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Județul Ialomiţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea LEMARCO CRISTAL SRL (FOSTA MARR SUGAR ROMANIA SRL), cod unic de înregistrare: 
14507381 
România 
Tribunalul Ialomiţa 
Secţia Civilă 
Slobozia, bd. Cosminului,nr.12,jud. Ialomiţa 
Dosar nr. 838/98/2018 

Comunicare încheiere 
 emisă la: 30.05.2018 

Către, 
Se comunică, alăturat, copia încheierii din 30.05.2018 pronunţată în dosarul nr. 838/98/2018 de Tribunalul Ialomița, 
Secţia Civilă, privind pe debitoarea S.C. Lemarco Cristal S.R.L., cu sediul în Urziceni, şos. Urziceni – Ploieşti, km 3, 
CUI Ro 14507381, J21/864/2008, având ca obiect deschiderea procedurii la cererea debitorului. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 
(semnătura şi ştampila) 

Anexă 
Dosar nr. 838/98/2018 
Stadiu Procesual: Fond deschiderea procedurii la cererea debitorului 
Termen De Judecată: 13.09.2018 
Complet 6 Sindic, ora 09:00 
Debitor 
1. Nr Lemarco Cristal SRL - Urziceni - Urziceni, Şos. Urziceni Ploieşti, Km. 3, Judeţ Ialomiţa 
Lichidator 
2. Nr Business Recovery Bd&A SPRL - sector 1, Bucureşti, Str. General H. M. Berthelot, Spaţiul Comercial B, nr. 84, 
et. parter, Cod postal 010172 

* 
Cod ECLI 
Dosar nr. 838/98/2018 
România 
Tribunalul Ialomiţa - Secţia Civilă 

Încheiere 
Şedinţa din Camera de Consiliu de la 30 Mai 2018 

Completul constituit din: 
Judecător Sindic: Munteanu Larisa Isabella 

Grefier: Iorgoiu Mariana 
Pe rol examinarea cauzei de faliment privind pe debitoarea SC Lemarco Cristal SRL Urziceni, având ca obiect 
deschiderea procedurii la cererea debitorului. 
 La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu a răspuns, pentru debitoare, avocat ales Laura Marinescu, în 
baza împuternicirii avocaţiale seria B nr. 4017491 din 29.05.2018, pe care o depune la dosarul cauzei. 
 Fără citarea debitoarei. 
 S-a făcut referatul cauzei de către grefier care arată că pricina este la primul termen de judecată şi că la dosar s-au 
depus oferte de servicii, după care; 
Verificând, din oficiu, competenţa generală, materială şi teritorială, conform art. 131 alin. 1 Cod de procedură civilă, 
judecătorul sindic se declară competent să soluţioneze cauza, având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014. 
Apărătorul debitoarei, întrebat fiind, arată că pe anul 2017 nu sunt finalizate situaţiile. Nu are cereri de formulat, probe 
de solicitat sau excepţii de invocat. 
Judecătorul sindic ia act şi, considerându-se lămurit, constată cercetarea judecătorească terminată, cauza în stare de 
judecată şi acordă cuvântul cu privire la cererea formulată. 
Apărătorul debitoarei arată că societatea a încercat să-şi redreseze situaţia financiară, însă la finele anului 2017 a fost 
somată de către autorităţile fiscale cu privire la nişte obligaţii fiscale de aproximativ 13.000.000 lei, ceea ce a dus la 
blocarea activităţii societăţii şi la producerea unor noi datorii, astfel încât a ajuns să aibă datorii inclusiv la furnizorii de 
utilităţi. În prezent, datoriile sunt de peste 138.000.000 lei, din care suma de peste 124.000.000 lei reprezintă datorii 
scadente de mai mult de 60 de zile, în condiţiile în care lichidităţile societăţii sunt în jur de 3.000.000 lei. Având în 
vedere dispoziţiile Codului penal şi ale Legii nr. 85/2014 societatea a formulat cerere de deschidere a procedurii 
insolvenţei în procedură generală, cu păstrarea dreptului de administrare în vederea reorganizării activităţii acestei 
societăţi. Solicită a se observa că au fost depuse documentele prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014 şi au fost 
indicate şi activităţile pe care societatea intenţionează să le desfăşoare în perioada de observaţie, inclusiv există o 
descriere sumară a modalităţilor avute în vedere pentru reorganizarea activităţii. Pentru aceste motive, solicită să se 
admită cererea şi să se deschidă procedura insolvenţei cu intenţia de reorganizare a societăţii. Totodată, solicită 
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desemnarea în calitate de administrator judiciar a Business Recovery Bd & A SPRL, la dosar fiind depusă şi o oferă de 
la aceasta. 
Dezbaterile declarându-se închise, cauza rămâne în pronunţare. 
După deliberare, 

