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a acestora şi imprejurarea ca procedurile de evaluare, depozitare, manipulare, paza şi vanzare ar ocaziona cheltuieli mai
mari decat sumele obtinute prin valorificare.
Convocarea Adunarii Creditorilor nr.2257/07.11.2017 s-a transmis prin fax, mail şi prin Buletinul Procedurilor de
Insolventa nr. 21010/08.11.2017. In temeiul art. 13 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, Dl. Dumitrache Mihnea Alexandru,
reprezentantul lichidatorului judiciar a deschis lucrarile şi a constatat ca s-au prezentat creditorii:
Urmatorii creditori au transmis puncte de vedere cu privire la ordinea de zi :
LIBRA INTERNET BANK (45,81%) a transmis adresa nr.2603/20.11.2017 continand urmatorul punt de vedere :
 Nu sunt de acord sa avanseze sumele necesare acoperirii cheltuielilor de procedura,
 Aproba casarea autovehiculelor debitoarei avand în vedere starea avansata de degradare a acestora.
TONESCU FINANCE S.a.R.L. (2,56%) a transmis adresa nr.31525/06.02.2017 continand urmatorul punt de vedere :
 Nu sunt de acord cu avansarea sumelor de bani în vederea evaluarii şi valorificarii bunurior aflate intr-un stadiu
avansat de degradare.
 Aproba propunerea de casare a bunurilor debitoarei (autovehicule).
A.J.F.P. CONSTANTA (14,50%) a transmis adresa nr.86349/13.11.2017 continand urmatorul punt de vedere:
 Nu sunt de acord cu avansarea sumelor de bani în vederea evaluarii şi valorificarii bunurior aflate intr-un stadiu
avansat de degradare.
 Conidera ca bunurile mobile specificate respectiv automobilele aflate în stare de degradare pot fi valorificate ca
deseuri feroase/neferoase.
Fata de procentul din valoarea masei credale reprezentat de creditorii prezenti şi cei care au votat prin corespondenta
(62,87% din total masa credala), se constata ca este intrunita majoritatea prevazuta de art. 15 al. 1 din Legea 85/2006.
In urma analizarii punctelor de vedere se adopta urmatoarele Hotarari:
1. Nu se avanseaza de catre creditori sumele necesare acoperirii cheltuielilor de procedura, inclusiv pentru evaluarea
bunurilor mobile, publicitatea necesara valorificarii bunurilor mobile, avand în vedere starea avansata de degradare a
acestora şi faptul ca bunurile debitorului sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative.
2. Se aproba propunerea de casare a bunurilor debitorului (autovehicule), avand în vedere starea avansata de degradare a
acestora şi imprejurarea ca procedurile de evaluare, depozitare, manipulare, paza şi vanzare ar ocaziona cheltuieli mai
mari decat sumele obtinute prin valorificare.
Mentionam faptul ca procesul verbal al adunarii creditorilor a fost depus la grefa instantei şi publicat în Buletinul
Procedurilor de Insolventa nr.22478/28.11.2018.
Avand în vedere deciziile adoptate în cadrul adunarii creditorilor din data e 20.22.2017, lichidatorul judiciar a luat
legatura cu reprezentantul debitorului, pentru putea casa bunurile potrivit celor de mai sus.
Avand în vedere starea de degradare a autovehiculelor şi faptul ca acestea trebuie duse la centrul de casare fier vechi pe
platforma, mentionam faptul ca pana acum s-a reusit casarea a doar doua autovehicule, potrivit reprezentantului
debitorului, urmanad ca în cel mult doua saptamani sa fie casate şi celelalate autovehicule.
Ulterior casarii şi scoaterii acestora de pe rolul fiscal al debitorului, lcihidatorul judiciar va intocmi raportul final şi va
convoca adunarea creditorilor potrivit dispozitiilor art.129 din Legea nr.85//2006.
III.Menţiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din Legea privind
procedura insolvenţei:
Pentru desfasurarea în bune conditii a procedurii, pana la data prezentului raport, lichidatorul judiciar a efectuat
cheltuieli în cuantum de 357,00 lei.
IV. PROPUNERI SI SOLICITARI
Fata de cele de mai sus, SOLICITAM
(i) apobarea prezentului raport
(ii) acordarea unui termen în vederea continuarii procedurii de faliment
Prezentul raport a fost intocmit în _ exemplare, din care unul pentru Tribunal şi cate unul pentru fiecare din partile
Dosarului nr. 8594/118/2012, aflat pe rolul Tribunalului Constanta - Sectia a II-a Civila.
