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Ordine de zi:  
a) Aprobarea raportului final de lichidare şi a situaţiilor financiare finale; 
b) Aprobarea închiderii procedurii de insolvenţă conform art. 175, alin (2) din Legea 85/2014. 
Desfăşurarea adunării creditorilor: La şedinţa adunării creditorilor Vatko Design SRL, convocată şi prezidată de către 
lichidatorul judiciar în data de 30.04.2018, orele 14.30, nu s-au prezentat creditori.  
Adunarea creditorilor a fost convocată prin publicarea unui anunţ în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
7609/16.04.2018. 
Cvorum: Lichidatorul judiciar constată că Adunarea creditorilor nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite cerinţele art. 
49 alin. (1) şi (2) din Legea 85/2014, respectiv nu sunt prezenţi creditori ale căror creanţe însumate să reprezinte minim 
30% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului. 
Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 2 exemplare, dintre care 1 exemplar pentru lichidatorul judiciar şi 1 exemplar 
pentru a fi depus la dosarul cauzei  

Lichidator judiciar: Bălescu & Asociaţii IPURL. 
 
Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CARMAFLORA SRL, cod unic de înregistrare: 19085733 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă 
Nr. 22/Data emiterii: 07/05/2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 358/1285/2018, Tribunalul Specializat Cluj, Judecător sindic: Daniela Hamciuc 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Cluj Napoca, str. Calea Dorobanților, nr.2-4, judeţul Cluj, Număr de telefon 
0264-596110; 0264-596111, Fax: 0264-504366, E-mail: tr-comercial-cluj@just.ro, Programul arhivei/registraturii 
instanței: orele 8:30 - 12:30. 
3.Debitor: SC Carmaflora SRL, Cod de identificare fiscală 19085733, sediul social în Mun. Cluj Napoca, str. Câmpului, 
nr. 214, Județ Cluj, Număr de ordine în registrul comerţului J12/3324/2006. 
4.Administrator special: Temes Ioana Monica 
5. Creditor:- 
6. Administrator judiciar provizoriu: CII Dorner Peter Egon, Cod de identificare fiscală RO 26863951, sediul social, Sat 
Baciu, Comuna Baciu, str. Transilvaniei, nr. 171, judeţul Cluj, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 
RFO I-3283/25.03.2016, Tel 0733 038 766, E-mail: cii.dornerpeteregon@yahoo.com, Nume şi prenume reprezentant 
administrator judiciar persoană juridică, titular cabinet Dorner Peter Egon. 
7.Subscrisul: Cabinet Individual de Insolventa Dorner Peter Egon, în calitate de administrator judiciar provizoriu al 
debitorului SC Carmaflora SRL, conform Încheierii Civile nr. 771 din data de 02/05/2018, pronunţată de Tribunalul 
Specializat Cluj, în dosarul 358/1285/2018, în temeiul art. 99 alin. (1) şi (3) din Legea nr.85/2014 privind procedura 
insolvenţei: notifică 
7.1. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Carmaflora SRL, prin Încheierea Civilă nr. 
771 din data de 02/05/2018, pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul 358/1285/2018. 
Termenul pentru depunerea de către creditori a opozițiilor la hotărârea de deschidere a procedurii este de 10 zile de la 
comunicarea notificării. 
7.2.Debitorul SC Carmaflora SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul 
cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.1 din Legea nr.85/2014. 
7.2. Creditorii debitorului SC Carmaflora SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 18/06/2018. 
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la 
termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea, comunicarea și publicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 10/07/2018. 
Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 7 zile de la 
data publicării acestuia în BPI. 
Termenul pentru soluționarea eventualelor contestații și pentru definitivarea tabelului definitiv al creanţelor este 
05/09/2018. 
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la: Adresa Sat Bonțida, Comuna 
Bonțida, str. Stefan Emilian, nr. 273, jud. Cluj, sala de ședința a Fabricii de Mezeluri Carmaflora, Data 12/07/2018, Ora 
10:00, având ca ordine de zi: 1. Prezentarea situaţiei debitorului; 2. Desemnarea Comitetului Creditorilor; 3. 
Confirmarea administratorului judiciar, 4. Stabilirea retribuției lunare administratorului judiciar; 5. Stabilirea retribuției 
de variabile administratorului judiciar. 
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Specializat Cluj. 
Informații suplimentare: 
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a 
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creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr. 85/2014. 
 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele 
care atestă constituirea de garanții, în copii certificate. 
 Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe 
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la 
dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Specializat Cluj. 
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200,00 lei. 
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare 
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 alin.1 din Legea nr. 85/2014). 

