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Buzău 

 

 conform art. 161 

pct. 8 din Legea nr. 

85/2014 motivat de 

neîncadrarea 

cauzei de 

preferinţă invocată, 

în prevederile art.5 

pct.15 din Legea 

85/2014 nefiind 

constituită asupra 

unui bun din 

patrimoniul 

debitoarei.  

 

3 Glissando SRL 

 

Timişoara, str. Gării, 

nr. 15, Jud. Timiş 

 

 

55.343,74 

 

 

55.343,74 

 

creanţă 

chirografară,  

art 161, pct. 8 

 

4 Agrotache Luxor 

SRL - în faliment 

 

- sediul în Buzău, str. 

Tudor Vladimirescu, 

nr.6, jud. Buzău 

 - prin lichidator 

judiciar: R&R 

Proinsolvenţă SPRL, 

cu sediul profesional 

în Buzău, str. Obor, 

Bl. 11, sc. B, ap.1, 

jud. Buzău 

 

8.160,36 

 

 

8.160,36 

 

 

creanţă 

chirografară,  

art 161, pct. 8 

 

Total 412.445,82 

 

412.445,82 

 

    

Bălescu & Asociaţii IPURL. 

 

Județul Caraş-Severin 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea SIMON PRODCOM SRL, cod unic de înregistrare: 4396251 

Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a  Civilă De Contencios Administrativ 

Judecător-Sindic Deteşan Daniela 

Dosar nr. 2156/115/2018/C1 sindic 

Comunicare încheiere  civilă nr.  72/JS/CC/28.06.2018 

emisă la ziua  28, luna 06, anul 2018 

Către, 

- Debitor: Societatea comercială „Simon Prodcom” SRL Berzovia, cu sediul social în sat Berzovia, comuna Berzovia, 

nr. 511, judeţul Caraş-Severin 

- Lichidator judiciar: CITR Filiala Timiş SPRL, cu sediul în Timişoara,  str. Amurgului, nr. 1, et. 1, cam. 12, judeţul 

Timiş 

- Tribunalul Caraş-Severin, cu sediul în municipiul Reşiţa, str. Horea nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin 

- Judecătoria Reşiţa, cu sediul în municipiul Reşiţa, str. Horea nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin 

- Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, cu sediul în Reşiţa, str. Libertăţii, nr. 35A, 

judeţul Caraş-Severin, 

- Se comunică, alăturat, copia Sentinţei civile nr. 72/JS/CC din data de 28.06.2018, pronunţată în dosarul nr. 

2156/115/2018 de Tribunalul Caraş-Severin, privind pe debitorul Societatea comercială „Simon Prodcom” SRL 

Berzovia, judeţul Caraş-Severin. 

Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                   Grefier, 

* 

România Tribunalul Caraş-Severin Reşiţa Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 

Judecător Sindic 

Dosar nr. 2156/115/2018 

Cod operator 2896 

Încheiere civilă nr. 72/JS/CC 

Şedinţa camerei de consiliu din data de 28 iunie 2018 

Instanţa compusă din: 

Judecător Sindic:Deteşan Daniela  

Grefier Sindic: Trăilă Diana 

Pe rol, cererea formulată de către debitorul SC „Simon Prodcom SRL Berzovia, cu sediul social în sat Berzovia, 

comuna Berzovia, nr. 511, judeţul Caraş-Severin, cod unic de înregistrare 4396251, nr. de ordine în registrul comerţului 

Administrator
Highlight
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J11/67/1993, pentru deschiderea procedurii generale a insolvenţei. La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de 

consiliu se prezintă debitoarea prin av. Nemeth Zoltan în substituirea av. Panduru Bogdan şi creditorii Raiffeisen Bank 

SA prin cons. jr. Vijulie Constantin, Agricover Credit IFN SA prin cons.jr.Neagu Orlando-Cornel. Procedura completă. 

S-au verificat actele şi lucrările de la dosar, după care se constată depus prin serviciul registratură istoricul societăţii 

debitoare, iar de către practicianul în insolvenţă Magister SPRL, CITR Filiala Timiş SPRL, Dogaru, Oană şi Asociaţii 

SPRL, RTZ & Paqrteners SPRL, oferte de serviciu. Se mai constată depus de către Hunland Trade Kft, Premium Meat 

Kft, Agricover Credit IFN SA, Agricover SA, cereri de deschidere a procedurii insolvenţei, de către Vitudi SRL cerere 

de intervenţie, de către Raiffeisen Bank SA cerere de intervenţie principală şi în interes propriu, însoţită de anexe. 

