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* 
Reconvocarea adunării creditorilor 

Număr: 3050, Data emiterii: 02.08.2018 
 1. Date privind dosarul: Număr dosar: 8558/99/2012 ( format vechi: 582 /2012) Anul 2012 Tribunal IAŞI Secţia II 
CIVILĂ-FALIMENT Judecător sindic: d-na Roxana Barbir 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa:IAŞI, str. E Doamna, nr. 1A Număr de telefon: 0232215160 programul arhivei/ 
registraturii instanţei: 8-13 
3.1. Debitor: AMI’S BUSINESS CONSTRUCTII SRL Cod de identificare fiscală: 25730566; sediul social: în Iasi, Sos. 
Nicolina, camera 3, bloc 964A, Parter, jud. Iasi, Număr de ordine în registrul comerţului: J22/1192/2009.  
4.Creditori: Administratia Finanțelor Publice cu sediul în Iaşi, str. A.Panu, nr. 26, Municipiul Iaşi -Direcţia Economică 
a Finanţelor Publice Locale- cu sediul în Iaşi, Bd. Stefan cel Mare şi Sfânt nr 15, jud. Iaşi, Action Construct SRL cu 
sediul procesual ales în București, Preciziei Business Center, bd. Preciziei nr. 1, et. 4, sector 6, AGIM SRL cu sediul în 
Iași, str. Fundac Boiangiu nr. 2A, BDS Loyal SRL cu sediul în Iași, str. Plopii fără Soț, nr 2E, CHV Container RO SRL 
cu sediul în Iași,Calea Chișinăului nr. 34, Combeton SA cu sediul în Iaşi, Bd. Chimiei nr. 14, Compania de Construcții 
Montaj Instalații S.P.A. SRL - în reorganizare cu sediul în Valea Lupului, jud Iași si la lichidator judiciar OMEGA 
S.P.R.L.- str. Vasile Lupu nr. 93, bl. V1, sc. B, et. 3, ap. 2, jud. Iași, Construcții Feroviare Moldova SA- în insolvență cu 
sediul procesual ales în Iași, Aleea Mușatini nr. 2, Compania Națională de Căi Ferate CFR” SA-Suc. Centrul Regional 
de Exploatare, Întreținere și Reparații CF Iași cu sediul în Iași, P-ța Gării nr. 1, SC Criber Net SRL cu sediul în Piatra 
Neamț, str. Maratei nr. 22, bl. M4, ap. 2, jud. Neamț, Debut SRL cu sediul în Iaşi, str. Pictor Octav Băncilă nr. 3, Dimar 
SRL cu sediul procesual ales în București, str. Soldat Gh. Matac nr. 15-17, sector 2, Doka Romania Tehnica Cofrajelor 
SRL cu sediul în Soseaua de centură nr. 34, com. Tunari, jud. Ilfov, E.ON Moldova Distribuție SA cu sediul în Iași, str. 
Ciurchi nr. 146-150, HI Q Geoland SRL cu sediul în Sat Iugani, com. Mircești, clădire C2, jud. Iași, Ircos Company 
SRL cu sediul în Sos. Bucium nr. 54, jud. Iași, Laura Turism SRL cu sediul în Iași, str. Vovidenie nr. 6, et. 1, ap. 1, Lis 
Affair SRL cu sediul în sat Tomești, com. Tomești, nr. 85, jud. Iași, Media Rom Grup cu sediul în Iași, Bd. Nicolae 
Iorga nr. 1, Omega IS Comunications SRL cu sediul în Iași, str. Carpați nr. 4, bl. 908A, sc. A, parter, jud. Iași, Polyglass 
Romania SRL cu sediul în Iași, Bd. Chimiei nr. 6D, Prodservicom Bogdan SRL cu sediul procesual ales la Cab. Av. 
Macovei Oana, ALDO Office Center, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl Penes Curcanul, birou nr. 10, jud. Iași, Proexced SRL cu 
sediul în Targu Mureș, str. Stefan Cicio Pop nr. 40/6, jud. Mureș, Turnomex Phoenix SRL cu sediul procesual ales în 
str. Nicolae Iorga, nr. 5, bl. C5, sc. A,et. 1, ap. 8, jud. Iași. 
5.Lichidator judiciar: „EuroBusiness LRJ”S.P.R.L. Cod de identificare fiscală: RO 16605670 sediul social: Iaşi, str. 
Zorilor nr. 11, jud. Iaşi Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO II 0022/2006 Tel/Fax: 
0232/22.07.77 E-mail: office.is@lrj.ro. nume ºi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică 
EDUARD PASCAL 
6.Subscrisa: „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitorului: AMI’S BUSINESS 
CONSTRUCTII SRL conform Sentinței Civile nr. 1575 din data de 20.10.2015 pronunţată de Tribunalul IAŞI, secţia II 
CIVILĂ-FALIMENT, în dosarul nr. 8558/99/2012 (format vechi: 582 /2012), în temeiul art. 14 şi următoarele din 
Legea privind procedura insolvenţei reconvocarea adunării creditorilor debitorului AMI’S BUSINESS 
CONSTRUCTII SRL  
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Iaşi, str. Zorilor nr. 11. Data: 21.08.2018 ora 
1200. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul 
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi 
prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia 
i s-a încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi 
comunicată prin orice mijloace administratorului judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului.  
Ordinea de zi: 
1. Aprobarea Raportului nr. 2564/18.06.2018 privind aprobarea ofertei de valorificare a unui bun mobil din patrimoniul 
debitorului AMI’S BUSINESS CONSTRUCTII SRL publicat în BPI nr 12712/22.06.2018. 