Judecătorul sindic, 
Cu privire la cauza de față; 
Prin cererea înregistrată pe rolul acestui tribunal la data de 25.05.2018, sub nr. 838/98/2018, debitoarea S. C. Lemarco 
Cristal SRL, cu sediul în Urziceni, şos. Urziceni – Ploieşti km. 3, jud. Ialomiţa, CUI Ro 14507381, număr de 
înregistrare în R.C. J21/864/2008, prin administrator statutar Mircea Radina, a solicitat deschiderea procedurii de 
insolvenţă prin procedura generală, cu păstrarea dreptului de administrare pentru debitoare, având în vedere intenţia de 
reorganizare şi desemnarea ca administrator judiciar a practicianului în insolvenţă Business Recovery Bd & A SPRL, 
RFO II – 0832, cu sediul în mun. Bucureşti, str. General H. M. Berthelot, nr. 84, parter, spaţiul B, sector 1. 
În motivarea cererii sale debitoarea arată că până la finalul anului 2017 a derulat discuţii cu creditorii în vederea 
reeşalonării sumelor de plată, însă întrucât piaţa nu a avut evoluţia aşteptată, iar creditorul bugetar a notificat-o la finalul 
anului 2017 cu privire la obligaţia de plată a unei sume totale la data prezentei de 12.815.920 lei, neputând mobiliza 
resursele necesare plăţii acesteia, acumulând datorii şi către furnizorii de utilităţi, gaze şi curent electric, respectiv către 
taxele locale, pe parcursul ultimelor luni a devenit evident că se impune deschiderea procedurii de insolvenţă, în mod 
coordonat cu societatea mamă Lemarco SA, aşa cum se va arăta în mai jos, în vederea reorganizării activităţii acestor 
două societăţi. 
Conform documentelor anexate, datoriile exigibile la data depunerii prezentei cereri sunt în cuantum total de 
138.040.435 lei, iar disponibilul existent în conturi este în cuantum de 3.187.564,51 lei, insuficient pentru plata 
datoriilor exigibile. 
Din totalul datoriilor exigibile de 138.040.435 lei, suma totală de 124.650.729 lei reprezintă datorii exigibile de peste 60 
de zile. 
Debitoarea a învederat că pentru formularea prezentei cereri a avut în vedere prevederile art. 66 alin. 1 din Legea nr. 
85/2014 şi prevederile Codului penal. 
Raportându-se la situaţia concretă, debitoarea consideră că sunt întrunite condiţiile legale pentru a se dispune intrarea sa 
în procedura generală a insolvenţei, manifestându-şi prin prezenta intenţia de reorganizare a activităţii în conformitate 
cu prevederile art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2014. 
În continuare, debitoarea a prezentat activităţile din perioada de observaţie şi manifestarea intenţiei de reorganizare şi 
descrierea sumară a modalităţilor avute în vedere pentru reorganizarea activităţii. 
În concluzie, se solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată, deschiderea procedurii generale a insolvenţei cu 
păstrarea dreptului de administrare pentru debitoare având în vedere intenţia de reorganizare şi cu desemnarea Business 
Recovery Bd & A SPRL în calitate de administrator judiciar, cu atribuţii de supraveghere a activităţii. 
În drept, cererea este întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă. 
În dovedire, debitoarea a depus înscrisuri. 
Cererea este legal timbrată cu suma de 200 lei taxă judiciară de timbru, potrivit chitanţei nr. 14829 (87) din 24.05.2018 
depusă la dosar. 
Din analiza înscrisurilor depuse, judecătorul sindic reţine că cererea astfel formulată întruneşte condiţiile prevăzute de 
Legea nr. 85/2014, constatând că, potrivit dispoziţiilor art. 67, din documentele contabile rezultă că societatea debitoare 
figurează cu datorii neachitate peste valoarea prag prevăzută de art. 5 pct. 72, că a încetat efectuarea plăţilor de mai mult 
de 60 de zile şi că a solicitat reorganizarea printr-o declaraţie expresă dată de administratorul statutar, fiind făcută și o 
descriere a modalității de reorganizare. 
Apreciind că debitoarea se află în încetare de plăţi la această dată şi că se solicită declanşarea procedurii în vederea 
reorganizării activităţii, constată că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 66 – 67 din Legea nr.85/2014, 
judecătorul sindic va admite cererea debitoarei şi, în temeiul art. 71 din Legea nr. 85/2014, va dispune deschiderea 
procedurii generale a insolvenței debitoarei SC Lemarco Cristal SRL  
În baza art. 73 din lege, va desemna în calitate de administrator judiciar pe practicianul în insolvenţă Business Recovery 
Bd & A SPRL, RFO II – 0832, cu sediul în mun. Bucureşti, str. General H. M. Berthelot, nr. 84, parter, spaţiul B, sector 
1, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu un onorariu fix provizoriu de 1.500 lei. 
Va dispune administratorului judiciar efectuarea notificării deschiderii procedurii debitoarei, creditorilor, conform 
art.100 din Legea 85/2014, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa şi tuturor băncilor la care 
debitoarea are deschise conturi. 
Va face în cauză aplicarea art. 75 din Legea 85/2014 privind suspendarea de drept a acţiunilor judiciare, extrajudiciare 
sau a măsurilor de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitoarei. 
Va face în cauză aplicarea art.76, 83, 87 alin.1 lit.,a” şi alin. 2. 
Conform art.92 alin.1 din Legea 85/2014 va pune în vedere administratorului judiciar întocmirea raportului până la data 
de 18.06.2018, cu menţiunile prevăzute la art.97 alin.2-3. 
Va fixa termenul limită de depunere a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii la 10 zile de la primirea 
notificărilor de către creditori. 
Va fixa termenul limită de soluţionare a opoziţiilor conform art.71 alin.2 la 10 zile de la data expirării termenului de 
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depunere a acestora. 
Va stabili termenul limită de înregistrare a cererii de admitere a creanţelor la 16.07.2018. 
Va stabili termenul de verificare a creanţelor, întocmire şi publicare în B.P.I. a tabelului preliminar al creanţelor la 
03.08.2018. 
Va stabili termen de definitivare a tabelului creanţelor la 13.09.2018. 
Va stabili prima şedinţă a adunării creditorilor la 20.07.2018 orele 14,00 la sediul Tribunalului Ialomiţa. 
În temeiul art. 39 alin.2 din Legea 85/2014 va dispune deschiderea unui cont bancar din care se vor suporta cheltuielile 
de procedură. 
Va fixa termen de judecată la 13.09.2018. 
Văzând şi dispoziţiile art. 46 raportat la art. 43 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. 

