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I se va pune în vedere lichidatorului judiciar să întocmească şi să depună raportul amănunţit asupra cauzelor şi 
împrejurărilor care au dus la insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă şi a existenţei premiselor 
angajării răspunderii acestora în condiţiile art.169, prevăzut de dispoziţiile art.97 alin.1, iar lunar câte un raport privind 
descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, cuprinzând justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea 
procedurii, precum şi măsuri concrete privind desfăşurarea procedurii. 
În temeiul art.39 din Legea privind procedura insolvenţei lichidatorul judiciar va deschide un cont bancar la o unitate 
bancară de pe raza municipiului Iaşi, în care se vor depune toate sumele de bani obţinute din lichidare şi din care vor fi 
suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii.  

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea formulată de debitoarea SC MOBICLAS SRL, cu sediul în mun. Paşcani, jud. Iaşi, str.Grădiniţei 11, 
parter, înmatriculată la ORC sub nr.J22/707/2008, CUI 23424978.  
În temeiul art.66 şi 71 alin 1 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
Dispune deschiderea procedurii simplificate SC Mobiclas SRL.  
În temeiul art.145 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: 
Constată dizolvarea societăţii debitoare şi ridică acesteia dreptul de administrare. 
Numeşte provizoriu în calitate de lichidator judiciar pe Alfa şi Omega Insolv IPURL, cu sediul social declarat în mun. 
Iaşi, str.Emil Honoriu, nr.1, Zona Buna Vestire, jud. Iaşi, cod de înregistrare UNPIR 2A0641, care va îndeplini 
atribuţiile prevăzute de art.63 alin.2 din lege. Fixează onorariul lichidatorului la suma de 1000 lei/lunar. În temeiul 
art.146 din Legea nr.85/2014, dispune notificarea intrării în procedura falimentului, ridicării dreptului de administrare şi 
constatării dizolvării debitorului, tuturor creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi, 
potrivit Codului de procedură civilă, în vederea efectuării menţiunii, şi publicarea notificării într-un ziar de largă 
răspândire şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. În temeiul art.86 din Legea privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în cont să nu dispună de acesta 
fără un ordin al lichidatorului judiciar. Dispune sigilarea bunurilor debitorului în condiţiile art.151 din Legea privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, inventarierea lor, în condiţiile art.152 şi 153 şi îndeplinirea 
celorlalte operaţiuni de lichidare, în condiţiile art.154 – 160 din Lege. Fixează termenul maxim pentru predarea 
gestiunii către lichidatorul judiciar, împreună cu actele prevăzute de art.67 alin.1 din Legea nr.85/2014 la 09.07.2018. 
Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor la 13.08.2018. Fixează termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea tabelului preliminar al creanţelor la 23.08.2018. Fixează termenul 
pentru verificarea definitivării tabelului de creanţe la 21.11.2018. Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la 
28.08.2018, in locaţia ce va fi stabilită de lichidatorul judiciar şi dispune convocarea creditorilor debitorului pentru 
alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, desemnarea lichidatorului judiciar şi stabilirea 
remuneraţiei lichidatorului judiciar, precum şi a oricăror alte aspecte necesare derulării procedurii. Dispune trimiterea 
notificărilor către debitor, către toţi creditorii debitorului, către toate băncile şi toate instanţele judecătoreşti competente, 
de către lichidatorul judiciar. Lichidatorul judiciar va întocmi şi va depune până la data de 06.10.2018 raportul 
amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi 
imputabilă şi a existenţei premiselor angajării răspunderii acestora în condiţiile art.169, prevăzut de dispoziţiile art.97 
alin.1, iar lunar câte un raport privind descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, cuprinzând justificarea 
cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii, precum şi măsuri concrete privind desfăşurarea procedurii. În 
temeiul art.39 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către 
lichidatorul judiciar a unui cont bancar la o unitate bancară de pe raza municipiului Iaşi, în care se vor depune toate 
sumele de bani obţinute din lichidare şi din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la 
notificarea deschiderii procedurii. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în 
şedinţă publică astăzi, 27.06.2018. 
Preşedinte,                                                                                                                                                                  Grefier, 
Dan Artenie                              Andrei Macovei 
 