Lichidator judiciar, „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., 
prin asociat coordonator: Eduard Pascal 

 
Județul Maramureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea INTRACOM SA, cod unic de înregistrare: 2208254 
România, Tribunalul Maramureş 
Secţia a II-a Civilă, De Contencios Administrativ Şi Fiscal 
B-dul Republicii nr.2A 
Dosar nr. 1665/100/2018 

Comunicare Încheiere civilă nr. 1287 
emisă la: ziua 01 luna 08, anul 2018 

Către, 
Debitor  
1. SC INTRACOM SA - BAIA MARE, STR.VRANCEI, nr. 7E, Judeţ MARAMUREŞ  

Administrator
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Lichidator  
2.PARETO GRUP IPURL - Baia Mare, Bd. Bucureşti, nr. 25, et. 1, Judeţ MARAMUREŞ 
Se comunică, alăturat, copia Încheierii civile nr. 1287 din data de 01.08.2018, pronunţată în dosarul nr. 1665/100/2018 
al Tribunalului Maramureş – Secţia a II- Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind pe debitoarea 
INTRACOM SA - BAIA MARE, STR.VRANCEI, nr. 7E, jud. Maramureş, J24/996/1992, CUI RO 2208254. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

 Ionel Paşca 
* 

România, Tribunalul Maramureş 
Secţia a II-a Civilă De Contencios Administrativ Şi Fiscal 
Dosar nr. 1665/100/2018 

