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2. Societatea DENIZ KLASS SRL, cod unic de înregistrare: 16358413 
Tribunalul Constanţa 
Secţia a II-a civilă  
Dosar nr. 8318/118/2017 
Data emiterii –10.10.2018 
Debitoare –SC DENIZ KLASS SRL - CONSTANTA, DRAGOSLAVELOR, nr. 1C, bl. B1, sc. A, et. 2, ap. 10, Judeţ 
CONSTANŢA, număr de ordine în Registrul Comerţului J13/6094/2004, CUI 16358413,  
Lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă SALOP ION cu sediul în CONSTANTA, STR Agricultori, nr. 10, 
Judeţ CONSTANŢA, tel.: 0722609663, 0241548545,  
e-mail: salop_ion @yahoo.com  

Citaţia 
Emisă la: ziua 10 luna 10 anul 2018 

Către,  
Conform listă anexă  
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 3, completul F6, în ziua de 26.11.2018, ora 08,30 în calitate de creditori, 
debitor fiind SC DENIZ KLASS SRL - CONSTANTA, DRAGOSLAVELOR, nr. 1C, bl. B1, sc. A, et. 2, ap. 10, Judeţ 
CONSTANŢA, număr de ordine în Registrul Comerţului J13/6094/2004, CUI 16358413 prin Lichidator judiciar 
Cabinet Individual de Insolvenţă SALOP ION cu sediul în CONSTANTA, STR Agricultori, nr. 10, Judeţ 
CONSTANŢA, pentru discutarea raportului privind propunerea de închidere a procedurii insolvenţei.  
LISTĂ ANEXĂ 
CREDITORI 
1. DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI PRIN ADMINISTRAŢIA 
JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CONSTANŢA - CONSTANŢA, BDUL I.G.DUCA, nr. 18, Judeţ 
CONSTANŢA 
2. SC EVA ENERGY SA CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA SOFT COLLECTION MANAGEMENT SRL - 
sector 6, Bucureşti, str Ernest Juvara, nr. 18, et. 4 
3. MUNICIPIUL CONSTANŢA PRIN PRIMAR ŞI SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE,TAXE ŞI ALTE 
VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL - CONSTANŢA, STR SULMONA, nr. 22, Judeţ CONSTANŢA 
4. CREDIDAM – Bucureşti str. CA Roseti nr. 34 sector 2 Bucureşti  
Parafa preşedintelui instanţei,                 Grefier, 
 
Județul Dolj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea FIN CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 18559537 
România, Tribunalul Dolj, Secţia a II– a Civilă 
Str. Brestei nr. 12 
Dosar nr. 5705/63/2018 

Comunicare încheiere 
emisă la: ziua 12, luna 10, anul 2018 

Către, 
Debitor 
1. Nr Fin Construct SRL - com. Isalnita, Isalnita, str. Bisericii, nr. 24, Judeţ Dolj 
Creditor 
2. Nr Lex Holding Construct SRL prin Lichidator judiciar Sos Insolv SPRL - Bucureşti, Bucureşti, Calea Dorobanţilor, 
nr. 102-110, bloc 2, sc B, ap. 62, sector 1 
3. Nr SC Barlop SRL - com. Brădeşti, Brădeşti, str. Mihai Viteazul, nr. 9, Judeţ Dolj 
4. Nr Rotasor SRL - com. Rojişte, Tîmbureşti, nr. 97, Judeţ Dolj 
5. Nr SC Gme Serv SRL - com. Măceşu de Sus, Măceşu de Sus, nr. 56, et. 1, Judeţ Dolj 
Intimat 
6. Nr ORC Dolj - Craiova, str. Calea Unirii, nr. 126, Judeţ Dolj 
7. Nr Judecătoria Craiova - Craiova, Judeţ Dolj 
Administrator Judiciar 
8. Activ Management Lrc IPURL - Craiova, str. Sf. Dumitru, nr. 3, Judeţ Dolj 
Se comunică, alăturat, copia încheierii din data de 24.09.2018, pronunţată în dosarul nr. 5705/63/2018 de Tribunalul 
Dolj, Secţia a II-a Civilă, privind debitoarea Fin Construct SRL, cu sediul în Işalniţa, str. Bisericii, nr. 24, jud. Dolj, 
J16/670/2006, CUI 18559537. 
Parafa preşedintelui instanţei,     Grefier, 

