
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 14260/18.07.2018 
 

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 

 

19 

- Prețurile nu conțin TVA. 
Total 3.536 lei. 
Vânzarea se face în lei, la cursul valutar din data licitației.  
Licitația are loc la data de 27.07.2018 ora 15:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Piatra Neamţ, str.Lt. 
Drăghescu nr.3, bl.E7, ap.22, sc.B, parter.  
Dacă la această licitație bunurile nu vor fi valorificate, se vor organiza licitații cu același preț de pornire: pe data de 
03.08.2018, ora 15:00; 10.08.2018, ora 15:00; 17.08.2018, ora 15:00. 
Dacă valoarea euro din data licitației este mai mică decât ceea din data efectuării raportului de evaluare, echivalarea se 
va face la acest din urmă curs de schimb valutar. 
Depunerea ofertei de cumpărare, a documentelor de identificare a participanţilor, dovezile de achitare a garanției de 
participare şi a caietului de sarcini, se vor face până în ziua licitaţiei ora 11:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar.  
Pentru înscrierea la licitaţie se vor depune documentele indicate în caietul de sarcini ce poate fi achiziţionat de la sediul 
lichidatorului judiciar: 
1.dovada achiziţionării dosarului de prezentare (caietului sarcini / regulament vânzare, raport evaluare) de la sediul 
lichidatorului judiciar - 50 lei;  
2.dovada plaţii garanţiei de participare în cuantum de 10% din preţul evaluat în contul special indicat în caietul de 
sarcini 
3.imputernicirea acordata persoanei care reprezintă ofertanţii/ofertantul 
4.documentele care certifica identitatea si calitatea ofertantului, prevăzute în caietul de sarcini (copie de pe certificatul 
de înmatriculare, copie de pe actul de identitate, copie de pe certificatul de înregistrare fiscală, declaraţie pe proprie 
răspundere că nu se află în procedura de faliment, împuternicirea acordată persoanei care reprezintă 
ofertanţii/ofertantul; pentru persoanele juridice străine: scrisoare de bonitate financiară eliberată de o banca străina cu 
care o bancă română are relaţie de corespondent, copii legalizate ale actelor sus menţionate traduse în limba româna) 
Vânzarea se poate face și prin negociere directă, prin depunerea unei oferte ce va fi comunicată spre aprobare adunării 
creditorilor. Relaţii la tel. 0233233243 / 0753483243 / 0723011712. 

Lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Laura Banu 
 

Județul Maramureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea SACRIDAVA SRL, cod unic de înregistrare: 14531932 
România, Tribunalul Maramureş 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
B-dul Republicii nr.2A 
Dosar nr. 1512/100/2018 

Comunicare Încheiere civilă nr.1263 
emisă la: ziua 17 luna 07, anul 2018 

Către, 
- SC SACRIDAVA SRL, cu sediul social în Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie, bloc T19, SC.E, ap.12, jud. Maramureş, 
J24/152/2002, CUI 14531932 şi cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în Baia Mare, str. George 
Coşbuc nr.25A, et. IV, ap.38, jud. Maramureş 
- Cabinet Individual de Insolvenţă Andrişan Adrian, cu sediul în Baia Mare, str. G. Coşbuc nr.25A et. IV, cam.38, jud. 
Maramureş 
Se comunică, alăturat, copia Încheierii civile nr.1263 din data de 17.07.2018, pronunţată în dosarul nr. 1512/100/2018 al 
Tribunalului Maramureş – Secţia a II- Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind pe debitoarea SC 
SACRIDAVA SRL, cu sediul social în Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie, bloc T19, SC.E, ap.12, jud. Maramureş, 
J24/152/2002, CUI 14531932 şi cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în Baia Mare, str. George 
Coşbuc nr.25A, et. IV, ap.38, jud. Maramureş. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

Rodica Jula 
* 

România, Tribunalul Maramureş 
Secţia a II-a Civilă De Contencios Administrativ Şi Fiscal 
Dosar nr. 1512/100/2018 

