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Hunedoara, str. Libertății, nr. 23, județul Hunedoara, nr. topo 547a/548a în suprafață de 217,77 mp cu construcțiile 
aferente ( atelier mecanic Sc 82 mp, atelier rectificat SC 36,8 mp și birouri Sc 49,7 mp la prețul de 51.650 lei 
b). Diverse 
La şedinţă sunt prezenţi următorii:  
1. Ec. Radu Mircea Laurențiu reprezentant al administratorului/lichidatorului judiciar,  
2. AJFP Hunedoara Deva creditor ce reprezintă 94,52 % din valoarea creanţelor a votat prin corespondenţă conform 
adresei nr. 26103/26.06.2018. Primăria Hunedoara, creditor ce reprezintă 5,48 % din totalul creanţelor a votat prin 
corespondență conform adresei 43259/15.06.2018  
Cu această ocazie se constată faptul că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, ea fiind convocată în conformitate cu 
legea, respectiv prin publicarea notificării în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă și prin transmiterea conform 
procedurii legale, la şedinţă fiind prezenţi reprezentanţii a 100 % din valoarea totală a creanţelor împotriva averii 
debitorului.  
Se trece la ordinea de zi:  
Punctul 1. AJFP Hunedoara Deva creditor ce reprezintă 94,52 % din valoarea creanţelor menţionează faptul că nu 
Aprobă oferta D-nei Lazăr Bianca Laura având în vedere faptul că prețul oferit este 50% din valoarea de evaluare care 
nu conține TVA. Menționăm faptul că în data de 13.06.2018 am primit adresa nr. 26103/13.06.2018 prin care AJFP 
Hunedoara Deva ne comunica să solicităm Dnei Lazăr Bianca Laura să facă precizarea dacă înțelege să achite și TVA 
aferent ofertei depuse. Conform adresei nr. 5/18.06.2018, Dna Lazăr Bianca Laura a menționat faptul că, prețul de 
51.650 lei, iar potrivit art. 292 din Codul Fiscal -. Scutiri pentru anumite activități de interes general și scutiri pentru alte 
activității 
“ Următoarele operațiuni de interes general sunt scutite de taxă: f) livrarea de construcții/părți de construcții și a 
terenurilor pe care sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri. Prin excepție, scutirea nu se aplică pentru livrarea 
de construcții noi, de părți de construcții noi sau de terenuri construibile. - înțeleg ca tranzacția este scutita de TVA. 
Daca Administrația Județeana a Finanțelor Publice se pronunță în sensul că tranzacția nu este scutita de TVA, atunci 
prețul oferit de 51.650 lei este cu tot cu TVA. AJFP Hunedoara Deva nu a ținut cont de acest element și nici nu a 
combătut cu argumente legale aceste aserțiuni.  
Primăria Hunedoara, creditor ce reprezintă 5,48 % din totalul creanţelor aprobă oferta d-nei Lazăr Bianca Laura de 
cumpărare a imobilului reprezentând teren intravilan situat în Hunedoara, str. Libertății, nr. 23, județul Hunedoara, nr. 
topo 547a/548a în suprafață de 217,77 mp cu construcțiile aferente ( atelier mecanic Sc 82 mp, atelier rectificat SC 36,8 
mp și birouri Sc 49,7 mp la prețul de 51.650 lei 
Punctul 2: Creditorii nu se pronunţă.  
Motiv pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal în 2(doua) exemplare.  

Creditori DGFP Hunedoara Deva – corespondenţă 
Primăria Hunedoara – corespondenţă 

Lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolvenţă Radu Mircea Laurenţiu  
prin Ec. Radu Mircea Laurenţiu 

 
Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea PRIMA FOOD SRL, cod unic de înregistrare: 29346283 
România, Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment 
Strada Elena Doamna nr.1A 
Dosar 3559/99/2018 (Număr în format vechi 186/2018)  
Termen 21 Noiembrie 2018 