Gabriela Mihaela Goşa 
* 

România, Tribunalul Dolj, Secţia a II-A Civilă 
Dosar nr. 5705/63/2018 

Administrator
Highlight
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Încheiere 

Şedinţa publică de la 24 Septembrie 2018 
Completul compus din: 

Preşedinte Valentina Vasile 
Grefier Gabriela Mihaela Goşa 

Pe rol soluţionarea cererii de deschidere a procedurii generale de insolvenţă formulată de debitoarea Fin Construct SRL, 
cu sediul în Işalniţa, str. Bisericii, nr. 24, jud. Dolj, J16/670/2006, CUI 18559537. 
Dezbaterile au avut loc la data de 19.09.2018, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte 
integrantă din prezenta, când Tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea în cauză la data 
de 24.09.2018, când în aceeaşi componentă a hotărât următoarele: 

Tribunalul, 
La data de 17.07.2018, debitoarea Fin Construct SRL, cu sediul în Işalniţa, str. Bisericii, nr. 24, jud. Dolj, J16/670/2006, 
CUI 18559537, a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. 
În motivare, a arătat că se află în stare de insolvenţă prezumată întrucât fondurile băneşti disponibile sunt insuficiente 
pentru plata datoriilor exigibile în cuantum total de 6.069.898,23 lei reprezentând datorii de 2.589.906,06 lei către 
furnizori, 333.953,14 lei credit bancar scadenţat anticipat, 336.709,68 lei către clienţi creditori, 100.007,00 lei către 
personalul angajat, 1.172.153,00 lei către bugetul asigurărilor sociale şi 1.537.169,35 lei către bugetul statului. 
Astfel, în cauză este aplicabilă prezumţia prevăzută de art. 5 pct. 29) din Legea 85/2014 întrucât deşi au trecut mai mult 
de 60 de zile de la scadenţă, nu am plătit datoriile faţă de creditorii noştri. 
A încheiat anul 2017 cu un profit operaţional de 324.919,02 lei, având înregistrată o cifră de afaceri de 6.200.252,00 lei, 
pentru ca la 30.06.2018 să înregistrăm o pierdere operaţională de 1.396.011,18 lei, la o cifră de faceri de 1.216.474,01 
lei. 
În anul 2017 am beneficiat de o eşalonare pe 60 de luni a obligaţiilor fiscale în cuantum de 2.288.240,00 lei, prin 
Decizia ANAF de eşalonare nr. 1649/06.04.2017, în baza căreia achitam lunar către bugetul de stat aproximativ 
38.000,00 lei. 
Arătă că în trimestrul I al anului financiar 2018 fluxul de cash flow a fost semnificativ influenţat în mod negativ de 
întârzierile în decontarea creanţelor terţilor către subscrisa înregistrate la 31.12.2017 în cuantum de 2.399.061,76 lei, în 
parte aparţinând unor unităţi administrativ teritoriale care reprezintă clienţi beneficiari ai lucrărilor de infrastructură de 
apă şi canal şi care nu au putut angaja niciun fel de plată neavând aprobate alocările bugetare. 
Odată apărută această problemă de solvabilitate imediată, principalii furnizori, în mare parte posesori de Bilete la Ordin 
emise în alb ca şi garanţie a îndeplinirii obligaţiilor debitoare contractuale asumate, au completat şi depus spre 
decontare Biletele la Ordin, mare parte dintre acestea fiind refuzate la plată datorită lipsei disponibilului, creând-se 
totodată incidente de plată. 
Urmând cursul firesc în încercarea de recuperare a creanţelor, respectivii furnizori au solicitat către diferite Bej 
executarea silită a subscrisei, fiind astfel instituite popriri pe conturile societăţii şi pornită urmărirea silită a bunurilor 
patrimoniale, cu consecinţa blocării totale a activităţilor curente. 
Blocarea activităţilor curente datorită lipsei finanţării lucrărilor conduce în mod inevitabil la imposibilitatea obţinerii de 
noi venituri, în condiţiile în care dacă s-ar asigura premisele continuării activităţii curente ar exista posibilităţi reale de 
reluare a încasărilor şi de deblocare a plăţii creanţelor. 
Mai mult decât atât, odată blocată activitatea curentă, presiunea asupra societăţii devine din ce în ce mai mare în 
condiţiile în care beneficiarii noştri sunt îndreptăţiţi conform contractelor asumate să ne calculeze şi ne-au şi calculat 
penalităţi de întârziere cuprinse între 0,1% şi 0,3% pe zi din valoarea contractelor, cuantumul acestor penalităţi urmând 
a creşte cu fiecare zi de întârziere înregistrată. 
Arătă că faţă de o cifră de afaceri de 1.213.532,84 lei înregistrată la 31.01.2018, în luna mai 2018 s-a înregistrat o cifră 
de afaceri de 2.941,17 lei iar în luna iunie 2018 o cifră de afaceri 0. 
Ca efect direct al scăderii dramatice a fluxului de cash flow a încetat plăţile către bugetul de stat astfel că în baza 
Deciziei ANAF nr. 1820/14.03.2018 s-a constatat pierderea valabilităţii eşalonării la plată pentru suma de 2.127.044,00 
lei la care se adaugă obligaţii de plată accesorii în cuantum de 106.352,00 lei calculate în baza Deciziei ANAF 
nr.1821/14.03.2018. 
Având în vedere că în fapt ne aflăm într-un blocaj datorită imposibilităţii participării societăţii la licitaţii de lucrări dat 
fiind că nu îndeplinim criteriul eligibilităţii datorită existenţei restanţelor la bugetul de stat şi la bugetul asigurărilor 
sociale, ne-am angrenat, cu bună-credinţă, în negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor, în special cele 
către buget. 
La data de 10.07.2018 a primit acordul de principiu nr. 5443/09.07.2018 precum şi Certificatul de atestare fiscală nr. 
2145/04.07.2018 prin care am fost anunţaţi că figurăm în evidenţa organului fiscal central cu obligaţii fiscale în 