Încheierea civilă nr. 1287  
Camera de consiliu din 1 august 2018  

Instanţa constituită din: 
Preşedinte Nela Borcutean – judecător sindic 

Grefier Ionel Paşca 
Pe rol fiind soluţionarea cererii formulată de debitoarea SC INTRACOM SA, cu sediul social în Baia Mare, str. Vrancei 
nr. 7E, jud Maramureş, înregistrată la O.R.C. Maramureş sub nr. J24/996/1992, CUI RO 2208254, având ca obiect 
cererea debitorului – Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, art. 66 şi art.71.  
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 numărul de mai sus, la data de 30.07.2018, debitoarea SC INTRACOM SA, cu sediul 
social în Baia Mare, str. Vrancei nr. 7E, jud Maramureş, înregistrată la O.R.C. Maramureş sub nr. J24/996/1992, CUI 
RO 2208254 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 pe PARETO GRUP IPURL cu sediul în Baia Mare, Bd. Bucureşti nr. 25, et. 1, jud. Maramureş. 
În motivarea cererii se arată că, în fapt, Societatea INTRACOM S.A este cu capital integral privat, având ca obiect 
principal de activitate lucrări de instalaţii electrice conform cod CAEN 4321. 
La data formulării cererii, înregistrează datorii totale în cuantum de 1.537.646,35 lei conform balanţei contabile 
întocmite la 30.06.2018, către instituţiile bancare, bugetul statului şi furnizori, fapt reflectat prin înscrisurile doveditoare 
anexate cererii conform dispoziţiilor art. 67 alin. 1 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă. 
Întrucât nu dispune în prezent de disponibilităţile băneşti suficiente pentru plata datoriilor scadente, certe lichide şi 
exigibile, unul din factori fiind conjunctura economică de moment, încasarea cu dificultate a creanţelor, consideră că se 
impune deschiderea procedurii şi reorganizarea activităţii pe baza unui plan de reorganizare. 
În caz contrar, consideră că s-ar acumula noi datorii, ajungându-se într-o stare iminentă de faliment, fiind afectaţi atât 
creditorii cât şi activitatea şi patrimoniul societăţii. 
Mai mult, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a trecut la executarea silită prin poprirea contului, fapt care 
afectează activitatea curentă a societăţii în ceea ce priveşte relaţiile cu furnizorii. 
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, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează 
prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile iar insolvenţa debitorului 
este prezumată atunCI când acesta după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor, prezumţia fiind 
relativă. 
Din definiţia legală menţionată se observă că una dintre caracteristicile esenţiale ale insolvenţei o reprezintă insuficienţa 
fondurilor băneşti din patrimoniul debitorului, care face imposibilă stingerea prin plată a datoriilor exigibile cu sumele 
de bani disponibile. 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 acestei legi, în termen de maximum 30 de zile de 
la apariţia stării de insolvenţă. La cererea adresată tribunalului va fi ataşată dovada notificării organului fiscal competent 
cu privire la intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei, această dovadă fiind depusă la fila 20 din dosar. 
În situaţia de faţă, din înscrisurile existente la dosar, rezultă că debitoarea este în stare de insolvenţă, nedispunând de 
fonduri băneşti pentru plata datoriilor, acestea sunt în cuantum superior sumei de 40000 lei conform din balanţei 
aferentă lunii anterioare cererii de deschidere a procedurii, fiind îndeplinită condiţia referitoare la valoarea prag 
prevăzută de art. 5 pct. 72, motiv pentru care în baza dispoziţiilor art. 71 şi următoarele din Legea nr. 85/2014, se va 
dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă, potrivit dispozitivului. În consecinţă, se vor dispune şi măsurile 
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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 INTRACOM SA, cu sediul social în Baia Mare, str. Vrancei nr. 7E, jud 
Maramureş, înregistrată la O.R.C. Maramureş sub nr. J24/996/1992, CUI RO 2208254, pentru deschiderea procedurii 
generale şi în consecinţă: 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 INTRACOM SA, cu sediul social în 
Baia Mare, str. Vrancei nr. 7E, jud Maramureş, înregistrată la O.R.C. Maramureş sub nr. J24/996/1992, CUI RO 
2208254. 
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: 
Numeşte administrator judiciar provizoriu practician în insolvenţă PARETO GRUP IPURL cu sediul în Baia Mare, Bd. 
Bucureşti nr. 25, et. 1, 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 notificarea deschiderii 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 
17.09.2018. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 08.10.2018. 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 15.10.2018, la 
sediul administratorului judiciar provizoriu desemnat şi convoacă creditorii debitoarei. 
Fixează termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 02.11.2018. 
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către administratorul judiciar provizoriu desemnat. 
În 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 notificarea deschiderii 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 27.11.2018, 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, 01.08.2018.  
Preşedinte,                                                                                                                                                                  Grefier, 
Nela Borcutean           Ionel Paşca 
 
Județul Mureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea BABY SIMPLEX SRL, cod unic de înregistrare: 10092877 
România  
Tribunalul Specializat Mureş 
Tg.Mureş, str.Justiţiei, nr.1, jud.Mureş  
Dosar nr.479/1371/2014/a6 

Comunicare 
Sentinţa nr. 365, 

pronunţată la: ziua 24, luna 07, anul 2018 
CĂTRE,  

CREDITORII 
1. NR DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV PRIN ADMINISTRAŢIA 
JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MUREŞ - Tg.Mureş, strada Gheorghe Doja, nr. 1-3, Judeţ MUREŞ 
2. NR MUNICPIUL TÎRGU MUREŞ - Tg.Mureş, Piaţa Victoriei, nr. 3, Judeţ MUREŞ 
3. NR BRD GSG - sector 1, Bucureşti, Bdul Ion Mihalache, nr. 1-7 
4. NR KUTI TUNDE - Tg.Mureş, strada Ciucas, nr. 3/28, Judeţ MUREŞ 

Administrator
Highlight