Acsis Solv IPURL
prin Practician în insolventa Dumitrache Mihnea Alexandru
Județul Harghita
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea SIGMANET SRL, cod unic de înregistrare: 10598581
Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de insolvenţă
Nr: 1.063, data emiterii: 15.06.2018
Termen: 26.09.2018
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 331/96/2018, Tribunalul Harghita, Secţia Civilă, Judecător sindic: Antonescu
Marcel–Romeo.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Szasz Endre, nr. 6, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita. Programul arhivei/registraturii
instanţei: luni-vineri, 8:00-12:00.
3.1. Debitor: Sigmanet SRL. Cod de identificare fiscală: 10598581. sediul social: Odorheiu Secuiesc, str. Kos Karoly,
nr. 4, ap. 4, judeţul Harghita. Număr de ordine în registrul comerţului: J19/173/1998.
3.2. Administrator special: Nagy-Imecs Hunor.
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4. Lichidator judiciar: Nacornic SPRL. Cod de înregistrare fiscală: RO8851487. sediul social: str. Retezatului nr. 4, ap.
2, Tîrgu Mureş, jud. Mureş. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: 2A0197, RFO II-0146.
Telefon/Fax: 0265-261700, Mobil: 0746-974407. E-mail: nacornic@gmail.com. Nume şi prenume reprezentanţi
lichidator judiciar persoană juridică: Ana-Maria Alexa şi Raul-Alexandru Alexa.
5. Subscrisa: Nacornic SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Sigmanet SRL, conform Sentinţei civile nr.
680/2018 din 09.05.2018, pronunţată de Tribunalul Harghita, Secţia Civilă, în dosarul nr. 331/96/2018,
În temeiul: art. 58 alin. (1) lit. b) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, comunică:
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stări de insolvenţă (40 zile), astfel întocmit, în anexă,
în număr de 7 file.
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă
a debitorului Sigmanet SRL
Cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitorului cu menţiunea persoanelor cărora le-ar fi
imputabilă:
CAP. I. DATE GENERALE PRIVIND DEBITOAREA
Potrivit furnizare informaţii de bază emise de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului:
Societatea SIGMANET SRL s-a înfiinţat la data de 08.05.1998, având nr. de ordine în registrul comerţului:
J19/173/1998 şi codul unic de înregistrare: 10598581. Capitalul social subscris vărsat: 200 lei.
Asociat
- NAGY-IMECS HUNOR – 100%, cota de participare la beneficii şi pierderi.
Administrator:
- NAGY-IMECS HUNOR. Data numirii în funcţie: 14.11.2003.
Starea firmei: funcţiune.
Activitatea principală conform codificării CAEN 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat
client).
CAP. II. SITUAŢIA PATRIMONIULUI DEBITOAREI
1. Demersuri efectuate ca urmare a deschiderii procedurii insolvenţei
Prin Sentința civilă nr. 680 din 09.05.2018, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei
SIGMANET SRL, ca urmare a cererii formulate de D.G.R.F.P. BRAŞOV – A.J.F.P. HARGHITA pentru o creanţă
bugetară în cuantum de 210.142 lei.
Cu notificarea nr. 833 şi 834/14.05.2018, s-a comunicat debitoarei SIGMANET EVENTS SRL şi administratorului
statutar, NAGY-IMECS HUNOR, faptul că, împotriva acesteia s-a deschis procedura insolvenţei şi că este obligată să
pună la dispoziţia administratorului judiciar documentele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. (1) coroborat cu art. 82
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, în vederea întocmirii
documentaţiei prevăzute de lege.
Corespondenţa emisă debitoarei şi administratorului statutar (având aceeași adresă) s-a primit la data de 17.05.2018.
Debitoarea ne-a predat o parte din documentele financiar-contabile şi informaţiile solicitate, urmând să le completeze,
având în vedere că o parte din documente au fost predate recent organului fiscal, în vederea efectuării unei inspecţii
fiscale.
Prin notificarea nr. 833/14.05.2018, s-a comunicat deschiderea procedurii insolvenței:
- creditorilor potenţiali: D.G.R.F.P. BRAŞOV - A.J.F.P. HARGHITA şi MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC;
- Oficiului Registrului Comerţului Harghita, pentru efectuarea menţiunii.
S-a publicat notificarea privind deschiderea procedurii, în BPI nr. 9.969/16.05.2018.