cuantum total de 3.092.896,00 lei din care cuantumul obligaţiilor fiscale nete ce pot face obiectul înlesnirilor la plată 
este de 1.014.866,00 lei, în timp ce obligaţiile fiscale rămase nestinse din înlesnirile la plată acordate prin decizia de 
eşalonare anterioară, în cuantum de 2.078.030,00 lei, nu pot face obiectul eşalonării la plată. 
În paralel, executorul fiscal, pentru stingerea obligaţiilor fiscale/bugetare datorate, la data de 11.07.2018, în cadrul 
dosarului de executare nr. F112, a organizat o licitaţie în cadrul căreia au fost vândute importante mijloace de producţie 
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din patrimoniul subscrisei, fapt care este de natură a îngreuna în mod vădit posibilitatea de a ne desfăşura lucrările 
angajate. 
Considerând că negocierile pentru restructurarea datoriilor au eşuat, adresează Tribunalului Dolj prezenta cerere pentru 
a fi supuşi dispoziţiilor legii nr. 85/2014. 
În drept, au invocat dispoziţiile art. 66-69 din Legea 85/2014. 
În dovedire, solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri. 
A anexat următoarele documente: situaţia financiară anuală 2017 şi balanţa de verificare pentru luna iunie 2018; lista 
bunurilor, incluzând toate conturile şi băncile prin care rulăm fondurile; lista numelor şi a adreselor creditorilor, 
cuprinzând suma şi drepturile de preferinţă; lista plăţilor şi transferurilor patrimoniale efectuate în cele 6 luni anterioare; 
contul de profit şi pierdere pe anul 2017; declaraţie prin care ne exprimăm intenţia de intrare în procedură de 
reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activităţii, în vederea stingerii datoriilor; descrierea sumara a 
modalităţilor pe care le avem în vedere pentru reorganizarea activităţii; certificat de la oficiul registrului comerţului nr. 
52173/26.06.2018 din care rezultă că nu am mai fost supuşi procedurii de reorganizare judiciară într-un interval de 5 ani 
anterior formulării prezentei cereri introductive; declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notar, din care rezultă 
că debitorul sau administratorii ori asociaţii care deţin controlul debitorului nu au fost condamnaţi definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie şi de serviciu, de fals, precum şi pentru 
infracţiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 82/1991, Legea nr. 21/1996, Legea nr. 
78/2000, Legea nr. 656/2002, Legea nr. 571/2003, Legea nr. 241/2005 şi Legea 85/2014 în ultimii 5 ani anterior 
deschiderii procedurii; dovada Codului Unic de înregistrare; dovada notificării organului fiscal competent nr. 
106129/16.07.2018; Decizia ANAF nr. 1649/06.04.2017 de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale; Decizia ANAF nr. 
1820/14.03.2018 de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării; Decizia ANAF nr. 1821/14.03.2018 de stabilire a 
obligaţiilor de plată accesorii; Certificat de atestare fiscală nr. 2145/04.07.2018; Proces-verbal de punere de acord nr. 
5397/06.07.2018; Acord de principiu nr. 5443/09.07.2018; Proces-verbal ANAF nr. 9828/11.07.2018 licitaţie 
valorificare bunuri. 
De asemenea, solicită desemnarea ca administrator judiciar a Cabinetului Individual de Insolvenţă Durlă Sorin Daniel, 
cu sediul în Craiova, st. Basarabia nr. 10, bl. F3, sc. 1, ap.8. 
Solicită judecarea cauzei în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ. 
A anexat dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 
La data de 23.07.2018 creditoarea Lex Holding Construct SRL a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenţei 
împotriva debitoarei Fin Construct SRL, arătând că deţine împotriva acesteia o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în 
cuantum de 550.000 lei. a solicitat, totodată, desemnarea în calitatea de administrator judiciar a Activ_Lex Insolvenţa 
SPRL, prin cererea depusă la dosar la data de 19.09.2018. 
 Cererea creditoarei a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Dolj sub nr. 5793/63/2018. 
La data de 14 august 2018, creditoarea Rotasor SRL a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva 
debitoarei Fin Construct SRL, arătând că deţine împotriva acesteia o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în cuantum de 
45.591,80 lei. a solicitat, totodată, desemnarea în calitatea de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă Activ 
Management Lrc IPURL. 
La data de 14 august 2018 creditoarea Gme Serv SRL a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenţei 
împotriva debitoarei Fin Construct SRL, arătând că deţine împotriva acesteia o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în 
cuantum de 52.690,5 lei. a solicitat, totodată, desemnarea în calitatea de administrator judiciar a practicianului în 
insolvenţă Activ Management Lrc IPURL. 
La data de 18.09.2018 creditoarea Societatea Italat Recycle Uk Ltd,a formulat cerere de deschidere a procedurii 
insolvenţei împotriva debitoarei Fin Construct SRL, arătând că deţine împotriva acesteia o creanţă certă, lichidă şi 
exigibilă în cuantum de 270.000euro. a solicitat, totodată, desemnarea în calitatea de administrator judiciar a 
practicianului în insolvenţă Activ Management Lrc IPURL. 