Încheiere nr. 1263 
Şedinţa Camerei de Consiliu din 17 iulie 2018 

Instanţa constituită din: 
Preşedinte: Nela Borcutean - judecător sindic 

Grefier: Rodica Jula 
Pe rol fiind soluţionarea cererii formulată de debitoarea SC SACRIDAVA SRL, cu sediul social în Vişeu de Sus, str. 22 
Decembrie, bloc T19, SC.E, ap.12, jud. Maramureş, J24/152/2002, CUI 14531932 şi cu sediul ales pentru comunicarea 
actelor de procedură în Baia Mare, str. George Coşbuc nr.25A, et. IV, ap.38, jud. Maramureş, având ca obiect cererea 
debitorului – Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, art. 66 şi art.71.  

Administrator
Highlight



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 14260/18.07.2018 
 

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 

 

20 

Părţile nu au fost citate, în această fază a procedurii nu se prevede chemarea lor în instanţă. 
Judecătorul-sindic procedând la verificarea competenţei potrivit art. 131 alin.1 din Noul Cod de procedură civilă, 
constată că întemeiat pe dispoziţiile art.41 alin.1 din Legea nr. 85/2014 este competent general, material şi teritorial în a 
soluţionat prezenta cauză. Judecătorul sindic reţine cauza în pronunţare. 

Judecătorul sindic, 
Asupra cererii de faţă.- 
Prin cererea înregistrată sub număr de mai sus, la data de 13.07.2018, debitoarea SC SACRIDAVA SRL, cu sediul 
social în Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie, bloc T19, SC.E, ap.12, jud. Maramureş, J24/152/2002, CUI 14531932, a 
solicitat deschiderea procedurii generale de insolvenţă în temeiul art.66, 67 şi art.71 din Legea nr. 85/2014, 
manifestându-şi intenţia de reorganizare a activităţii în baza unui plan. A propus desemnarea în calitate de administrator 
judiciar a practicianului în insolvenţă Cabinet Individual de Insolvenţă Andrişan Adrian. 
În motivarea cererii se arată că, societatea este în încetare de plăţi de mai mult de 30 de zile anterioare înregistrării 
prezentei cereri, datoriile societăţii sunt de aproximativ 735.020,55 lei şi nu dispune de lichidităţile necesare achitării 
creanţelor scadente la plată. 
Debitoarea solicită deschiderea procedurii de insolvenţă în formă generală, aşa cum este reglementată de Legea nr. 
85/2014 - privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi supunerea sub dispoziţiile legii în vederea 
stingerii datoriilor şi acoperirii creanţelor în baza unui plan de reorganizare. 
În drept se invocă dispoziţiile art. art.66, 67 şi art.71 din Legea nr. 85/2014. 
În probaţiune s-au depus documentele prevăzute de art. 67 din legea insolvenţei. 
Examinând cererea judecătorul-sindic, reţine următoarele: 
Potrivit art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014, insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează 
prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile iar insolvența debitorului 
este prezumată atunci când acesta după 60 de zile de la scadență, nu a plătit datoria sa față de creditor, prezumția fiind 
relativă. 
Din definiția legală menționată se observă că una dintre caracteristicile esențiale ale insolvenței o reprezintă insuficiența 
fondurilor bănești din patrimoniul debitorului, care face imposibilă stingerea prin plată a datoriilor exigibile cu sumele 
de bani disponibile. 
Potrivit dispozițiilor art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvență este obligat să adreseze 
tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozițiilor acestei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariția stării de 
insolvență. La cererea adresată tribunalului va fi atașată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la 
intenția de deschidere a procedurii insolvenței, această dovadă fiind depusă la fila 5 din dosar. 
În situația de față, din înscrisurile existente la dosar, rezultă că debitoarea este în stare de insolvență, nedispunând de 
fonduri bănești pentru plata datoriilor, acestea sunt în cuantum superior sumei de 40.000 lei conform balanţei de 
verificare depusă la dosar, fiind îndeplinită condiția referitoare la valoarea prag prevăzută de art.5 pct.72, motiv pentru 
care în baza dispozițiilor art. 71 și următoarele din Legea nr. 85/2014, se va dispune deschiderea procedurii generale de 
insolvență, potrivit dispozitivului. În consecință, se vor dispune și măsurile imediate prevăzute de lege, administratorul 
judiciar urmând a efectua notificările prevăzute la art. 100 din Legea 85/2014.  

