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 Subscrisa, Insolvency House S.P.R.L. cu sediul procesual ales în str. Arţarului, nr. 7, sat Păun, com. Bârnova, jud. Iaşi, 
reprezentată prin asociat coordonator - Chirilă Ion, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Bau Concept 
Consulting SRL Iași, C.U.I. 24573510, J22/2993/2008, cu sediul în com. Lețcani, nr. 617, ap. cam 1, jud. Iași, 
desemnată prin Sentința civilă nr. 1760/28.11.2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, în dosarul 2153/99/2016 (nr. vechi: 
143/2016), formulăm prezentul: 

Raport Lunar Privind Debitoarea S.C. Bau Concept Consulting SRL Iași 
întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014 

Nr. 1713/06.09.2018 
I. Prezentarea Activității Lichidatorului Judiciar: 
Ȋn perioada supusă atenției prin prezentul raport de activitate, lichidatorul judiciar al debitoarei SC Bau Concept 
Consulting SRL, desemnat de instanța de judecată prin Sentința civilă nr. 1760/2017 din data de 28 noiembrie 2018 și 
confirmat de creditori conform Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1159 din data de 21.12.2017, a 
continuat activitățile specifice procedurii de faliment la care este supusă debitoarea, ȋn conformitate cu dispozițiile 
instanței de judecată și cu prevederile Legii insolvenței nr. 85/2014. 
1.1. Dosar nr. 2153/99/2016/a4 – Curtea de Apel Iași 
Dosarul nr. 2153/99/2017/a4 aflat pe rolul Curții de Apel Iași are ca obiect contestația formulată de către Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași ȋmpotriva Procesului-
Verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitoarei SC Bau Concept Consulting SRL nr. 1159 din data de 21.12.2017 
și a deciziilor consemnate ȋn acesta, respectiv confirmarea ȋn calitate de lichidator judiciar a debitoarei mai sus 
menționate pe Insolvency House S.P.R.L. și stabilirea unui onorariul fix ȋn cuantum de 2.000 lei + T.V.A. / lună și a 
unui onorariu de succes ȋn procent de 3%. 
La ultimul termen de judecată, din data de 06.09.2018, instanța a soluționat apelul formulat în sensul în care Respinge 
apelul declarat de apelantul D.G.R.F.P. Iaşi - Administraţia Judeţeană Iaşi împotriva sentinţei civile nr. 434/16.03.2018 
a Tribunalului Iaşi, pe care o păstrează. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 6.09.2018”. 
1.2. Dosar nr. 2153/99/2016/a5 – Curtea de Apel Iași 
Ȋmpotriva Sentinței civile nr. 778/11.05.2018 pronunțată de Tribunalul Iași, prin care instanța de fond a respins 
contestația formulată de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași (pentru ȋnscrierea la masa credală a 
sumei de 181.231 lei, respectiv suma de 813 lei) a formulat apel AJFP Iași. 
Lichidatorul judiciar a formulat ȋntȃmpinare, solicitȃnd instanței de control respingerea apelului formulat de creditoarea 
AJFP Iași și menținerea tabelului suplimentar așa cum a fost ȋntocmit de lichidatorul judiciar. 
Primul termen de judecată a fost fixat la data de 20 septembrie 2018. 
II. Concluzii: Solicităm acordarea unui termen de judecată pentru continuarea procedurii de faliment a debitoarei SC 
Bau Concept Consulting SRL  

Insolvency House S.P.R.L. 
 

Județul Maramureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ELECTRO DISTRIBUTION SRL, cod unic de înregistrare: 16823860 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva  
debitorului Electro Distribution SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite 

