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Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea EXPERT EVENTS SRL, cod unic de înregistrare: 20892370 
România, Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment 
Strada Elena Doamna nr.1A 
Dosar 5428/99/2017/a2  
Termen 06.12.2018 

Citaţie 
emisă la 22.10.2018 

Contestator 
1. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – A.J.F.P. Iaşi - Iaşi, strada A. Panu, nr.26, Judeţ Iaşi 
Creditor - Contestat 
2. Ciureanu Gina Ramona - Iaşi, strada Piaţa Voievozilor, nr.7, bl.O1, sc.E, et.3, ap.15, Judeţ Iaşi 
Notă: cu menţiunea de a depune întâmpinare în termen de 10 zile de la comunicarea contestaţiei. 
Debitor 
3. SC Expert Events SRL - com. Holboca, sat Holboca, Judeţ Iaşi 
Lichidator - judiciar 
4. C.I.I.Savoiu Iulian - Bucureşti, str.Veteranilor nr.10, bl.C2, sc.1, et.6, ap.25, sector 6 
Notă: să depuneţi la dosar documentele avute în vedere la înscrierea creanţei contestate în prezentul dosar, sub 
sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare. 
Sunt chemaţi la Tribunalul Iaşi, Secţia II civilă-faliment, Strada. Elena Doamna nr.1A, camera S.II et.2, completul S1, în 
ziua de 06.12.2018, ora 09:00 privind debitoarea SC Expert Events SRL, cu sediul in sat si com. Holboca, jud. Iași, 
înregistrată la ORC sub nr.J22/327/2007, având CUI 20892370, pentru contestaţie tabel preliminar publicat în BPI 
1357/22.01.2018. 
Parafa preşedintelui instanţei,                             Grefier, 
 
2. Societatea GRUP FOREST SRL, cod unic de înregistrare: 19191556 
România, Tribunalul Iași, Secţia II Civilă-Faliment 
Strada Elena Doamna nr.1A 
Dosar 5984/99/2018 (Număr în format vechi 322/2018)  

Comunicare 
încheierea de amânare a pronunţării şi încheierea nr.141 din data de 19.10.2018 

Către,  
Debitor 
1. SC Grup Forest SRL - Iași, cu sediul ales la av. Drugă Dan Florin, strada Zugravi, nr.9, bl.F7-1, sc.b, et.1, ap.5, Iași, 
judeţ Iași 
Lichidator 
2. Eurobusiness LRJ S.P.R.L., Sucursala Iași - Iași, cu sediul social declarat în mun. Iaşi, str. Zorilor, nr.11, judeţ Iaşi 
Se comunică, alăturat, încheierea de amânare a pronunţării şi încheierea nr.141 din data de 19.10.2018, pronunţată în 
dosarul nr.5984/99/2018 (număr în format vechi 322/2018), de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment, privind 
debitorul SC Grup Forest SRL, cu sediul în loc. Curături, com. Ciurea, jud. Iași şi sediul procesual ales la av. Drugă 
Dan Florin, strada Zugravi, nr.9, bl.F7-1, sc.B, et.1, ap.5, Iași, având nr. de înregistrare la registrul comerţului J22-2792-
2006, CUI 19191556. 
Parafa preşedintelui instanţei,               Grefier, 

* 
Dosar nr.5984/99/2018 (Număr în format vechi 322/2018) 
România, Tribunalul Iași, Judeţul Iași, Secţia II Civilă-Faliment 