La data de14 august 2018 creditoarea Barlop SRL a, a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva 
debitoarei Fin Construct SRL, arătând că deţine împotriva acesteia o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în cuantum de 
120.799,25. a solicitat, totodată, desemnarea în calitatea de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă Activ 
Management Lrc IPURL. 
Examinând actele aflate la dosar, instanţa reţine următoarele: pentru admiterea cererii formulate de către debitor, art. 71 
alin. 1 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, prevede cerinţa verificării de 
către judecătorul-sindic a îndeplinirii condiţiilor stabilite de art. 66 din acelaşi act normativ conform cărora debitorul 
aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze Tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor ordonanţei în 
termen de 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă. 
Potrivit art. 5 pct. 29 din Legea 85/2014, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează 
prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile: a) insolvenţa este 
prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul după 60 de zile de la scadenţă nu a plătit datoria sa faţă de creditor, 
prezumţia este relativă b) insolvenţă este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă 
datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei. prin urmare judecătorul-sindic este obligat 
să verifice dacă eventualele datorii ale debitorului sunt certe, lichide şi exigibile şi nu pot fi acoperite din fondurile 
băneşti disponibile. Debitorul este în stare de insolvenţă întrucât nu poate acoperi cu disponibilităţile băneşti datoriile 
scadente. 
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Judecătorul –sindic reţine că debitoarea este în stare de insolvenţă prezumată, întrucât datoriile exigibile erau în 
cuantum de 6.069.898,23 lei la data formulării cererii de deschidere a insolvenţei-17 iulie 2018. Totodată, pasivul 
exigibil este superior valorii – prag prevăzută de art.5 pct.72 cerut de Lg. 85/2014. 
Constatând, deci, că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 66-68 din Legea 85/2014 privind procedura 
insolvenţei, instanţa va admite cererea şi în temeiul art. 71 alin. 1 din lege se va constata că debitorul este în încetare de 
plăţi şi se va deschide procedura generală de insolvenţă împotriva sa. 
Având în vedere că ulterior înregistrării cererii debitorului, dar înainte de soluţionarea acesteia, creditoarea Lex Holding 
Construct SRL, a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei, în temeiul art. 66 alin. 6 
din Lg. 85/2014 dispune conexarea dosarului nr. 5793/63/2018 la prezentul dosar, cererea creditoarei Lex Holding 
Construct SRL urmând a fi considerată declaraţie de creanţă. 
Constatând că, au formulat cereri de deschidere a procedurii insolvenţei creditorii, SC Barlop SRL, Rotasor SRL, SC 
Gme Serv SRL şi Societatea Italat Recycle Uk Ltd., în temeiul art. 66 alin.7 din Legea 85/2014 aceste cereri vor fi 
calificate drept declaraţii de creanţă, ce vor urma procedura de verificare şi înregistrare la masa credală. 
Se mai constatată că atât debitoarea, prin cererea introductivă, cât şi creditorii au solicitat desemnarea unui practician în 
insolvenţă pentru administrarea procedurii. Astfel debitoarea a solicitat desemnarea CII Drulă Sorin Daniel. 
Creditoarele Societatea Italat Recycle Uk Ltd, Barlop SRL, Rotasor SRL, Gme Serv SRL au solicitat desemnarea în 
calitate de administrator judiciar a Activ Management Lrc IPURL. 
Creditoarea Lex Holding Construct SRL a solicitat desemnarea în calitate de administrator judiciar a Activ_Lex 
Insolvenţa SPRL. 
Se reţine că potrivit art. 45 alit.d) din Lg. 85/2014 în cazul în care atât debitorul cât şi creditorul au solicitat desemnarea 
cât unui administrator judiciar va avea prevalenţă cererea creditorului. dacă creditorii solicită a fi desemnaţi 
administratori judiciari diferiţi, judecătorul –sindic va desemna motivat pe unul dintre cei propuşi de aceştia. 
Ca atare, în Raport de cererile formulate de creditori, de experienţa în domeniul insolventei, suportul logistic si 
organizatoric, cat si dispozitiile art. 73 corob. cu art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2006, instanţa va desemnat 
administrator judiciar Activ Management Lrc IPURL. 
compara cu Art. 379 din cartea V, capitolul I, sectiunea I^1 din Codul de Procedura Civila din 1865 
Art. 379 
(1) Nici o urmărire asupra bunurilor mobile sau imobile nu poate avea loc decât pentru o creanţă certă, lichidă şi 
exigibilă. 
(2) dacă datoria consistă în sumă nelămurită, urmăririle se vor amâna până mai întâi se va face lichidarea. 
(3) Creanţa certă este aceea a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte acte, chiar neautentice, 
emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul. 
(4) Creanţa este lichidă atunci când câtimea ei este determinată prin însuşi actul de creanţă sau când este determinabilă 
cu ajutorul actului de creanţă sau şi al altor acte neautentice, fie emanând de la debitor, fie recunoscute de dânsul, fie 
opozabile lui în baza unei dispoziţii legale sau a stipulaţiilor conţinute în actul de creanţă, chiar dacă prin această 
determinare ar fi nevoie de o osebită socoteală. 