Comunicare încheiere civilă nr.94/CC/27-06-2018 
Către,  
Creditor 
1. SC Itic Grup SRL prin lichidator Solvens SPRL - Iaşi, str.Armeană, nr.11, Judeţ Iaşi 
Lichidator 
2. CII Subţirelu Iolanda - Oneşti, str.Aleea Zorelelor, nr.1, bl.1, sc.H(8), et.1, ap.70, Judeţ Bacău 
Debitor 
3. SC Prima Food SRL - Iaşi, str.Olt, nr.32, Judeţ Iaşi 
Se comunică, alăturat, copia încheierii civile cu nr.sus indicat, pronunţată în dosarul nr. 3559/99/2018 (număr în format 
vechi 186/2018), de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment, privind debitorul SC Prima Food SRL, cu sediul în Iaşi, 
str.Olt 32, înmatriculată la ORC sub nr.J22/2068/2011, CUI 29346283. 
Parafa preşedintelui instanţei,         Grefier, 

* 
Dosar nr.3559/99/2018 (Număr în format vechi 186/2018) 
România, 
 Tribunalul Iaşi,  
Judeţul Iaşi,  
Secţia II Civilă-Faliment 

Administrator
Highlight
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Încheierea Nr.94/CC 
Şedinţa din camera de consiliu din 27 Iunie 2018  

Preşedinte - Dan Artenie 
Grefier Andrei Macovei 

Pe rol judecarea cauzei privind pe creditor SC Itic Grup SRL prin lichidator Solvens SPRL şi pe debitor SC Prima Food 
SRL, având ca obiect procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată. La apelul nominal făcut în şedinţa din 
camera de consiliu se prezintă d-na av. Iacob Irina pentru debitoare, lipsă fiind creditoarea. Procedura este completă. S-
a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează modul de îndeplinire al procedurilor de citare, respectiv că s-a 
depus cerere de deschiderea procedurii de către creditoare. Instanţa dispune înregistrarea în prezenta cauză a cererii 
creditoarei pentru a fi judecată împreună cu cererea debitoarei. Nemaifiind alte cereri probatorii de formulat, instanţa ia 
act de acest aspect, încheie faza probatorie şi acordă cuvântul asupra cererilor de deschiderea procedurii insolvenţei. 
Apărătorul debitoarei solicită admiterea cererii sale aşa cum a fost formulată şi numirea în calitate de lichidatorul 
judiciar pe practicianul Eurobusiness LRJ SPRL. Instanţa, declară dezbaterile închise şi o reţine spre pronunţare. 

