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10. 
SCM Muncă și Artă 

Bacău 
Bacău, str. Mărășești, nr. 14-

16 
25.346,51 0 23.346,51 

11. SC Capital Invest SRL 
Moinești, str. Lunca, nr. 32, 

jud. Bacău 
12.727,92 0 12.727,92 

12. 
Societatea Cooperativă 

de Consum 
Coopproiect 

București, sect. 1, str. 
Mendeleev, nr. 28-30, 

124.929,68 0 124.929,68 

13. 
Asociația proprietari 

Narciselor nr. 2 
Bacău, str. Narciselor, nr. 

12, sc. A, ap. 205 
4.802,99 0 4.802,99 

 TOTAL CREANTE 5.053.589,34 66.812,30 4.986.777,04 
Contexpert SPRL Bacău 

 
2. Societatea ELECTROTEHNO SRL, cod unic de înregistrare: 13210349 

Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei 
Nr. 2357, data emiterii: 23.08.2018 

1.Date privind dosarul: Număr dosar 2207/110/2018, Tribunalul Bacău, Secţia a II-a Civilă şi de Contencios 
Administrativ şi Fiscal; 
2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa: str. Ştefan cel Mare nr. 4, jud. Bacău, număr de telefon 0234541910, programul 
arhivei/registraturii instanţei: 09-13; 
3.Debitor: Electrotehno SRL, cod de identificare fiscală 13210349, sediul social în Bacău, Calea Republicii, nr. 166, 
jud. Bacău, număr de ordine în registrul comerţului J04/391/2000; 
4.Creditori: nu s-a împlinit termenul de înscriere la masa credală; 
5.Administrator judiciar: Lichidator Instant Expert SPRL, cod de identificare fiscală RO20569524, sediul social Bacău, 
str. Trandafirilor nr.1, bl.1, sc.D, apt.1 şi 2, jud. Bacău, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RFO-
II 0137, tel./fax 0234581515, E-mail: juridic@lichidatorinstantexpert.ro, nume şi prenume reprezentant administrator 
judiciar persoană juridică: asociat coordonator Galai Violeta; 
6.Subscrisa Lichidator Instant Expert SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Electrotehno SRL, 
desemnat prin încheierea civilă nr. 492/2018 din data de 21.08.2018 pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia a II-a Civilă 
şi de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 2207/110/2018, a cărei minută a fost comunicată subscrisei la 
data de 21.08.2018, în temeiul art. 71 alin.2 raportat la art. 100 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, notifică: 
7.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei asupra Electrotehno SRL prin încheierea civilă nr. 492/2018 din data de 
21.08.2018. Prin hotărâre s-a mai dispus păstrarea dreptului de administrare al debitoarei sub supravegherea 
administratorului judiciar, având în vedere intenția de reorganizare a debitoarei; 
7.1.Conform art. 82 din lege, debitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar toate informaţiile 
şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, și de a deschide un cont de avere în termen de 
2 zile de la primirea notificării în temeiul art. 39 din legea 85/2014 din care vor fi suportate cheltuielile aferente 
procedurii; toate plățile vor fi supuse spre aprobare administratorului judiciar în virtutea exercitării obligației de 
supraveghere a activității, sub sancțiunea nulității. 
7.2.Termene limită stabilite prin încheierea de deschidere a procedurii:- înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor 
asupra averii debitoarei la 05.10.2018; - verificarea creanțelor, întocmire și publicare în BPI a tabelului preliminar de 
creanțe la 26.10.2018; - definitivarea tabelului de creanțe la 20.11.2018. Conform art. 114 alin. (1) din lege, titularul de 
creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creanţelor până la expirarea termenului 
prevăzut va fi decăzut, cât priveşte creanţele respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi 
calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedură. 
7.3.Data primei adunări a creditorilor este la 29.10.2018 orele 12.00 la sediul administratorului judiciar Lichidator 
Instant Expert S.P.R.L. din Bacău, str. Trandafirilor nr.1-2, jud. Bacău. Ordinea de zi a ședinței este următoarea: 1) 
prezentarea rapoartelor întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 92 şi 97 din lege cu propunerea de 
continuare a perioadei de observaţie sau de trecere la faliment; 2) alegerea unui comitet al creditorilor format din 3-5 
creditori în condiţiile art. 50 din lege; 3) confirmarea administratorului judiciar Lichidator Instant Expert S.P.R.L., 
desemnat provizoriu de către judecătorul sindic în condiţiile art. 57 alin. 2 din Legea 85/2014 și stabilirea onorariului 
acestuia de 3.000 lei/lunar exclusiv TVA şi 5% onorariu de succes; 4) probleme diverse. Creditorii pot fi reprezentaţi în 
adunare prin împuterniciţi cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane 
juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă, scrisoarea prin 
care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat 
semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua şi la ora 
fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar.  
8.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei, stabilită prin hotărâre de judecătorul sindic, se notifică Oficiului 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare, precum și 
instanțelor judecătorești de pe raza Tribunalului Bacău și tuturor băncilor unde debitorul are conturi în vederea aplicării 
prevederilor art. 75 din 85/2014. 
Informaţii suplimentare: 

Administrator
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9.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 nr.85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 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. 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 administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că 
exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Cererea va fi însoţită 
de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la 
arhiva Tribunalului. Conform art. 90 din lege, deschiderea procedurii nu afectează dreptul niciunui creditor de a invoca 
compensarea creanţei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci când condiţiile prevăzute de lege în materie de 
compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii; compensarea poate fi constatată şi de administratorul 
judiciar. De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea 
creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (în condițiile și cu excepțiile prevăzute la art. 75 din Legea nr.85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă). 