Încheiere 
Şedinţa din camera de consiliu din 05 Octombrie 2018  

Preşedinte Miţică Alexandru 
Grefier Cătălina Neculiţă 

Pe rol se află judecarea cauzei privind pe debitoarea SC Grup Forest SRL, având ca obiect deschidere procedura 
insolvenţei. La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu a răspuns reprezentantul convenţional al 
debitoarei, dl. avocat Drugă Florin, cu delegaţie la dosar. Fără citare părţi. S-a făcut referatul cauzei de către grefier care 
arată că cererea se soluţionează fără citarea părţilor şi că O.N.R.C. Iași a înaintat la dosarul cauzei istoricul societăţii 
debitoare. Reprezentantul convenţional al debitoarei depune la dosarul cauzei înscrisuri reprezentate de balanţa 
contabilă. Nemaifiind probe de administrat, în temeiul art.244 Cod de procedură civilă, instanţa declară cercetarea 
procesului încheiată şi, în temeiul art.392 Cod de procedură civilă, acordă cuvântul părţilor asupra fondului cauzei. 
Având cuvântul, reprezentantul debitoarei solicită admiterea cererii de deschidere a procedurii simplificate și numirea în 
calitate de lichidator judiciar pe Eurobusiness LRJ SPRL. Instanţa constată dezbaterile încheiate şi reţine cauza în 
pronunţare. 

Instanţa, 
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Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art.396 alin.1 C.pr.civilă, conform căruia „Dacă instanţa nu poate 
hotărî de îndată, pronunţarea se va amâna pentru un termen pe care preşedintele îl va anunţa şi care nu va putea fi mai 
mare de 15 zile”, 

Pentru aceste motive în numele legii dispune: 
Amână pronunţarea la data de 19.10.2018.  
Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică de la 05 octombrie 2018. 
Preşedinte,                 Grefier, 
Alexandru Miţică                                        Neculiţă Cătălina 

* 
Dosar nr.5984/99/2018 (Număr în format vechi 322/2018) 
România, Tribunalul Iași, Judeţul Iași, Secţia II Civilă-Faliment 

Încheierea nr.141 
Şedinţa din camera de consiliu din 19 Octombrie 2018  

Preşedinte Miţică Alexandru 
Grefier Cătălina Neculiţă 

Pe rol se află judecarea cauzei privind pe debitoarea SC Grup Forest SRL, având ca obiect deschidere procedura 
insolvenţei. Dezbaterile și susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa din camera de consiliu din data de 05.10.2018, fiind 
consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când, din 
lipsă de timp pentru deliberare, în temeiul art.396 alin.1 C.pr.civilă, instanţa a amânat pronunţarea pentru data de 
19.10.2018, când, 

Instanţa, 
Deliberând asupra cauzei: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la numărul de mai sus, debitorul SC Grup 
Forest SRL a solicitat, în temeiul art.66 alin.1 din Lg. 85/2014, deschiderea procedurii insolvenţei asupra sa, motivat de 
faptul că patrimoniul său este caracterizat de insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, 
lichide și exigibile. Cererea este întemeiată. 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 și exigibile. Aşa cum rezultă din actele contabile depuse la dosar (cu precădere cele care reflectă datoriile, 
precum și sumele din conturile casa şi bănci) debitoarea are datorii scadente către creditorii săi cu o vechime mai mare 
de 60 zile și nu dispune de lichidităţi suficiente pentru achitarea datoriilor scadente, al căror cuantum depăşeşte valoarea 
prag prev. de art.5 pct. 72 din Lg. 85/2014. Conform art.71 al.1 din legea sus amintită, dacă cererea debitorului 
corespunde condițiilor prevăzute la art.66, judecătorul-sindic va pronunța o încheiere de deschidere a procedurii 
generale, iar dacă prin declarația făcută conform art.67 alin.(1) lit. g) debitorul îşi arată intenția de a intra în procedura 
simplificată ori se încadrează în una din categoriile prevăzute la art.38 alin.2, judecătorul va pronunța o încheiere de 
deschidere a procedurii simplificate. În speţă, cererea debitorului corespunde cerinţelor prevăzute la art.66 al. 1 şi 5 la 
care face referire textul de lege, respectiv patrimoniul său se află în insolvenţă, în acelaşi timp ea fiind semnată de 
persoana care are calitatea de a-l reprezenta. De asemeni, se constată că, în cauză, sunt incidente disp. art.38 alin.2 lit. e 
din aceeaşi lege, drept pentru care, cererea debitorului va fi admisă şi pe cale de consecinţă se va deschide procedura 
simplificată a insolvenţei. Se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de lege, iar în ceea ce priveşte desemnarea 
lichidatorului judiciar aceasta se va face în raport de opţiunea debitorului, în conformitate cu disp. art.45 lit. d din Lg. 
85/2014. 