Judecătorul – sindic, 
Deliberând asupra cererii de faţă, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi – Secţia a II a 
civilă - Faliment, sub nr.3559/99/2018, debitoarea SC Prima Food SRL a solicitat deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei cu motivarea că starea financiară a societăţii se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti exigibile; 
reprezentanţii acesteia au solicitat desemnarea unui anumit practician în insolvenţă. Apreciază că sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute de dispoziţiile art.66 şi următoarele ale Legii nr.85/2014. Solicită deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei şi îşi exprimă intenţia de a propune un plan de reorganizare, apreciind că societatea are resursele necesare 
pentru redresarea activităţii. Debitoarea a depus, în dovedirea cererii, înscrisurile prev. de art.67 din Legii 85/2014. 
Cererea a fost legal timbrată. La solicitarea instanţei, au fost depuse la dosarul cauzei relaţiile oferite de Oficiul 
Registrului Comerţului privind istoricul debitorului cu privire la sediul social, administratorii şi asociaţii, situaţia 
actuală a societăţii. Pe de altă parte, în cadrul aceluiaşi dosar a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenţei 
debitorului şi creditorul SC Itic Grup SRL, prin lichidatorul judiciar Solvens SPRL, pentru recuperarea unui debit în 
cuantum de 619020 lei reprezentând c/v prestări servicii efectuate şi neachitate; solicită desemnarea unui anumit 
practician în insolvenţă. Cererea de deschidere formulată de către acest creditor a fost conexată la cererea debitorului. 
Având în vedere aceste aspecte instanţa consideră că solicitarea de deschidere a procedurii insolvenţei debitorului nu 
poate fi respinsă din moment ce reprezentanţii celei dintâi dovedesc dificultatea financiară şi înţeleg să se pună sub 
protecţia legii insolvenţei; Analizând cererea formulată de către debitoare, prin prisma materialului probator 
administrat, instanţa constată următoarele: Creditorul SC Itic Grup SRL precum şi debitoarea au solicitat a fi supusă 
procedurii generale de insolvenţă, cea din urmă manifestându-şi intenţia de a propune un plan de reorganizare, întrucât 
în prezent se află în imposibilitate obiectivă de a realiza venituri care să acopere cheltuielile curente şi plata datoriilor, 
însă societatea are resursele necesare pentru redresarea activităţii. Astfel, aşa cum rezultă din actele contabile depuse la 
dosar (cu precădere cele care reflectă datoriile, precum şi sumele din conturile casa şi bănci) debitoarea are datorii 
scadente către creditorii săi cu o vechime mai mare de 60 zile şi nu dispune de lichidităţi suficiente pentru achitarea 
datoriilor scadente, al căror cuantum depăşeşte valoarea prag prev de art.5 pct.72 din Lg.85/2014. A declarat creditori 
furnizori ale căror creanţe sunt certe, lichide şi exigibile. Analizând balanţele de verificare, instanţa constată că în 
conturile sale la bănci şi casă societatea nu are disponibil. Potrivit art.5 pct.29 din Legea 85/2014, insolvenţa este acea 
stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata 
datoriilor certe, lichide şi exigibile. Prin înscrisurile contabile depuse, debitoarea a dovedit că patrimoniul său suferă de 
lipsă de fonduri necesare acoperirii datoriilor sale certe, lichide şi exigibile. Constatând că sunt îndeplinite condiţiile 
art.5 pct.46 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, instanţa va admite cererea 
creditorului SC Itic Grup SRL prin lichidatorul judiciar Solvens SPRL precum şi cea a debitoarei şi, în temeiul art.38 
alin.1 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, va constata că debitoarea este în stare de 
insolvenţă şi va deschide procedura generală de insolvenţă împotriva sa,ca unica măsură viabilă în vederea acoperirii 
creanţelor, dispunând şi celelalte măsuri necesare începerii procedurii, va stabili termenele limită reglementate de 
dispoziţiile legale. La desemnarea administratorului judiciar provizoriu, judecătorul sindic va avea în vedere solicitarea 
lichidatorului judiciar al creditorului precum şi pe cea a debitorului, dar şi disponibilitatea de timp şi de resurse umane, 
precum şi experienţa generală sau specifica necesare preluării dosarului şi bunei administrări a cazului de către 
practicienii în insolvenţă care şi-au depus ofertele la dosar. Va da întâietate doar cererii creditorului motivat de faptul că 
aceasta primează în cadrul procedurii ce urmează a fi deschisă, solicitarea reprezentanţilor debitorului nemaiputând fi 
luată în considerare Remuneraţia va fi stabilită în funcţie de criteriile stabilite de OUG 86/2006. În baza disp. art.66 
alin.6 din L.85/2014, cererile creditorilor, înregistrate în cadrul prezentei cauze, vor fi analizate ca şi declaraţii de 
creanţă, motiv pentru care, nefiind analizate ca cereri de deschidere a procedurii, potrivit noii legi a insolvenţei, nu vor 
fi luate în considerare solicitările acestor creditori privind desemnarea în cauză, în calitate de administratori judiciari, a 
practicienilor în insolvenţă menţionaţi. Ca urmare, pronunţându-se doar pe cererea debitorului, în condiţiile art.66 alin 6 
teza a II a din L.85/204, disp. art.45 lit. d din aceiaşi lege, referitoare la prevalenţa cererii creditorului în ceea ce priveşte 
desemnarea administratorului judiciar, nu-si găsesc aplicabilitatea în cauza de faţă. În cadrul procedurii, administratorul 
judiciar va notifică: şi va verifica şi creanţa creditorilor titulari ai cererilor introductive, sub aspectul cuantumului lor, 
raportat la înscrisurile deţinute şi evidenţele contabile ale debitoarei, cu respectarea dispoziţiilor art.105 şi 106 din lege 
şi va depune raportul prevăzut de art.92 din Legea 85/2014. In temeiul disp. art.62 din legea 85/2006 judecătorul sindic 
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va fixa termenele limită pentru înregistrarea cererilor de creanţă asupra averii debitorului, termenul de verificare, 
întocmire şi afişare a tabelului preliminar al creanţelor, cel pentru verificarea definitivării tabelului de creanţe, precum 
şi data primei şedinţe a adunării creditorilor, dispunând convocarea creditorilor debitorului pentru alegerea comitetului 
creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, desemnarea/confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea 
remuneraţiei acestuia, precum şi a oricăror alte aspecte necesare derulării procedurii. De asemenea, se vor dispune toate 
măsurile necesare desfăşurării în condiţii optime a procedurii astfel declanşate.  