Publicitatea deschiderii procedurii s-a efectuat în ziarul „Bursa” din data de 15.05.2018.
Cu notificarea nr. 837/14.05.2018, s-a comunicat băncilor, blocarea conturilor debitoarei. S-au identificat conturi
bancare la OTP BANK SA.
Prin notificarea nr. 836/14.05.2018, s-au solicitat relaţii de la: MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC şi SPCRPCÎV
HARGHITA, cu privire la eventualele bunuri impozabile/autovehicule înmatriculate pe numele debitoarei.
Nu s-au identificat bunuri impozabile/autovehicule înmatriculate, potrivit răspunsurilor comunicate de: MUNICIPIUL
ODORHEIU SECUIESC (adresa nr. 24.673/17.05.2018) şi SPCRPCÎV HARGHITA (adresa nr. 3/1.949/06.06.2018).
S-a desemnat administratorul special, potrivit procesului-verbal nr. 914/24.05.2018 al Adunării Generale a Asociaţilor
şi convocatorului nr. 835/14.05.2018: - NAGY-IMECS HUNOR
2. Evoluţia patrimoniului debitoarei
Conform ultimelor trei Situaţii financiare anuale pentru anii 2015 – 2017, evoluţia patrimoniului debitoarei, se prezintă:
Denumire indicatori
2015
2016
2017
Indicatori din BILANŢ
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
B.ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI

266.238
12.185
278.423

252.005
10.582
262.587

5.160

5.360

377.772
1.421
379.193
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II. CREANȚE
156.917
219.768
204.824
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI
-506
2.277
74.222
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL
161.571
227.405
279.046
D. DATORII CARE TREBUIE PLĂTITE PÂNĂ LA 1 AN
74.941
184.532
200.027
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE
86.628
42.871
79.019
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
365.051
305.458
458.212
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
200
200
200
1. Capital subscris vărsat
200
200
200
IV. REZERVE
889
889
889
V. PROFITUL / PIERDEREA REPORTATĂ – Sold C
208.522
363.962
495.923
VI. PROFITUL / PIERDEREA EXRCIŢIULUI FINANCIAR –
155.440
Sold C
- Sold D
59.593
38.800
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
365.051
305.458
458.212
CAPITALURI - TOTAL
365.051
305.458
458.212
Indicatori din CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
Cifra de afaceri netă
366.820
84.584
311.435
VENITURI TOTALE
366.823
84.585
311.513
CHELTUIELI TOTALE
200.402
141.640
347.198
PROFITUL / PIERDEREA BRUTĂ - Profit
166.421
- Pierdere
57.055
35.685
PROFITUL / PIERDEREA NETĂ A EXERCIŢIULUI
155.440
FINANCIAR - Profit
- Pierdere
59.593
38.800
Potrivit Situaţiilor financiare de mai sus, rezultă următoarele aspecte de natură economico-financiară:
- activele imobilizate:
Anii: 2015 – 278.423 lei; 2016 – 262.587 lei; 2017 – 379.193 lei.
Activele imobilizate constau în imobilizări necorporale (licențe, programe informatice) și imobilizări corporale
(birotică).
- activele circulante:
Anii: 2015 – 161.571 lei; 2016 – 227.405 lei; 2017 – 279.046 lei. Constau preponderent în creanțe.
Acestea se compun din:
- Stocuri:
Anii: 2015 – 5.160 lei; 2016 – 5.360 lei; 2017 – 0 lei.
- Creanțe:
Anii: 2015 – 156.917 lei; 2016 – 219.768 lei; 2017 – 204.824 lei.
Acestea reprezintă clienți neîncasați și decontări între entitățile afiliate.
Decontări între entitățile afiliate:
Anii: 2015 – 20.659 lei; 2016 – 100.239 lei; 2017 – 117.856 lei.
Debitoarea a acordat împrumuturi societăţii HOTSALE EUROPE SRL – Tîrgu Mureş, cont contabil 4511 „Decontări
între entităţile afiliate”, această societate având acelaşi administrator, NAGY-IMECS HUNOR, care este şi asociat cu
80% din capitalul social, potrivit susţinerilor acestuia.
Astfel, soldul acestor împrumuturi a crescut de la un an la altul, în condițiile în care debitoarea avea obligații fiscale
restante aferente cheltuielilor cu personalul.
Debitoarea ridica avansuri de trezorerie și nu le deconta în termenul legal, din ele fiind acordate împrumuturi societăți
afiliate.