Pentru aceste motive in numele legii dispune: 
Admite cererea debitorului. În temeiul art.71 alin 1 din Legea insolvenţei, Dispune deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenţei împotriva debitorului SC Grup Forest SRL, cu sediul în loc. Curături, com. Ciurea, jud. Iași şi sediul 
procesual ales la av. Drugă Dan Florin, strada Zugravi, nr.9, bl.F7-1, sc.B, et.1, ap.5, Iași, având nr. de înregistrare la 
registrul comerţului J 22-2792-2006, CUI 19191556. În temeiul art.145 alin.2 din Legea insolvenţei, Dispune dizolvarea 
societăţii debitoare și ridicarea dreptului de administrare. În temeiul art.73 din Legea insolvenţei, Desemnează, în mod 
provizoriu, în calitate de lichidator judiciar pe Eurobusiness LRJ S.P.R.L., Sucursala Iași, cu sediul social declarat în 
mun. Iaşi, str. Zorilor, nr.11, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.64 din lege. În lipsa unei convenţii încheiată 
cu creditorii, lichidatorul judiciar va fi remunerat din averea debitorului pe baza deconturilor aprobate de judecătorul-
sindic. În lipsa disponibilităţilor în contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plăţile urmând a fi făcute potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, 
decontul de cheltuieli al lichidatorului judiciar urmând a fi supus aprobării în conformitate cu disp. art.39 alin.4 din 
Lg.85/2014, respectiv a art.116 alin.1 și 2 din Statutul UNPIR. În temeiul art.99 din Legea insolvenţei, Notificarea 
deschiderii procedurii se va face de către lichidatorul judiciar debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Iași în vederea efectuării de menţiuni. Comunicarea hotărârii de deschidere a 
procedurii se va face şi către Autoritatea de Supraveghere Financiară, atunci când este cazul, conf. art.42 alin.5, precum 
și instituţiilor prevăzute la art.76 din aceeaşi lege. În temeiul art.75 alin.1 din Lg. 85/2014, De la data deschiderii 
procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea 
creanţelor asupra averii debitorului. Până la data de 28.11.2018 lichidatorul judiciar va depune raportul cauzelor impus 
de art.97 alin.1, raport întocmit în conformitate cu cerinţele prev. de art.64 lit. a şi în care va menţiona dacă sunt 
persoane vinovate de apariţia stării de insolvenţă, precum și dacă există premisele angajării răspunderii acestora. 
Conform art.74 din Legea insolvenţei, În termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, debitorul este obligat sa depună 
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la dosarul cauzei actele și informaţiile prevăzute la art.67 alin.(1) din Lg. 85/2014. Conform art.83 din Legea 
insolvenţei, După rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii toate actele şi corespondenţa emise vor 
cuprinde, în mod obligatoriu și cu caractere vizibile, în limbile română, engleză și franceză, menţiunea în insolvenţă, în 
insolvency, en procedure collective. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la data de 03.12.2018. 
Declaraţiile de creanţă se vor depune în două exemplare, timbrate corespunzător şi însoţite de acte doveditoare. Se 
atrage atenţia creditorilor că depăşirea termenului fixat pentru declararea creanţelor atrage decăderea din drepturile 
enumerate la art.114 din Lg. 85/2014. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 13.12.2018. Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul 
preliminar este de 7 zile de la publicarea acestuia în B.P.I. Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
la tabelul preliminar și definitivarea tabelului creanţelor la 18.01.2019. Data, locul și ordinea de zi a primei adunări a 
creditorilor vor fi stabilite de lichidatorul judiciar conform art.100 alin.1 lit. e din Lg. 85/2014. În temeiul art.39 din 
Legea insolvenţei, Dispune deschiderea de către lichidatorul judiciar a unui cont bancar din care vor fi suportate 
cheltuielile aferente procedurii. Executorie. Cu apel în 7 zile de la comunicare. 
Dată în camera de consiliu şi pronunţată conform art.396 alin.2 Cod proc. civ. la data de 19.10.2018. 
Preşedinte,                  Grefier, 
Alexandru Miţică                                       Neculiţă Cătălina 
 
