/407/2013. Ia act că debitorul şi-a declarat 
intenţia de a depune un plan de reorganizare, astfel că nu va dispune dizolvarea societăţii debitoare şi nu va ridica 
dreptul de administrare al acesteia, constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere 
şi de a dispune de acestea. În temeiul art.73,cu aplicarea art.45 alin.(1) lit. d),coroborat cu art.57 alin.(1) din Legea 
privind procedura insolvenţei, Desemnează administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă societatea 
Magister SPRL Filiala Timiş,care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu o retribuţie de 1000 lei 
lunar,onorarii care se vor achita pe bază de decont justificativ, din averea debitorului sau, în lipsa disponibilităţilor din 
contul debitorului,din fondul de lichidare prevăzut de art.39 alin.(4) din lege şi care va administra procedura până la 
confirmarea ori,după caz,până la înlocuirea sa de către adunarea creditorilor. În temeiul art.71 alin.(2),cu aplicarea 
art.100 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune notificarea 
deschiderii procedurii,de către administratorul judiciar provizoriu desemnat, debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi 
în lista depusă de debitor potrivit dispoziţiilor art.67 alin. (1) lit .c) din lege şi Oficiului Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Buzău, pentru efectuarea menţiunii de deschidere a procedurii,conform Codului de procedură 
civilă,precum şi publicarea, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor 
de insolvenţă. Fixează termenul-limită de depunere,de către creditori, la sentinţa de deschidere a procedurii, pronunţată 
ca urmare a cererii formulate de debitor,în condiţiile art.71 alin.(1),ca fiind 10 zile de la primirea notificării,precum şi 
termenul de soluţionare a opoziţiilor,de 10 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora. Fixează termenul-
limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de: 27.04.2018. Fixează 
termenul de verificare a creanţelor, de întocmire,afişare şi de publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la data 
de: 17.05.2018;cererile de admitere a creanţelor se vor timbra cu taxa judiciară de timbru în sumă de 200,00 lei,conform 
art.14 alin.(1) din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru sub sancţiunea anulării cererii ca netimbrată. 
Eventualele contestaţii cu privire la creanţele şi la drepturile trecute sau,după caz,netrecute de administratorul judiciar în 
tabelul preliminar de creanţe trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea acestui tabel în Buletinul 
procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la creanţe şi pentru 
definitivarea tabelului creanţelor la data de: 11.06.2018. Stabileşte data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor 
la data de: 22.05.2018,la locul şi ora comunicate de administratorul judiciar,având următoarea ordine de zi: confirmarea 
administratorului judiciar desemnat de judecătorul-sindic şi a onorariului acestuia sau alegerea unui alt administrator 
judiciar;alegerea comitetului creditorilor,format din 3-5 membri,în condiţiile art.50 alin.(4) şi art. 51 din lege;analiza 
raportului amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia insolvenţei debitorului,întocmit de 
administratorul judiciar în temeiul art.97 alin.(1) din lege;probleme diverse,în care sens administratorul judiciar va 
convoca toţi creditorii. În baza art.53,raportat la art.52 din Legea nr.85/2014, Pune în vedere administratorului judiciar 
provizoriu desemnat să convoace adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor sau membrilor persoanei juridice,în 
termen de maximum 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii,pentru desemnarea administratorului special. În 
temeiul art.74 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Obligă debitorul să 
depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin.(1) din lege,în termen de 10 zile de la data 
deschiderii procedurii. În temeiul art.82 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă, Obligă debitorul să pună la dispoziţia administratorului judiciar şi a creditorului deţinând cel puţin 20 % 
din valoarea totală a creanţelor cuprinse în tabelul definitiv de creanţe toate informaţiile şi documentele apreciate ca 
necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare 
deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii,sub sancţiunea 
ridicării dreptului de administrare şi a amenzii prevăzute la art.60 alin.(2) din lege. În temeiul art.101 alin.(1) din Legea 
nr.85/2014, Dispune inventarierea bunurilor aflate în patrimoniul debitorului până la data de: 11.05.2018 şi depunerea la 
dosarul cauzei a procesului-verbal de inventariere în termen de 48 de ore de la finalizarea acestei măsuri. În temeiul 
art.902 alin.(2) pct.16 din Codul civil,cu aplicarea art.101 alin.(2) din Legea nr.85/2014, Dispune notificarea prezentei 
încheieri OCPI Buzău, în vederea notării în cartea funciară a deschiderii procedurii insolvenţei, dacă debitorul deţine 
bunuri supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în registrele de publicitate. În temeiul art.83 alin.(1) şi alin.(3) din 
Legea nr.85/2014, După rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii, toate actele şi corespondenţa emise 
de debitor şi de administratorul judiciar vor cuprinde,în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile,în limbile română, 
engleză şi franceză, menţiunea:în insolvenţă; in insolvency en procédure collective. Dacă debitorul deţine sau 
administrează una sau mai multe pagini de internet, organele de conducere ale acestuia sunt obligate să publice pe 
paginile de internet proprii,în termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a procedurii 
insolvenţei, informaţiile referitoare la starea societăţii,precum şi numărul hotărârii,data şi instanţa care a pronunţat 
această hotărâre, sub sancţiunea prevăzută de art.337 alin.(1) din lege. În temeiul art.92 alin.(1) din Legea privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să 
supună judecătorului-sindic,până la data de 02.04.2018,un raport prin care să propună fie intrarea în procedură 
simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală. În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să 
supună judecătorului-sindic,până la data de 23.04.2018,un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia 
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insolvenţei debitorului,cu menţionarea persoanelor cărora aceasta le-ar fi imputabilă şi asupra premiselor angajării 
răspunderii acestora, în condiţiile art.169 din lege. În temeiul art.59 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire 
a insolvenţei şi de insolvenţă, Administratorul judiciar provizoriu desemnat va depune lunar la dosarul cauzei şi va 
publica în extras în BPI, un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea 
cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea 
debitorului, onorariul încasat,cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării 
inventarierii. În temeiul art.39 alin.(2) din Legea privind procedura insolvenţei,  Dispune deschiderea de către debitor,în 
termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii,a unui cont la o unitate bancară,din care vor fi suportate 
cheltuielile aferente procedurii;în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii de către debitor,contul va fi deschis de către 
administratorul judiciar desemnat. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit 
bancar. În temeiul art.76 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune 
comunicarea hotărârii de deschidere a procedurii instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului 
declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. În temeiul art.43 alin.(2),cu 
aplicarea art.42 alin.(1) din Legea nr.85/ 2014, Prezenta încheiere se comunică debitorului, creditorului, 
administratorului judiciar şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău prin publicarea în BPI. În 
temeiul art.71 alin.(1) fraza a II-a din Legea nr.85/2014, Minuta încheierii pronunţate va fi comunicată, de îndată, 
administratorului judiciar provizoriu desemnat. În temeiul art.59 alin.(3) din Legea nr.85/2014, Stabileşte termenul 
pentru examinarea stadiului procedurii la data de: 21.05.2018,completul S 10,cu citarea părţilor. Conexează la dosarul 
nr. 293/114/2018 dosarul nr. 551/114/2018, având acelaşi obiect, cauză şi părţi şi dosarele nr. 2952/114/2016 şi nr. 
738/114/2017. Conform art. 66 alin. 6-7 din Legea nr. 85/2014 constată că cererile creditorilor SC Automotive 
Investment Corporation SRL, SC Asistent Logistic SRL - în faliment, reprezentată legal prin lichidator judiciar R & R 
Proinsolvenţa SPRL, prin asociat Râpeanu Gheorghe şi SC Euroavipo SA - în faliment, reprezentată legal prin 
lichidator judiciar SP Bălescu & Asociaţii IPURL devin declaraţii de creanţă. Executorie. Cu drept de apel în termen de 
7 zile de la comunicarea hotărârii, realizată prin publicarea ei în BPI, cererea de apel urmând să fie depusă la Tribunalul 
Buzău. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Martie 2018. 
Președinte,                                                                                                                                                                  Grefier, 
Crenguța Pantazi               Ecaterina Toader 
 