Debitoarea nu a repartizat profitul obținut pe dividende, situaţie în care avea obligaţia legală a înregistrării şi plăţii
impozitului pe dividende, ci proceda în maniera mai sus arătată.
Din avansurile de trezorerie ridicate debitoarea putea doar să facă achiziții pentru nevoile societății, urmând să le
deconteze în termenul legal, nu putea să acorde respectivele împrumuturi, cu atât mai mult întrucât avea obligații fiscale
exigibile neachitate.
- Casa şi conturi la bănci:
Anii: 2015 – minus 506 lei; 2016 – 2.277 lei; 2017 – 74.222 lei (din care, avansuri de trezorerie nedecontate – 72.211
lei).
- datoriile:
Anii: 2015 – 74.941 lei; 2016 – 184.532 lei; 2017 – 200.027 lei.
Datoriile au crescut de la un an la altul și se compun preponderent din obligații fiscale.
- fondurile băneşti disponibile sunt neglijabile în raport cu datoriile, astfel că, debitoarea este în stare de insolvenţă cel
puţin din anul 2015.
- rezultatul exerciţiului financiar:
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Anii: 2015 – profit 155.440 lei; 2016 – pierdere 59.593 lei; 2017 – pierdere 38.800 lei.
Veniturile totale:
Anii: 2015 – 366.823 lei; 2016 – 84.585 lei; 2017 – 311.513 lei.
Veniturile sunt din servicii prestate.
Cheltuielile totale:
Anii: 2015 – 200.402 lei; 2016 – 141.640 lei; 2017 – 347.198 lei.
Cheltuielile sunt preponderent cheltuieli cu personalul.
- rezultatul reportat - profit:
Anii: 2015 – 208.522 lei; 2016 – 363.962 lei; 2017 – 495.923 lei.
La data de 31.12.2017, debitoarea a realizat o pierdere curentă de 38.800 lei, care cumulată cu profitul reportat de
495.923 lei, rezultă un profit total nerepartizat de 457.123 lei.
- capitalurile proprii (activul net = active – datorii):
Anii: 2015: 365.051 lei; 2016: 305.458 lei; 2017: 458.212 lei.
Au o valoare pozitivă, respectiv activele devansează datoriile, redând faptul că debitoarea ar fi solvabilă, dar aceasta în
condițiile în care creanțele s-ar putea realiza.
3. Situaţia patrimoniului debitoarei la intrarea în procedura insolvenţei
Potrivit balanței de verificare la 31.05.2018, Situația financiară a debitoarei se prezintă:
Denumire indicatori
31.05.2018
Indicatori din BILANŢ
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
B.ACTIVE CIRCULANTE
II. CREANȚE
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL
D. DATORII CARE TREBUIE PLĂTITE PÂNĂ LA 1 AN
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat
IV. REZERVE
V. PROFITUL / PIERDEREA REPORTATĂ – Sold C
VI. PROFITUL / PIERDEREA EXRCIŢIULUI FINANCIAR – Sold D
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
CAPITALURI - TOTAL

371.840
830
372.670
198.610
100.845
299.455
244.411
55.044
427.714
200
200
889
457.123
30.498
427.714
427.714

Indicatori din CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
Cifra de afaceri netă
134.306
VENITURI TOTALE
134.319
CHELTUIELI TOTALE
163.911
PROFITUL / PIERDEREA BRUTĂ - Pierdere
29.592
PROFITUL / PIERDEREA NETĂ A EXERCIŢIULUI FINANCIAR - Pierdere
30.498
Potrivit Situaţiei financiare de mai sus, rezultă următoarele aspecte de natură economico-financiară:
- activele imobilizate:
Au valoarea de 372.670 lei, din care: imobilizări necorporale – 371.840 lei (licențe, programe informatice) și
imobilizări corporale (birotică) – 830 lei.
- activele circulante:
Au valoarea de 299.455 lei, din care: creanțe – 198.610 lei și casa și conturi la bănci – 100.845 lei.
- Creanțele:
Se compun din: clienți neîncasați – 70.817 lei; creanțe fiscale – 7.683 lei; decontări între entitățile afiliate – 114.756 lei
și decontări în curs de clarificare – 5.354 lei.
Se observă că soldul împrumuturilor acordate societății afiliate este de 114.756 lei.
- Casa și conturi la bănci:
Se compune din: casa și conturi la bănci - minus 800 lei și avansuri de trezorerie – 101.645 lei.