Pentru aceste motive, în numele legii dispune: 
Admite cererea formulată de debitorul Fin Construct SRL privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă 
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, 
Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului, Fin Construct SRL cu sediul în Sat 
Işalniţa, com. Işalniţa, str. Bisericii nr. 24 jud. Dolj, înreg. la ORC sub nr. J16/670/2006 CUI 18559537. 
Ia act că debitoarea şi-a declarat intenţia de reorganizare. 
In temeiul art. 73 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, 
Numeşte administrator judiciar provizoriu Activ Management Lrc IPURL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 
58 din lege, cu o retribuţie lunară 1000 lei. 
În temeiul art. 99 şi urm din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, 
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Dolj, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 99 din Legea 
privind procedura insolvenţei. 
Fixează termenul de depunere a raportul prevăzut de art.92 al.l din lege la data de 17 octombrie 2018 iar raportul 
prevăzut de 97 al.l din lege se va depune în maxim 40 de zile de la deschiderea procedurii. 
Fixează termenul de depunere a opoziţiilor la sentinţa de deschidere în termen de 10 zile de la publicarea notificării şi 
de soluţionare a opoziţiilor la data de 31 octombrie 2018. 
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 7 noiembrie 2018. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 28 noiembrie 2018. 
Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 19 
decembrie 2018. 
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 12 noiembrie 2018 ora 10,00 la sediul Tribunalului Dolj şi 
convoacă creditorii debitorului. 
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către administratorul judiciar şi publicarea într-un ziar 
de largă circulaţie. 
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În temeiul art. 53 al.1 Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei 
Dispune Convocarea adunării generale a asociaţilor de către administratorul judiciar în termen de 10 de zile de la 
deschiderea procedurii, pentru desemnarea administratorului special. 
In temeiul art.39 din Legea nr.84/2014 privind procedura insolvenţei, 
Dispune deschiderea de către debitor 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. 
Dispune comunicarea sentinţei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului şi tuturor 
băncilor unde acesta are deschise conturi. 
In temeiul art. 66 alin. 6 din Lg. 85/2014 dispune conexarea dosarului nr.5793/63/2018 la prezentul dosar, cererea 
creditoarei Lex Holding Construct SRL urmând a fi considerată declaraţie de creanţă. 
In temeiul art. 66 alin. 7 din Lg. 85/2014 cererile creditoarelor Societatea Italat Recycle Uk Ltd, Barlop SRL, Rotasor 
SRL, Gme Serv SRL vor fi considerate declaraţii de creanţă. 
Cu apel în termen de 7 de zile de la comunicarea hotărârii. Cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la 
Tribunalul Dolj. 
Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Septembrie 2018.  
Preşedinte,                                           Grefier, 
Valentina Vasile                                                    Gabriela Mihaela Goşa 
 