Pentru aceste motive, în numele legii,  dispune: 
Admite cererea formulată de debitoarea SC SACRIDAVA SRL, cu sediul social în Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie, 
bloc T19, SC.E, ap.12, jud. Maramureş, J24/152/2002, CUI 14531932 şi cu sediul ales pentru comunicarea actelor de 
procedură în Baia Mare, str. George Coşbuc nr.25A, et. IV, ap.38, jud. Maramureş, pentru deschiderea procedurii 
generale.  
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
Dispune deschiderea procedurii generale împotriva debitoarei SC SACRIDAVA SRL, cu sediul social în Vişeu de Sus, 
str. 22 Decembrie, bloc T19, SC.E, ap.12, jud. Maramureş, J24/152/2002, CUI 14531932 şi cu sediul ales pentru 
comunicarea actelor de procedură în Baia Mare, str. George Coşbuc nr.25A, et. IV, ap.38, jud. Maramureş.  
În temeiul art. 45 alin 1 lit. d) şi art. 73 din Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă: 
Numește administrator judiciar provizoriu practician în insolvenţă Cabinet Individual de Insolvenţă Andrişan Adrian, cu 
sediul în Baia Mare, str. G. Coşbuc nr.25A et. IV, cam.38, jud. Maramureş, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 
58 din lege cu un onorariu lunar de 1.000 lei până la prima adunare a creditorilor. 
În temeiul art. 99 alin. 1 raportat la art. 71 alin 2 şi art. 100 din Legea nr. 85/2014,  
Dispune Notificare privind deschiderea procedurii debitoarei, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Maramureş, Registrul societăţilor agricole / Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor / alte registre unde 
debitorul este înmatriculat/înregistrat, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în 
temeiul art. 99 din Legea 85/2014, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul 
comerţului, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi.  
Fixează următoarele termene limită:  
Termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii este de 10 zile 
de la notificare.  
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 31.08.2018. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
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creanţelor la 20.09.2018. 
Contestaţiile se vor depune la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a 
tabelului preliminar. 
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 25.09.2018, la sediul administratorului judiciar provizoriu 
desemnat şi convoacă creditorii debitoarei. 
Fixează termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 05.10.2018.  
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către administratorul judiciar provizoriu desemnat. 
In temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, 
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente 
procedurii, în termen de 2 zile de la Notificare privind deschiderea procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul 
va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de 
depozit bancar. Dispune ca în conformitate cu dispoziţiile art. 92 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar să 
depună la dosar raportul prevăzut de aceste dispoziţii legale; lunar se va depune raportul prevăzut de dispoziţiile art.59 
alin.1 din Legea 85/2014. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 30.10.2018, NCPC Complet specializat 
falimente nr.5, sala 76, ora 08:30. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea pentru 
exercitarea căii de atac se depune la Tribunalul Maramureş – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal. 
Pronunţată în şedinţa publică de astăzi, 17.07.2018.  
Preşedinte,                   Grefier, 
Nela Borcutean                        Rodica Jula 
 
Județul Olt 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea TUNC AL 2003 SRL, cod unic de înregistrare: 15162213 
România 
Tribunalul Olt 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Str. Mânăstirii, nr.2, Slatina, judeţul Olt  
Dosar nr. 1023/104/2015 