- datoriile:
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Au valoarea de 244.411 lei, din care: furnizori – 2.017 lei; obligaţii fiscale – 242.394 lei.
- rezultatul exerciţiului financiar:
S-a obţinut pierdere de 30.498 lei.
Veniturile totale – 134.319 lei. Veniturile sunt din servicii prestate.
Cheltuielile totale – 164.817 lei. Cheltuielile sunt preponderent cheltuieli cu personalul.
- rezultatul reportat - profit:
Are valoarea de 457.123 lei.
La data de 31.05.2018, debitoarea a realizat o pierdere curentă de 30.498 lei, care cumulată cu profitul reportat de
457.123 lei, rezultă un profit total nerepartizat de 426.625 lei.
- capitalurile proprii (activul net = active – datorii):
Au o valoare pozitivă de 427.714 lei, respectiv activele devansează datoriile, redând faptul că debitoarea ar fi solvabilă,
dar aceasta în condițiile în care activele s-ar putea valorifica (imobilizări necorporale), creanțele s-ar putea realiza şi
avansurile de trezorerie s-ar putea deconta.
Faţă de cele de mai sus, administratorul statutar nu a justificat sumele ridicate din societate aflate în sold la 31.05.2018,
pentru:
- decontări între entitățile afiliate (sold debitor) – 114.756 lei;
- avansuri de trezorerie – 101.645 lei.
CAP. III. CONCLUZII ASUPRA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE A DEBITOAREI
1. Cauzele şi împrejurările insolvenţei
Având în vedere cele arătate, apreciem că sunt incidente dispoziţiile art. 169 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014:
„La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte sau
întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, fără să depăşească prejudiciul aflat în
legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din
cadrul societăţii, precum şi de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre
următoarele fapte:
a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;
2. Persoanele a căror activitate a contribuit la ajungerea societăţii în insolvenţă
Faţă de aspectele expuse, apreciem că apariţia stării de insolvenţă a debitoarei s-ar imputa şi conduitei administratorului
statutar, NAGY-IMECS HUNOR.
Nacornic SPRL, Ana-Maria Alexa, asociat coordonator
Județul Iaşi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea STEFTRANS COMPANY SPEDITION SRL, cod unic de înregistrare: 28501044
Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar
în procedura simplificata de insolvenţă
Nr.: 144 Data emiterii: 25.05.2018
1. Date privind dosarul:
Număr dosar 5854/99/2016 Tribunal Iasi Secţia II Civila Faliment Judecător sindic Mitica Alexandru
2.Arhiva/registratura instanţei:
Adresa Iasi, str. Elena Doamna nr. 1 A Număr de telefon 0232260600 Programul arhivei/registraturii instanţei 9-13
3.1. Debitor:
S.C. STEFTRANS COMPANY SPEDITION SRL – în faliment Cod de identificare fiscală 28501044 sediul social Iasi,
str. Trei fantani nr. 50B, Cam. 3, parter, Număr de ordine în registrul comerţului J22-959/2011
3.2. Administrator special: 3.3. Asociat unic şi administrator statutar:
Stefanescu David Strefan şi prin mandatar Stefanescu Catalin Eduard
3.4.Creditori:
AJFP – Iasi, str. A. Panu nr. 26, DEFPL – Iasi, Bd. Stefan cel Mare nr. 15, INVEST CAPITAL MALTA LTD prin Av.
Ciupelea Alexandru - la KRUK ROMANIA SRL – Bucureşti, Intrarea Nestorei nr. 1, subsol – parter, et. 7, 9-11, sector
4, DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA fosta SC CEZ DISTRIBUTIE SA prin Av. Anca Ionescu - Bucureşti, Cal.
Floreasca nr. 39, et. 3, sector 1
4. Lichidator judiciar:
LICHIDATOR MASTER CONSULTING I.P.U.R.L. Cod de identificare fiscală 20879282 sediul social Iaşi, str. Prof.
Emil Honoriu nr. 22, et. 2, ap. 14, Cam. 6, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO - II 0021
tel./fax 0232 261631 E-mail iacobgn@yahoo.com Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică
Ec. Păcuraru Gina
5. Subscrisa, LICHIDATOR MASTER CONSULTING I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC
STEFTRANS COMPANY SPEDITION SRL, reprezentat legal prin Ec. Pacuraru Gina, în temeiul: art. 159 alin. (1) şi
art. 160 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, comunică: Raportul lunar
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 159 alin. (1)
şi art.161 astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 file.
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