Județul Galaţi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea FLORY SAM 1990 SRL-D, cod unic de înregistrare: 32227401 
Debitor: Flory Sam 1990 SRL-D 
Număr dosar: 2513/121/2018,Tribunalul Galati, Secţia a- II-a Civilă 
Termen administrativ de control: 17.10.2018 
Date privind dosarul:Număr dosar: 2513/121/2018,Tribunalul Galati, Secţia a- II-a Civilă 
Debitor: Flory Sam 1990 SRL-D, cod de identificare fiscală 32227401, cu sediul social în Tecuci, str. Movilei nr.11Bis, 
jud. Galati, nr. de ordine în registrul comerţului J17/1117/2013; 
Lichidator judiciar: C.I.I. Mocanu Valeriu – Bogdan, CIF21402221, sediul social în Tecuci, str. Libertăţii nr.17, bl. 
O1A, parter, jud. Galaţi, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B3241, tel. 0765/473.209, e-mail: 
mocanubogdanlichidari@yahoo.ro; 
Subscrisa: C.I.I. Mocanu Valeriu Bogdan în calitate de lichidator judiciar al debitorului Flory Sam 1990 SRL–D, 
conform Incheierii nr.220 din data de 25.07.2018, pronunţată de Tribunalul Galati, Secţia a- II-a Civilă, în dosarul 
2513/121/2018, înaintează următorul: 