Comunicare 
Sentinţa nr. 526/25.06.2018 
 emisă la data de 09.07.2018 

1. Debitor: SC Tunc Al 2003 SRL - J28/49/2003, CUI: 15162213, Slatina, str. Constructorului, nr. 3, judeţul Olt 
2. Lichidator judiciar: ACSIS Solv IPURL- sector 2, Bucureşti, str. Viitorului, nr. 110, bl. 1, ap. 3 
3. Creditori: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt, în numele şi pentru Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Craiova – Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii- Slatina, str. Arcului, nr. 2A, judeţul Olt 
Banca Transilvania SA - Sucursala Slatina - Slatina, str. Crişan II, nr. 1, judeţul Olt 
SC Raiffeisen Bank SA - sector 1, Bucureşti, Calea Floreasca, Clădirea Sky Tower, nr. 246C 
GDF Suez Energy Romania SA - Bucureşti, sediul procesual ales - sector 1, Calea Floreasca, nr. 246 C, Clădirea de 
Birouri Skytowe, et. 11 
Terasol OOD - Bucureşti, sediul procesual ales la Urban&Asociatii SRL - sector 6, Preciziei Business Center, B-dul. 
Preciziei, nr. 1, et. 4 
SC Cez Vînzare SA - Bucureşti, sediul procesual ales - sector 2, B-dul. Dimitrie Pompei, nr. 10A, Clădirea C3, et. 7 
Chukurovi&Co - Bucureşti, reşedinţa la avocat Ionuţ Mateescu - sector 3, str. Postavarului, nr. 24, bl. 13, ap.11 
Enigma Export Eood - Bucureşti, reşedinţa la avocat Ionuţ Mateescu - sector 3, str. Postavarului, nr. 24, bl. 13, ap.11 
Aluplast ZTG BG - Bucureşti, reşedinţa la avocat Ionuţ Mateescu - sector 3, str. Postavarului, nr. 24, bl. 13, ap.11 
Tunc Salim - Slatina, B-dul. A.I.Cuza, nr. 35, bl. 2, sc. A, ap. 9, judeţul Olt 
Impuls Leasing Romania IFN SA - sector 2, Bucureşti, str. Luigi Galvani, nr. 61-63 
Municipiul Slatina - Slatina, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, judeţul Olt 
C.N.A.D.N.R. - Craiova, Calea Severinului, nr. 17, judeţul Dolj 
Desa Metal Dis Ticaret LTD.STI. - Bucureşti, sediul ales la av. Emilian Horciu - Bdul. Decebal, nr. 11, bl. S14, sc. 2, 
ap.40, sector 3 
SC Turno Serv SRL, prin Ral Insolv SPRL - Câmpina, str. I. Grivitei, nr. 65, judeţul Prahova 
Tunc Tunahan - Slatina, str. Strandului, nr. 9A, judeţul Olt 
Popescu Ionuţ Daniel - Tr. Severin, Splai Mihai Viteazu, nr. 3, bl. 7, sc. 5, ap. 1, judeţul Mehedinţi 
Bolovan Nicolae - com. Bumbeşti - Pitic, sat Cirligei, judeţul Gorj 
Văduva Tatiana - com. Sauleşti, sat Sauleşti, str. Comunala 315, judeţul Gorj 
Andreescu Ioana Alina - com. Milcovu, sat Milcovu din Deal, judeţul Olt 
Coman Gheorghe Florin - Slatina, str. Crişan, bl. GA13, ap. 40, judeţul Olt 
Comanceanu Ramona - Slatina, str. Nicolae Iorga, nr. 21, bl. 12, sc. A, ap. 8, judeţul Olt 
Defta Florin - Slatina, str. Piaţa Gării, nr. 5, bl. 7, sc. C, ap. 5, judeţul Olt 
Guta Iulian - Slatina, str. Primăverii, nr. 16, bl. FA11, sc. D, ap. 14, judeţul Olt 
Iancu Maria Mihaela - Slatina, str. Plevnei, nr. 5, bl. 5, sc. A, ap. 18, judeţul Olt 
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