Reprezentantul debitoarei, depune împuternicire avocaţială şi delegaţie de substituire. Reprezentantul creditorului 

Agricover Credit IFN SA depune delegaţie de reprezentare. Reprezentantul creditorului Raiffesen Bank SA depune 

delegaţie şi dovada achitării taxei judiciare de timbru aferentă cererii sale de deschidere a procedurii insolvenţei. 

Nemaifiind alte probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra cererii de 

deschidere a procedurii generale a insolvenţei formulate de debitoarea. Reprezentantul debitoarei solicită admiterea 

cererii astfel cum a fost formulată, deschiderea procedurii generale a insolvenţei şi desemnarea în calitate de 

administrator judiciar a practicianului în insolvenţă Magister SPRL Timişoara. De asemenea, învederează că societatea 

debitoare se află în stare de insolvenţă, întrucât deşi deţine bunuri mobile şi imobile în patrimoniu, în prezent nu deţine 

disponibilităţi băneşti. Arată că are datorii ce depăşesc cu mult valoarea prag stabilită de lege. De asemenea, îşi exprimă 

intenţia de a depune un plan de reorganizare. În ce priveşte cererile creditorilor, acestea conform art.66 alin.7 din Legea 

nr.85/2014 vor fi calificate drept declaraţii de creanţă, iar până la deschiderea procedurii insolvenţei nu au nicio valoare 

la soluţionarea cererii de deschidere formulată de debitoare, care se judecă în procedură necontencioasă. Reprezentantul 

creditorului Raiffesen Bank SA solicită admiterea cererii debitoarei şi aplicarea disp.art. 45 alin.1 lit. d teza 4, potrivit 

căreia prevalează cererea creditorilor privind numirea practicianului în insolvenţă. Astfel, solicită desemnarea în calitate 

de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă CITR-Filiala Timiş SPRL Reprezentantul creditorului Agricover 

Credit IFN SA arată judecătorului sindic ca are aceleaşi concluzii scrise ca Raiffesen Bank SA şi învederează că 

insolvenţa debitoarei este iminentă. Arată că există concurs între cererea debitorului şi cea a creditorilor privind 

desemnarea practicianului în insolvenţă, iar potrivit art.45 alin.1 lit. d din Legea nr. 85/2014 prevalează cererea 

creditorilor. Astfel, solicită desemnarea în calitate de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă CITR-Filiala 

Timiş SPRL.  

Judecătorul sindic, 

Deliberând asupra cererii de faţă, instanţa constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data 

de 26.06.2018 sub nr. 2156/115/2018, debitorul SC „Simon Prodcom SRL Berzovia, a solicitat a fi supus procedurii 

generale a insolvenţei precum şi numirea în calitate de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă S.C.P. 

„Magister” S.P.R.L. Reşiţa. În motivare arată că societatea se găseşte în stare iminentă de insolvenţă, având datorii în 

sumă de 33.972.905,00 lei lei. În dovedirea cererii debitorul a depus la dosarul cauzei: chitanţa nr. 5527/25.06.2018, cu 

care face dovada achitării taxei judiciare de timbru, situaţia financiară anuală, bilanţul la data de 31.12.2017, contul de 

profit şi pierdere la data de 31.12.2017, fişa datelor informative la data de 31.12.2017, situaţia activelor imobilizate la 

data de 31.12.2017, situaţia amortizării activelor imobilizate, situaţia ajustărilor pentru depreciere, balanţa de verificare 

din data de 01.05.2018-31.05.2018, lista bunurilor, listă terenuri, listă construcţii, lista conturilor bancare, lista 

creditorilor la data 31.05.2018, declaraţie prin care declară creditorii indispensabili, lista cu plăţile efectuate în cele 6 

luni anterioare înregistrării cererii introductive la 21.12.2017-21.06.2018, declaraţie prin care declară că societatea nu a 

efectuat transferuri patrimoniale în ultimele 6 luni anterioare introducerii cererii introductive, declaraţie prin care îşi 

manifestă intenţie de intrare în procedura de reorganizare, declaraţie prin care arată că societatea nu a mai fost supusă 

procedurii de reorganizare într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive, declaraţie prin care se declară 

că asociaţii care deţin controlul debitoarei, directorii cât şi administratorul nu au mai fost condamnaţi definitiv contra 

patrimoniului, declaraţie pe proprie răspundere că societatea nu este membră a niciunui grup de societăţi, certificatul de 

înregistrare, dovada notificării organului fiscal cu privire la intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei. SC Vitudi 

SRL cerere de intervenţie prin care solicită deschiderea procedurii generale a insolvenţei şi desemnarea în calitate de 

administrator judiciar a practicianului în insolvenţă Magister SPRL. Raiffeisen Bank SA a formulat cerere de 

intervenţie pincipală şi în interes propriu prin care solicită desemnarea în calitate de administrator judiciar a 

practicianului în insolvenţă CITR Filiala Timiş SPRL. Analizând cererea formulată, instanţa reţine următoarele: Potrivit 

dispoziţiilor art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze 

tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării 

de insolvenţă. Potrivit disp. art. 66 alin 4 din acelaşi act normativ, va putea să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi 

supus dispoziţiilor prezentei legi şi debitorul în cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este iminentă. 