Pentru aceste motive, dispune: 
Admite cererea formulată de debitoarea SC Lemarco Cristal SRL, cu sediul în Urziceni, şos. Urziceni – Ploieşti, km 3, 
CUI Ro 14507381, J21/864/2008. 
În temeiul art. 71 din Legea nr. 85/2014 dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC 
Lemarco Cristal SRL  
În baza art. 73 din lege, desemnează ca administrator judiciar pe practicianul în insolvenţă Business Recovery Bd & A 
SPRL, RFO II – 0832, cu sediul în mun. Bucureşti, str. General H. M. Berthelot, nr. 84, parter, spaţiul B, sector 1, care 
va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu un onorariu fix provizoriu de 1.500 lei. 
Dispune administratorului judiciar efectuarea notificării deschiderii procedurii debitoarei, creditorilor, conform art.100 
din Legea 85/2014, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa şi tuturor băncilor la care 
debitoarea are deschise conturi. 
Face în cauză aplicarea art. 75 din Legea 85/2014 privind suspendarea de drept a acţiunilor judiciare, extrajudiciare sau 
a măsurilor de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitoarei. 
Face în cauză aplicarea art.76, 83, 87 alin.1 lit.,a” şi alin. 2. 
Conform art.92 alin.1 din Legea 85/2014 pune în vedere administratorului judiciar întocmirea raportului până la data de 
18.06.2018, cu menţiunile prevăzute la art.97 alin.2-3. 
Fixează termenul limită de depunere a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii la 10 zile de la primirea 
notificărilor de către creditori. 
Fixează termenul limită de soluţionare a opoziţiilor conform art.71 alin.2 la 10 zile de la data expirării termenului de 
depunere a acestora. 
Stabileşte termenul limită de înregistrare a cererii de admitere a creanţelor la 16.07.2018. 
Stabileşte termenul de verificare a creanţelor, întocmire şi publicare în B.P.I. a tabelului preliminar al creanţelor la 
03.08.2018. 
Stabileşte termen de definitivare a tabelului creanţelor la 13.09.2018. 
Stabileşte prima şedinţă a adunării creditorilor la 20.07.2018 orele 14,00 la sediul Tribunalului Ialomiţa. 
În temeiul art. 39 alin.2 din Legea 85/2014 dispune deschiderea unui cont bancar din care se vor suporta cheltuielile de 
procedură. 
Fixează termen de judecată la 13.09.2018. 
Executorie. 
Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare realizată prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă, care se va 
depune la Tribunalul Ialomiţa. 
Dată în Cameră de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi 30.05.2018. 
Judecător sindic,                                                                                                                                                         Grefier, 
Munteanu Larisa Isabella                                                                                                                             Iorgoiu Mariana 
 
Județul Maramureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea POCON AUTO SRL, cod unic de înregistrare: 31072953 
România, Tribunalul Maramureş 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
B-dul Republicii nr. 2 A 
Dosar nr. 2491/100/2015 

Comunicare sentinţa civilă nr. 920 
emisă la: ziua 21, luna 05, anul 2018 

Către, 
Cabinet Individual de Insolvenţă Bindiu Ioan Sebastian, cu sediul în Cavnic str. Şoimului nr.8, jud. Maramureş  
SC POCON AUTO SRL, cu sediul în Baia Mare, Str. Victor Babeş, Nr. 39, ap. 82, Judeţul Maramureş  
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş, Baia Mare, Al.Serelor nr.2A 
- se comunică, alăturat, copia Sentinţei civile nr. 920/21.05.2018, pronunţată în dosarul nr. 2491/100/2015 al 
Tribunalului Maramureş - Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind pe debitoarea debitoarei SC 
POCON AUTO SRL, cu sediul în Baia Mare, Str. Victor Babeş, Nr. 39, ap. 82, Judeţul Maramureş, înregistrată în 
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