2. Societatea PRIMA FOOD SRL, cod unic de înregistrare: 29346283 

Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei 
Nr. 86/03/ Data 29.06.2018 

1.Date privind dosarul : nr. 3559/99/2018 (186/2018) 
Tribunalul Iaşi. Secţia civilă-faliment. Judecător sindic : Dan Artenie 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: mun. Iaşi, str. Elena Doamna, nr. 1A, Jud. Iaşi 
3.Debitor: SC Prima Food SRL; În insolvență/In insolvency/En procedure collective 
Sediul social: loc. Iaşi, str. Olt, nr. 32, jud. Iaşi 
Cod de Identificare Fiscală: 29346283, Nr. De înregistrare la O.R.C. J 22/2068/2011 
4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţã Subţirelu Iolanda  
Sediul ales : loc. Oneşti, str. Aleea Zorelelor, nr. 1, bl. 1, sc. H, ap. 70, jud Bacău  
Nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale : 0961;CIF : 39177947 
Tel/Fax 0334.410267; Mobil 0744.806548; email : iolanda.subtirelu@gmail.com 
Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Subţirelu Iolanda  

Administrator
Highlight



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13217/02.07.2018 
 

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 

 

14 

5. Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţã Subţirelu Iolanda cu sediul în loc. Oneşti, str. Aleea Zorelelor, nr. 1, bl. 1, 
sc. H, ap. 70, jud Bacău, în calitate de administrator judiciar al SC Prima Food SRL desemnat prin Încheierea de şedinţã 
nr. 94 din data de 27.06.2018 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 3559/99/2018, 
- în temeiul art. 99 şi art. 100 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţã 
notifică 
6. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Prima Food SRL prin Încheierea de şedinţã 
nr. 94 din data de 27.06.2018 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 3559/99/2018. 
6.1. Creditorii debitorului SC Prima Food SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea unor cereri prin care să solicite admiterea creanţelor acestora create anterior datei deschiderii 
procedurii,(respectiv 27.06.2018), în condiţiile următoare:  
6.1.1. Termenul limită pentru depunerea cererilor de înscriere a creanţelor este 13.08.2018. 
  În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage, în ceea ce priveşte creanţa/creanţele pe 
care le deţineţi împotriva debitorului:decăderea din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor, pierderea calităţii de 
creditor îndreptăţit să participe la procedură. 
  În temeiul art. 80, alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nici o 
dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor 
născute anterior datei deschiderii procedurii. 
6.1.2.Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : 
- Termenul limită de verificare a creanţelor, întocmirea şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului 
preliminar al creanţelor este 03.09.2018. 
- Termenul de formulare a contestațiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la data publicării în Buletinul procedurilor 
de insolvență a tabelului preliminar. 
- Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii la tabelul preliminar şi definitivarea tabelului de creanțe este la 
data de 21.11.2018. 
- Termenul pentru continuarea procedurii este 21.11.2018. 
7. Adunarea creditorilor: 
 - Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din localitatea 
Oneşti, str. Aleea Zorelelor, nr. 1, bl. 1, sc. H, ap. 70, jud Bacău;  
- Data: 10.09.2018; Ora: 10,oo;  
- Ordinea de zi:  
1. Alegerea Comitetului creditorilor şi desemnarea preşedintelui acestuia;  
2. Confirmarea sau înlocuirea administratorului judiciar şi stabilirea remunerației acestuia;  

Informaţii suplimentare: 
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a 
creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin(1) din Legea privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă : 
(1) Cererea va cuprinde numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum şi 
menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinţă. 
(2) Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele 
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.  
(3) 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 lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, 
cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 
(4) Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Iaşi, secţia civilã.  
  Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 
 Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare 
sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului (art.75, alin.1, teza 1 din Legea 
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).  

Cabinet Individual de Insolvenţã Subţirelu Iolanda 

în calitate de administrator judiciar al 
SC Prima Food SRL 

 
Județul Maramureş 
Secţiunea I – Profesionişti 
1. Societatea MARIO WHEELS SRL, cod unic de înregistrare: 30263505 
Lichidator judiciar COM Telesonic S.P.R.L. 
Debitor: SC Mario Wheels SRL  
Dosarul nr. 3085/100/2017 
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