Conform disp. art.71 alin.1 din Legea 85/2014, dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor prevăzute la art. 66, 

judecătorul sindic va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii generale. Având în vedere înscrisurile depuse la 

dosar de debitor, instanţa reţine că acesta se află în încetare de plăţi, iar pasivul său exigibil este superior valorii prag 

prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, şi nu poate fi acoperit cu 

fondurile băneşti disponibile. De asemenea, din înscrisurile prevăzute de art. 67 alin 1, ataşate cererii, rezultă că 

debitoarea se afla în stare de insolvenţă, iar pasivul său exigibil este superior valorii prag prevăzute de art. 5 alin.1 pct. 

72 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, şi nu poate fi acoperit cu 

fondurile băneşti disponibile. În consecinţă, văzând că este îndeplinită condiţia prevăzuta de art. 71 alin 1 teza a I din 
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lege judecătorul sindic va admite cererea debitorului şi va deschide procedura generală a insolvenţei împotriva sa. De 

asemenea se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de lege. Cât priveşte cererea de desemnare a administratorului 

judiciar provizoriu, cerere formulată atât de către debitoare cât şi de către creditori, judecătorul sindic reţine: Articolul 

66 din Legea nr. 85/2014 prevede, la alineatele 6 și 7 că, în cazul în care pe rolul tribunalului au fost înregistrate, pe 

lângă cererea debitorului de deschidere a procedurii, și cereri formulate de creditori – fie înainte de înregistrarea cererii 

debitorului, fie după înregistrarea cererii debitorului, dar înainte de soluționarea acesteia–, cererea debitorului se 

soluționează în procedură necontencioasă, iar cererile creditorilor se conexează la cererea debitorului și se califică drept 

declarații de creanță. Au depus astfel de cereri creditorii Hunland Trade Kft, Premium Meat Kft, Agricover Credit IFN 

SA, Agricover SA, Vitudi SRL, Raiffeisen Bank SA Aceste prevederi nu pot fi interpretate în sensul în care procedura 

necontencioasă aplicabilă impune și desemnarea administratorului judiciar provizoriu propus de debitor, astfel cum a 

susţinut avocatul său, în cuvântul pe fond, deoarece cererile creditorilor au întotdeauna prioritate în ce priveşte 

propunerea administratorului judiciar provizoriu, concluzie care este susținută de mai multe argumente. Primul este cel 

din art. 73 din Legea insolvenței potrivit cu care: „Prin sentința de deschidere a procedurii generale, judecătorul-sindic 

desemnează un administrator judiciar provizoriu, iar în cazul deschiderii procedurii simplificate desemnează un 

lichidator judiciar provizoriu, dispunând efectuarea notificărilor prevăzute la art. 100. Desemnarea se face potrivit 

prevederilor art. 45 alin. (1) lit. d) coroborate cu cele ale art. 57 alin. (1). Prevederile art. 60 rămân aplicabile.” Lit. d) a 

alineatului 1 al articolului 45 enumeră printre atribuțiile judecătorului sindic desemnarea motivată a practicianului în 

insolvență, astfel: desemnarea motivată, după verificarea eventualelor incompatibilităţi, prin sentinţa de deschidere a 

procedurii, după caz, a administratorului judiciar provizoriu/lichidatorului judiciar provizoriu, solicitat de creditorul 

care a depus cererea de deschidere a procedurii ori de către debitor, dacă cererea îi aparţine acestuia. […] În cazul în 

care atât debitorul, cât şi creditorul au solicitat desemnarea câte unui administrator judiciar/lichidator judiciar va avea 

prevalenţă cererea creditorului.” Aşadar, trimiterea făcută de art. 73 la art. 45 alin. (1) din lege nu conține vreo 

distincție, după cum cererile de deschidere se soluționează în procedură contencioasă sau necontencioasă, deoarece 

criteriile de desemnare a practicianului provizoriu sunt aceleaşi în toate situațiile. În al doilea rând, potrivit art. 66, 