Județul Covasna 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea MIMI SHOES S.R.L., cod unic de înregistrare: 32095297 
România 
Tribunalul Covasna  
str. Kriza Janos, nr. 2,  
Sf. Gheorghe, jud. Covasna 
Dosar nr. unic 835/119/2015 
Termen: 11 mai 2018 

Citaţie 
emisă la: ziua 23 luna 03 anul 2018 

DEBITOR 
1. NR SC MIMI SHOES SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL - ADMINISTRATOR AILINCA MIHAELA - 
Întorsura Buzăului, str. Gheorghe Doja, nr. 17, Judeţ Covasna 
LICHIDATOR 
2. NR WIND UP MANAGEMENT SPRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL - ASOCIAT COORDONATOR TAKO 
AGNES KATALIN - SFÂNTU GHEIRGHE, STR. B - DUL GENERAL GRIGORE BĂLAN, nr. 4, bl. 42, sc. i, ap. 2, 
Judeţ Covasna 
3. TC BRAUDIT SPRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL -  
CREDITOR 
4. NR ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE Covasna, PRIN REPREZENTANT LEGAL - 
Sfântu Gheorghe, str. Bem Jozef, nr. 9, Judeţ Covasna 
este chemat la această instanţă, camera 33, completul 10, în ziua de 11 luna 05 anul 2018 ora 9,00 în calitate creditor în 
proces cu debitorul SC MIMI SHOES SRL prin reprezentant legal – administrator Ailinca Mihaela, cu sediul în oraş 
Întorsura Buzăului, strada Gheorghe Doja, numărul 17, Judeţ Covasna, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. J14/168/2013, având cod unic de înregistrare 32095297, pentru procedura 
insolvenţei.  
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea 
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.  

Grefier,  
Elena Coroiu 
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