CII Dorner Peter Egon 
 

2. Societatea METRON CONSULT SRL, cod unic de înregistrare: 16791890 
Raportul lichidatorului judiciar în procedura falimentului debitorului Metron Consult SRL 

Nr. 224/ 07.05.2018 
Număr dosar: 1374/1285/2015 
Tribunalul Specializat Cluj 
Judecător sindic: Cengher Camelia 
Temei juridic: art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: CITR Filiala Sibiu SPRL 
Debitor: Metron Consult SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite 
Termen: 10.05.2018 
Perioada de raportare: 17.03.2018 – 04.05.2018 
Subscrisa CITR Filiala Sibiu SPRL, cu adresa de corespondență în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 48, et. 6, jud. 
Cluj, desemnat în calitate de lichidator judiciar al societății Metron Consult SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite, 
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Axente Sever nr. 44, Judeţ Cluj, având CUI 16791890 şi J12/3452/2004, prin Sentința 
Civilă nr. 1837/2016 din 22.09.2016 pronunţată în dos. nr. 1374/1285/2015 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, 
rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 20/12.01.2017 pronunțată de către Curtea de Apel Cluj în dos nr. 
1374/1285/2015/a5, am întocmit prezentul raport de activitate. 
Secțiunea I. Raportul anterior de activitate 
Raportul anterior de activitate a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 5749/19.03.2018. 
Anexăm raportul anterior de activitate publicat în BPI nr. 5749/19.03.2018. 
Secțiunea II. Demersuri de gestiune patrimoniu / valorificări de bunuri 
În prezent în patrimoniul societăţii se regăsesc următoarele bunuri: 
1. Mașină de spălat industrială Electrolux W130SH, prețul de pornire este 3.276 lei plus TVA. 
2. Mașină de spălat Korting, prețul de pornire este 613,20 lei plus TVA. 
3. Mașină de uscat rufe Electrolux T4350, prețul de pornire este 1.638 lei plus TVA. 
4. Aparat de călcat haine Electrolux, prețul de pornire este 3.750 lei plus TVA. 
5. Renault Transporter Kangoo, prețul de pornire este 3.687,60 lei plus TVA. 
6. Pachet bunuri mobile – mobilier, electrocasnice, decorațiuni, prețul total de pornire este 79.898,35 lei plus TVA, 
bunurile se valorifică în bloc. 
Acestea au fost promovate pe site-ul lichidatorului judiciar sales.citr.ro, site-ul UNPIR licitatii-insolventa.ro 
Secțiunea III. Situația bunurilor mobile ale debitoarei, depozitate în Cluj-Napoca, 
str. Trâmbițașului, într-un spațiu care nu este proprietatea sa 
În ceea ce privește bunurile mobile care nu au putut fi ridicate din motive obiective din spațiul în care au fost depozitate 
din cauza dimensiunii mari a acestora, care ar fi presupus distrugerea/demolarea parțială a unor pereți ai construcției, 
precizăm că la registratura lichidatorului judiciar au fost înregistrate două oferte de prestări servicii construcții 
(manoperă demolare, refacere pereți, materiale construcții) cu privire la imobilul în care sunt depozitate o parte din 
bunurile mobile din patrimoniul societății Metron Consult SRL, și anume: 
- Modern Bau SRL – 1.829,13 lei; 
- Mat Instal Complet SRL - 4.165 lei 
În acest sens, lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Creditorilor pentru data de 23.03.2018, ora 10 și a întocmit 
procesul verbal al Adunării Creditorilor societății Metron Consult SRL, în care a consemnat hotărârile luate cu privire la 
punctele aflate pe ordinea de zi. 
În ceea ce privește prezentarea și aprobarea uneia dintre ofertele de prestări servicii construcții (manoperă demolare, 
refacere pereți, materiale construcții) la imobilul situat în Cluj-Napoca, str. Trâmbițașului nr. 19 (în care sunt depozitate 
o parte din bunurile mobile din patrimoniul societății Metron Consult SRL), a fost aprobată oferta formulată de Modern 
Bau SRL, în cuantum de 1.829,13 lei. 
În acest sens, precizăm că în intervalul 9-10 mai 2018 lichidatorul judiciar a planificat executarea lucrărilor 
antemenționate, precum și mutarea bunurilor mobile din locul în care au fost depozitate în depozitul societății Mutanții 
SRL. 
Tot în cadrul Adunării Creditorilor a fost aprobată oferta de servicii de consultanță și asistare/reprezentare juridică, 
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