Număr: 702 Data emiterii: 07.09.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1835/100/2018, Tribunalul Maramureş, Secţia a II – a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic: Simona Oltean. 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Baia Mare, Bd. 
Republicii, nr. 2A, judeţul Maramureş. Număr de telefon: 0262-218235. Programul arhivei/registraturii instanţei: Luni - 
Vineri 08.00-13.00. 3.1. Debitor: Electro Distribution SRL – în faliment, in bankruptcy, en procedure faillite. Cod de 
identificare fiscală: 16823860. Sediul social: Baia Mare, str. Ferăstrăului, str. 28-30, judeţul Maramureş. Număr de 
ordine în registrul comerţului: J24/1536/2004. 3.2. Administrator special: nu este desemnat. 4.Creditor: conform listei 
depuse de către debitor în temeiul prevederilor art. 67, alin. (1), lit. c din Legea 85/2014. 5.Lichidator judiciar: Cabinet 
Individual de Insolvenţă Moldovan Renata. Sediul social: Baia Mare, str. George Coşbuc, nr. 32/19, judeţul Maramureş. 
RFO I-2136. Cod fiscal: RO 25010760. tel/Fax: 0362-808832. Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: 
Moldovan Renata. 6.Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Moldovan Renata, în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului Electro Distribution SRL, conform încheierii civile nr. 1323/05.09.2018, pronunţată de Tribunalul 
Maramureş, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 1835/100/2018, în temeiul art. 145, 
alin. (1), lit. A din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notifică: 7. 
Deschiderea procedurii de faliment în formă simplificată împotriva debitorului Electro Distribution SRL prin încheierea 
civilă nr. 1323/05.09.2018, pronunţată de Tribunalul Maramureş, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, în dosarul 1835/100/2018. 7.1. Debitorul Electro Distribution SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la 
deschiderea procedurii de faliment în formă simplificată să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67, 
alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, acestea împreună cu actele 
prevăzute la art. 82, alin. (1) din aceeaşi lege, trebuind să fie totodată puse la dispoziţia lichidatorului judiciar. 
7.2.Creditorii debitorului Electro Distribution SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 7.2. 1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de 
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admitere a creanţelor asupra averii debitorului este la data de 22.10.2018. În temeiul art. 114 din Legea 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul 
menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului. 3. Alte termene 
stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii simplificate de faliment: Termenul de verificare a creanţelor, de 
întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe este la 01.11.2018. Contestaţiile se vor depune la 
Tribunalul Maramureş în termen de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
Termenul de întocmire şi afişare a tabelului definitiv al creanţelor este la 26.11.2018. Data primei şedinţe a adunării 
creditorilor este la 06.11.2018, ora 1430, la sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare, strada George Coşbuc, nr. 32/19, 
judeţul Maramureş şi se convoacă creditorii, cu următoarea ordine de zi: 1. Confirmarea Cabinetului Individual de 
Insolvenţă Moldovan Renata în calitate de lichidator judiciar în dosarul cu nr. 1835/100/2018. 2. Aprobarea pe 
parcursul întregii proceduri a onorariului de 1.500 lei + TVA/lună şi a comisionului de succes de 8% + TVA din sumele 
distribuite creditorilor. 3. Alegerea comitetului creditorilor în condiţiile art. 50, alin. (4) din Legea 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 4. Avansarea de către creditori a sumelor necesare acoperirii 
tuturor cheltuielilor administrative ale procedurii prevăzute de Legea 85/2014. Termen administrativ de control pentru 
analiza stadiului procedurii la data de 12.11.2018. 8. Deschiderea procedurii simplificate de faliment se notifică 
oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş / registrului societăţilor agricole / registrului 
asociaţiilor şi fundaţiilor / alte registre pentru efectuarea menţiunii. Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la 
masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Maramureş „Cererea de înscriere a creanţei 
în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104, alin (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă. Cererea de înscriere a 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 lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru 
lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi 
consultate la arhiva Tribunalului Maramureş. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 
200 lei. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii insolvenţei se suspendă toate acţiunile judiciare sau 
extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă). 

Cabinet Individual de Insolvenţă Moldovan Renata 
 

Județul Mehedinţi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea TRACIA SRL, cod unic de înregistrare: 23497449 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență-faliment 
Nr. 8953/04.09.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4419/101/2017 - fond, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal. 
2. Arhiva/Registratura instanţei: B-dul Carol I, nr. 14, localitatea Dr. Tr. Severin, judeţul Mehedinţi, telefon: 
0252/311506, 0352/403100, Programul arhivei/registraturii instanţei: luni - vineri, orele 0830 – 1230. 
3. Debitor: SC Tracia SRL, cod de identificare fiscală 23497449, sediul social în municipiul Dr. Tr. Severin, str. Crişan, 
nr. 41, bl. N5, sc. 1, ap. 3, parter, judeţul Mehedinţi, număr de ordine în Registrul Comerţului J25/214/2008. 
4. Lichidator judiciar: lichidatori judiciari asociați Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, cod de 
identificare fiscală 20841164, cu sediul social în municipiul Dr. Tr. Severin, str. Crişan, nr. 70, bl. Ml, sc. 3, ap. 5,  
jud. Mehedinţi, membră UNPIR, conform legitimaţiei nr. 1B1463, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar 
persoană juridică Grădinaru Valentina, tel 0740159966, 0252326868 și Visal Consulting SPRL cu sediul în  
Dr. Tr. Severin, str. Mareşal Averescu, nr. 86, bl. B2, sc. 2, parter, ap. 4, jud. Mehedinți, înregistrată în Registrul 
Societăţilor Profesionale al UNPIR sub nr. RFO II - 0248, cod fiscal RO 21253553, legal reprezentată prin  
Ilie Laurenţiu Constantin conform încheierii de şedinţă de la 02.11.2017 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi,  
secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 4419/101/2017 în temeiul art. 73 din  
Legea nr. 85/2014. 
5. Subscrisele: Visal Consulting SPRL şi C.I.I. Grădinaru Valentina în calitate de lichidatori judiciari asociaţi ai 
debitorului SC Tracia SRL, conform încheierii de şedinţă de la 02.11.2017 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi,  
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 4419/101/2017, în temeiul art. 59 alin (1) 
coroborat cu art. 63 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, comunică prezentul 
raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea atribuţiilor efectuate în condiţiile art. 
159 alin. (1) şi art. 161 din Legea nr. 85/2014, astfel întocmit. 

Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 159 alin. (1) şi art. 161 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 

pentru debitorul SC Tracia SRL 
Număr dosar 4419/101/2017 - fond, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător sindic: Curelea Adrian. 

Administrator
Highlight