Raport final cu propunerea de închidere a procedurii simplificate de faliment  
a debitorului Flory Sam 1990 SRL-D în temeiul art. 174 din legea 85/2014 

Nr. 202/12.10.2018 
Prin care solicităm:  
- în temeiul art.174 din Legea 85/2014, solicităm închiderea procedurii de faliment şi radierea debitorului Flory Sam 
1990 SRL-D din registrul comerţului, întrucât în patrimoniul debitoarei nu au fost identificate nici disponibilităţi băneşti 
şi nici bunuri mobile sau imobile,;  
- în temeiul art. 180 din Legea 85/2014, solicităm descărcarea lichidatorului judiciar de orice îndatoriri sau 
responsabilităţi cu privire la procedură, debitor şi averea lui, creditori, titulari de garanţii, acţionari sau asociaţi.  
- în temeiul art. 39 alin.  -4) din Legea 85/2014, coroborat cu art.114 al.3-5 din Statutul privind organizarea şi 
exercitarea pofesiei de practician în insolventa, solicităm aprobarea plăţii din fondul de lichidare a onorariului 
lichidatorului judiciar şi a cheltuielilor de procedura în sumă de 3.021,66 lei. 
Mentiuni privind activitatea desfasurata de lichidatorul judiciar: 
Prin Incheierea nr.220 din data de 25.07.2018, pronunţată de Tribunalul Galati, Secţia a- II-a Civilă, în dosarul 
2513/121/2018 a fost admisă cererea debitoarei, iar în temeiul art. 71 alin.1 din legea 85/2014 s-a dispus deschiderea 
procedurii simplificate de faliment împotriva debitoareri Flory Sam 1990 SRL-D, şi a fost desemnat în calitate de 
lichidator judiciar provizoriu Cabinetul Individual de Insolventa Mocanu Valeriu-Bogdan. 
 În îndeplinirea atribuţiilor sale, lichidatorul judiciar a procedat la efectuarea urmatoarelor măsuri: 
1. Notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei nr. 159/08.08.2018, a fost publicată în B.P.I. nr. 
15315/10.08.2018, precum şi în ziarul National” din data de 10.08.2018. 
2. A fost notificată societatea debitoare şi administratorul statutar cu privire la deschiderea procedurii, solicitându-i-se 
acestuia, prin notificarea nr. 161/08.08.2018 sa puna la dispozitie: 
- actele prevazute la art.67 alin.1 din legea 85/2014 privind procedura insolventei,  
- actele de proprietate a bunurilor din patrimoniul societatii,  
- lista activelor imobilizate, a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe, 
- toate contractele incheiate, precum şi lista debitorilor societatii. 
3. Prin adresa nr. 160 din 08.08.2018 am solicitat Primariei Mun. Tecuci sa comunice daca debitoarea a figurat cu 
bunuri supuse impozitarii în ultimi 2 ani.  

Administrator
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