3. Societatea GUZ CON CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 32775757 
România, Tribunalul Iași, Secţia II Civilă-Faliment 
Strada Elena Doamna nr.1A 
Dosar 9076/99/2017 (Număr în format vechi 542/2017)  
Termen 16.11.2018 

Citație 
emisă la 22.10.2018 

Creditor 
1. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iași – A.J.F.P. Iași - Iași, strada A. Panu, nr.26, judeţ Iași 
Debitor 
2. SC Guz Con Construct SRL Iași, str. Semanatorului, nr.33, judeţ Iași 
Administrator judiciar numit 
4. Omega SPRL Iași, cu sediul în Iași, str. Vasile Lupu nr.93, bl.V1, sc.B, et.3, ap.2, Judeţ Iaşi 
Sunt chemaţi la Tribunalul Iași, Secţia II Civilă-Faliment, strada Elena Doamna nr.1A, camera S.II et.2, completul S5, în 
ziua de 16.11.2018, ora 0900, în proces cu SC Guz Con Construct SRL, cu sediul în Iași, str. Semanatorului, nr.33, având 
nr.de înregistrare în registrul comerţului J22-230-2014, CIF 32775757, pentru închiderea procedurii insolvenţei în 
temeiul art.174 din Legea nr.85/2014 și soluţionarea eventualelor obiecţiuni la raportul final, cu menţiunea pentru 
creditorii interesaţi că, în vederea continuării procedurii, au posibilitatea de a avansa sumele necesare pentru acoperirea 
cheltuielilor administrative. 
Parafa preşedintelui instanţei,                Grefier, 
 
4. Societatea ROUNAD IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 18179686 
România, Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment 
Strada Elena Doamna nr.1A 
Dosar 7536/99/2014 (Număr în format vechi 501/2014)  
Termen 30.10.2018 

Citaţie 
emisă la 22.10.2018 

Creditor 
1. Banca de Export-Import a României Eximbank SA - sector 1, Bucureşti, strada Barbu Delavrancea, nr.6A 
2. CEC Bank SA - Sucursala Iaşi - Iaşi, strada A. Panu, nr.42A, bl.1 A1, Judeţ Iaşi 
3. Municipiul Iaşi - Direcţia Economică şi a Finanţelor Publice Locale - Iaşi, bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.15, Judeţ 
Iaşi 
4. D.G.R.F.P. Iaşi - A.J.F.P. Iaşi - Iaşi, str.A.Panu, nr.26, Judeţ Iaşi 
Debitor 
5. SC Rounad Impex SRL - Iaşi, B-dul Poitiers nr.14, pavilion administrativ, etaj 1, birou 10, Iaşi, Judeţ Iaşi 
6. SC Rounad Impex SRL-prin lichidator judiciar Consiliul de Insolvenţă IPURL - Iaşi, str.Dacia, nr.29, bl.M, ap.1, 
Judeţ Iaşi 
7. SC Rounad Impex SRL- prin administrator special Al Deiri Ahmad - Iaşi, şos. Bucium, nr.53, Judeţ Iaşi 
Lichidator 
8. LD Expert Grup IPURL - Huşi, str.Fundatura Viilor, nr.23, Judeţ Vaslui 
Sunt chemaţi la Tribunalul Iaşi, Secţia II civilă-faliment, Strada. Elena Doamna nr.1A, camera S.II et.2, completul S4, în 
ziua de 30.10.2018, ora 9,00, în dosarul privind pe debitorul SC Rounad Impex SRL, cu sediul în Iaşi, B-dul Poitiers 
nr.14, bloc Pav. Admin., et.1, ap.birou 10, jud. Iaşi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.J22/2930/2005, 
CUI 18179686, pentru discutarea propunerii de închidere a procedurii.  
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