procedura necontencioasă este cea aplicabilă ori de câte ori există atât cereri de deschidere din partea creditorilor, cât și 

din partea debitorului. Aşadar, cererile multiple se soluționează întotodeauna în procedură necontencioasă, de unde 

rezultă că teza finală a art. alin. (1) lit. d) din Lege nu se poate referi decât la procedura necontencioasă. În concluzie, 

interpretarea coroborată a normelor cuprinse în art.66 şi art.45 din Legea nr. 85/2014 confirmă principiul prevalenței 

cererii creditorilor pentru desemnarea administratorului judiciar provizoriu, şi este şi firesc să fie astfel, câtă vreme, în  

prima adunare tot creditorii au posibilitatea confirmării sau înlocuirii lui. Este numai în interesul procedurii să fie numit, 

de la început, un administrator judiciar care are şanse mai mari să fie confirmat în adunarea creditorilor. Aşadar, 

instanţa va proceda la numirea administratorului judiciar nominalizat de creditorul Raiffeisen Bank SA, respectiv 

CITRL Filiala Timiş SPRL, în considerarea dispoziţiilor art. 45 lit. d din Legea 85/2014 care propune soluţia 

desemnării administratorului judiciar propus de către creditori. În condiţiile în care acest text nu indică nici un criteriu 

pentru desemnarea practicianului provizoriu în cazul pluralităţii cererilor creditorilor, instanţa constată că doar criteriul 

valorii creanţei deţinute de către fiecare creditor și natura creanței, ar putea fi unul obiectiv. Analizând cererile de 

intrare în insolvenţă se constată că creditorul Raiffeisen Bank are creanţa cu valoarea cea mai mare, fiind și o creanță 

garantată. În cadrul procedurii insolvenţei, creditorii vor hotărî, la prima adunare la care vor fi convocaţi, confirmarea 

administratorului judiciar desemnat provizoriu de către judecătorul sindic sau numirea unui alt administrator judiciar.  

Pentru aceste motive, in numele legii, dispune: 

Admite cererea formulată de debitorul SC „Simon Prodcom SRL Berzovia, cu sediul social în sat Berzovia, comuna 

Berzovia, nr. 511, judeţul Caraş-Severin, cod unic de înregistrare 4396251, nr. de ordine în registrul comerţului 

J11/67/1993, pentru deschiderea procedurii generale a insolvenţei. În temeiul art. 71 alin 1 din Legea nr. 85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei 

împotriva debitorului SC „Simon Prodcom SRL Berzovia, cu sediul social în sat Berzovia, comuna Berzovia, nr. 511, 

judeţul Caraş-Severin. În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă, Desemnează administrator judiciar provizoriu pe CITR Filiala Timiş SPRL, cu sediul în Timişoara, str. 

Amurgului, nr. 1, et. 1, cam. 12, judeţul Timiş, înregistrată în Registrul societăţilor profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. 

RFO II 0389/03.06.2009, cu un onorariu provizoriu de 800 lei, până la prima adunare a creditorilor. În temeiul art.99 

din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune notificarea deschiderii 

procedurii debitorului SC „Simon Prodcom SRL Berzovia de către administratorul judiciar, creditorilor şi Oficiului 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise 

conturi, şi publicarea notificării într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Pune în vedere 

administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul 

comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai lichidatorului. În temeiul art. 71 alin.2 din Legea nr.85/2014, opoziţiile pot 

fi depuse de creditori în 10 zile de la primirea notificării. În temeiul art.100 alin.(1) din Legea nr.85/2014, se stabilesc 

următoarele termene, care vor fi cuprinse în notificarea ce se va comunica potrivit art. 99 alin. (1) din aceiaşi lege: a) 

Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei, la data de 13 

august 2018; b) Fixează termenul verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de 

creanţe, la data de 03 septembrie 2018; c) Fixează termenul de definitivare a tabelului creanţelor la data de 01 

octombrie 2018; d) Stabileşte că prima şedinţă a adunării creditorilor debitoarei va avea loc la data de 10 septembrie 

2018. Convocarea creditorilor pentru prima şedinţă a adunării creditorilor se va face de către lichidatorul ce a fost 
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desemnat în cauză. Fixează termen pentru depunerea raportului prevăzut de art.97 din Legea nr. 85/2014 la data de 08 

august 2018. Contestaţiile la tabelul preliminar al creanţelor pot fi depuse la tribunal în termen de 7 zile de la data 

publicării tabelului în B.P.I. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, Dispune deschiderea de către debitoare a unui 

cont bancar 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. Acordă termen 

pentru continuarea procedurii la data de 04 octombrie 2018. Executorie. Cu apel în 7 de zile de la comunicarea 

prezentei hotărâri prin publicarea sa în Buletinul procedurilor de insolvenţă. În cazul exercitării căii de atac cererea se 

va depune la Tribunalul Caraş-Severin. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28 iunie 2018.  