Administrator judiciar, Lichidator Instant Expert SPRL, Asociat coordonator, Galai Violeta 
 

3. Societatea LERA PRODUCT SRL, cod unic de înregistrare: 26822056 
Proces-verbal al adunării creditorilor debitoarei Lera Product SRL 

Nr. 33 / 20.04.2018 
1. Date privind dosarul: 2676/110/2016 Tribunalul Bacău – Secţia a II a Civilă, de Contencios Adm. şi Fiscal, 
Judecător-sindic: Angelica Costea; 
2.Arhiva/registratura instanţei: Bacău, str. Şt. cel Mare, nr. 4, tel. 0234525221, luni-vineri: 10-13; 
3.Debitor: SC LERA PRODUCT SRL, sat/com. Plopana, jud. Bacău, J4/365/2010, CUI 26822056; 
4.Creditori: Garanti Bank SA, AJFP Bacău, FGCR IFN SA, Ivoexim SRL; 
5.Lichidator judiciar: C.I.I. Crucianu Mariana Carmen, cu sediul în Bacău, str. Neagoe Vodă 24/B/7, Jud. Bacău, CUI 
27295426, UNPIR 1B3066, tel./fax: 0334/425916, mobil: 0744768985, email: crucianu.mariana@yahoo.com, desemnat 
prin Încheierea din 08.12.2016, pronunțată de Tribunalul Bacău, în dosarul nr. 2676/110/2016, în temeiul art. 48 alin. 6 
din Legea 85/2014, întocmește prezentul proces-verbal.Încheiat astăzi, 20.04.2018, la sediul lichidatorului judiciar din 
Bacău, str. Neagoe Vodă 24/B/7, jud. Bacău. Adunarea creditorilor a fost convocată la inițiativa lichidatorului judiciar, 
convocatorul nr. 31/05.04.2018 fiind publicat în BPI nr. 7329/11.04.2018.Ordinea de zi:1. Aprobarea strategiei de 
vânzare a bunurilor falitei. Lichidatorul judiciar propune ca vânzarea să se efectueze prin licitație cu publică cu strigare, 
ședințele urmând a fi organizate săptămânal. Prețul de pornire: 100% din valoarea evaluată, urmând a se diminua cu 
10% lunar. Prețul minim de pornire diminuat: 50% din valoarea evaluată.Desfășurarea adunării creditorilor: La ședința 
adunării creditorilor votează prin corespondență creditorul FGCR IFN SA, acesta deținând 22,12% din total pasiv. 
Lichidatorul judiciar constată că nu au fost îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de art. 49 alin. 1 din Legea 
85/2014, ponderea creanței creditorului FGCR IFN SA situându-se sub limita legală de 30% din totalul creanțelor cu 
drept de vot.Discutarea punctelor de pe ordinea de zi:Întrucât prezenta adunare a creditorilor nu a fost legal constituită, 
discutarea punctului de pe ordinea de zi nu poatea avea loc în cadrul ședinței de astăzi, 20.04.2018.Concluzii: În 
vederea aprobării strategiei de valorificare a bunurilor debitoarei, lichidatorul judiciar va proceda la reconvocarea 
adunării creditorilor pentru o data ulterioară. 

Lichidator judiciar, C.I.I. Crucianu Mariana Carmen 
 

4. Societatea PROAMY DISTRIBUTION SRL, cod unic de înregistrare: 29699994 
1.Date privind dosarul: Număr dosar 5783/110/2014; Tribunal Bacău, Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ 
şi Fiscal; Judecător sindic: Grancea Gabriel, 
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr. 4,loc. Bacău, jud. Bacău, număr de tel 0234.51.44.19, programul 
arhivei/registraturii instanţei: 10.30 -12.30  
3.1.Debitor: SC PROAMY DISTRIBUTION SRL, cod de identificare fiscală 29699994, sediul social în jud. Bacău, 
loc. Bacău, str. Henri Coandă, nr.7, în perimetru Colegiului Grigore Antipa. Număr de ordine în registrul comerţului 
J04/121/2012.  
3.2.Administrator special: Mandrila Mircea.  
4.Creditor:  
5.Lichidator judiciar:Ionescu şi Asociaţii SPRL cu sediul profesional, str. Mioriţei, nr 2, loc. Bacău, jud. Bacău, atestat 
sub nr. RFO II -0661/2013,Tel/Fax 0334/417350, E-mail cpi.ionescuadrian@yahoo.com, Reprezentant lichidator 
judiciar Asociat coordonator Ionescu M. Adrian. 
6.Ionescu şi Asociaţii SPRL, în calitate de Lichidator judiciar al debitorului SC PROAMY DISTRIBUTION SRL, 
conform Sentinţei nr.25 din data de 21.01.2016 pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia a II a Civilă de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul 5783/110/2014, în temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2014, depunem prezentul: 

Raport activitate 
Nr. SPRL 2439/PX 875/20.08.2018 

Ultimul Raport de activitate a fost publicat în BPI 14292/19.07.2018.Avînd în vedere nevalorificarea bunurilor nici la 
licitația organizată în data de 05.07.2018 lichidatorul judiciar stabileste pentru data de 10.08.2018 ora 11:00 o nouă 

Administrator
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