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea formulată de creditorul SC ITIC GRUP SRL, prin lichidatorul judiciar SOLVENS SPRL şi cea 
formulată de debitoarea SC Prima Food SRL, cu sediul în Iaşi, str. Olt 32, înmatriculată la ORC sub nr.J22/2068/2011, 
CUI 29346283, a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei ,având ca obiect deschiderea procedurii 
insolvenţei. În temeiul art.71 din Legea nr.85/2014, Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva 
debitoarei SC Prima Food SRL În temeiul art.73 din Legea nr.85/2014, Numeşte în calitate de administrator judiciar 
provizoriu pe CII Subţirelu Iolanda, cu sediul în loc. Oneşti, str. Aleea Zorelelor, nr.1, bl.1, sc.H(8), et.1, ap.70, jud. Bacău, 
cod de identificare fiscală 39177947, număr de înregistrare în Registrul societăţilor profesionale U.N.P.I.R. – RFO I-
0961, până la confirmarea ori, după caz, înlocuirea sa de către adunarea creditorilor în condiţiile art.57 din lege. Fixează 
onorariu administratorului judiciar provizoriu de 1000 lei/lunar. În temeiul art.99 din Legea nr.85/2014 dispune 
notificarea deschiderii procedurii tuturor creditorilor, debitorului şi oficiului registrului comerţului, conform 
prevederilor Codului de procedură civilă şi publicarea notificării, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă 
circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Pune în vedere debitorului să predea până la data de 09.07.2018 
actele prevăzute de art.67 din lege administratorului judiciar. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de 
creanţe la 13.08.2018. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea tabelului 
preliminar al creanţelor la 03.09.2018. Contestaţiile la tabel vor fi depuse la Tribunal în termen de 7 zile de la 
publicarea în Buletinul procedurilor în Insolvenţă a tabelului preliminar. Fixează termenul pentru verificarea 
definitivării tabelului de creanţe la data de 21.11.2018. Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 
10.09.2018, în locaţia ce va fi stabilita de administratorul judiciar şi dispune convocarea creditorilor debitorului pentru 
alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, confirmarea sau înlocuirea administratorului 
judiciar desemnat provizoriu şi stabilirea remuneraţiei acestuia, precum şi a oricăror alte aspecte necesare derulării 
procedurii. Dispune trimiterea notificărilor către debitor, către toţi creditorii debitorului, către instanţele judecătoreşti în 
a căror jurisdicţie se afla sediul debitorului declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor unde debitorul are 
deschise conturi, de către administratorul judiciar. Administratorul judiciar va întocmi şi va supune judecătorului-sindic 
până la data de 17.07.2018 un raport prin care să propună fie intrarea în faliment în procedură simplificată, fie 
continuarea perioadei de observaţie şi până la data de 06.10.2018 raportul 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, precum şi celelalte situaţii incidente, iar lunar câte 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, precum şi măsuri concrete privind desfăşurarea 
procedurii precum şi dovada publicării în extras în Buletinul procedurilor în insolvenţă. În temeiul art.39 din Lege, 
dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar la o unitate bancară de pe raza municipiului Iaşi, din care vor fi 
suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de 
neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. 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 
 
Județul Maramureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CLAUDENT-BRESER SRL, cod unic de înregistrare: 30001911 
România,  
Tribunalul Maramureş 
Secţia a II-a Civilă De Contencios Administrativ Şi Fiscal 
Dosar nr. 3814/100/2017 

Comunicare sentinţa civilă nr. 1166/25.06.2018 
emisă la: ziua 28, luna 06, anul 2018 

Către, 
Creditoarea: 
- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Maramureş, cu sediul în Baia Mare, Aleea Serelor nr. 2 A; 
administrator judiciar  
- PHOENIX OMEGA IPURL, cu sediul în Cluj Napoca, str. L. V. Beethoven, nr. 29 A, judeţul Cluj; 
Se comunică, alăturat, copia Sentinţa Civilă nr. 1166/25.06.2018, pronunţate în dosarul nr. 3814/100/2017 al 
Tribunalului Maramureş - Secţia Comercială de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind debitoarea SC 

Administrator
Highlight