Judecător Sindic,                                                                                                                   Grefier Sindic, 

Deteşan Daniela                                                   Trăilă Diana 

Dosar nr. 2156/115/2018  

Termen la 04 octombrie 2018 

Părţi: 

 - debit.: SC „Simon Prodcom SRL Berzovia, prin administrator judiciar CITR Filiala Timiş SPRL, cu sediul în 

Timişoara, str. Amurgului, nr. 1, et. 1, cam. 12, judeţul Timiş 

 

Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea DURA SOL SRL, cod unic de înregistrare: 25034165 

Dura Sol SRL << în faliment, în bancruptcy, en faillite >>Dosar insolvenţă 318/1285/2017 

Adresa sediu ales municipiul Botoşani, str. 1 Decembrie nr. 47, C.P. 710245, jud. Botoşani  

CUI 25034165, J12/176/2009                                                                                               

Complet F4 Termen 18.09.2018 

Către, Tribunalul Specializat Cluj, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, Cod poştal: 400117 

Telefon: 0264-596110; 0264-596111, Fax: 0264-504366, E-mail: tr-comercial-cluj@just.ro 

Doamnă Președinte, 

Date privind dosarul: Număr dosar: 318/1285/2017, Tribunalul Specializat Cluj, F4; 

Judecător sindic: Dana Monica Dudaș 

Debitor: Dura Sol SRL, cu sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, P-ţa 1 MAI, nr. 3, în incinta SC Carbochim SA, 

Judet Cluj, înregistrată în registrul comerþului sub nr. J12/176/2009, având C.U.I. 25034165. 

Subscrisa, Cabinet individual de insolvenţă – Liahu Doru, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Dura Sol SRL, 

desemnat prin Încheierea de Ședință nr. 1907 din 28.11.2017, pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj, în Dosarul nr. 

318/1285/2017, în temeiul art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 

insolvență, vă înaintează următorul: 

Raport lunar de activitate întocmit în temeiul art. 59 alin. 1 din Legea 85/2014  

de la data de 01.06.2018 la data de 30.06.2018 

Nr. 2510/Bt din 02.07.2018 

1. Mențiuni privind modul în care lichidatorului judiciar s-a achitat de atribuțiile sale: 

Raportul de activitate întocmit în temeiul art. 59 alin. 1 din Legea 85/2014, aferent perioadei 01.05.2018-30.05.2018 a 

fost publicat în B.P.I. nr. 11032 din 31.05.2018 şi a fost transmis prin email la dosarul cauzei. 

Totodată, menţionăm că lichidatorul judiciar a procedat la depunerea declaraţiei tip D100 din data de 23.05.2018 şi 

declaraţia tip D112 din data de 26.06.2018. 

2. Urmărirea încasării creanțelor din averea debitorului 

Prin adresa nr. 2368/Bt din 25.06.2018 am revenit cu notificare către debitorul Eurocontact Serv Impex SRL, prin care 

am solicitat ca în termen de 10 zile de la primirea prezentei notificări să achite suma de 14.664,53 lei, însă până la data 

prezentei nu ne-a fost comunicat niciun răspuns. 

Până la data prezentului raport de activitate, Spitalul Clinic Judeţean Cluj şi ceilalţi debitori notificaţi nu au răspuns 

solicitărilor transmise. 

3. Justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii de insolvență, sume ce au fost avansate de 

lichidatorul judiciar și onorariul lunar cuvenit astfel cum a fost solicitat în oferta înaintată privind desemnarea în calitate 

de lichidator judiciar, cheltuieli de procedură ce au ca temei legal prevederile art. 161 alin. 1 din Legea 85/2014 pentru 

perioada 01.06.2018 – 30.06.2018: 

- Onorariu lichidator judiciar 485 lei lunar exclusiv TVA şi un onorariu de succes de 0,01% exclusiv TVA din sumele 

distribuite creditorilor. 

- Cheltuieli poştale în cuantum de 6,30 lei, conform facturii fiscale din 25.06.2018 

4. Concluzii, solicitări adresate judecătorului sindic: 

 Solicităm încuviințarea prezentului raport de activitate și acordarea unui termen de continuare procedură. 

Lichidator judiciar al Dura Sol S.R.L 

Cabinet individual de insolvenţă – Liahu Doru, prin reprezentant legal Ec. Doru Liahu 
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