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Nr. 
crt. 

Denumire / nume 
Cod de 

identificar
e fiscală 

Număr de 
ordine în 
registrul 

comerţului 

Judeţul/ 
Sectorul 

Localitate
a 

Sediul social/ 
Domiciliul/Adresa 

reprezentant 

48. Paicu Cristina Elena 
 

   România 

49. Popescu Felicia 
 

   România 

50. Popescu Iulian 
 

   România 

51. Şaptelei Ioana 
 

   România 

52. Tănase Mioara 
 

   România 

53. Trifoi Ioana Nicoleta 
 

   România 

54. Mocioi Ion 
 

   România 

55. Zestroiu Daniel Cristinel 
 

   România 

56. Cărămizaru Nelu 
 

   România 

57. Scăunaşu Georgeta 
 

   România 

58. Drugea Ion 
 

   România 

59. Brâncuş Eugenie 
 

   România 

60. Ionescu Ovidiu 
 

   România 

61. Dumitra Mădălin 
 

   România 

62. Fâciu Marian Daniel 
 

   România 

63. Negrea Vasile Cristinel 
 

   România 

Lichidator judiciar: Consulting Company IPURL, prin asociat Ciobanu Emanoil 
 

Județul Hunedoara 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ELECTROCONAT SRL, cod unic de înregistrare: 13037591 
România Tribunalul Hunedoara, Secţia a-II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal 
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35 
Dosar nr. 4321/97/2018 

Comunicare încheiere nr. 197/F/CC/2018 
Emisă la: ziua 06, luna 12, anul 2018 

Către,  
Debitor- Electroconat SRL cu sediul social în municipiul Deva, str. Dorobanţi, nr. 6, jud. Hunedoara, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/285/2000, CUI 13037591;  
- Administrator judiciar provizoriu- Alfa & Quantum Consulting SPRL, cu sediul social în Timişoara, str. Albinelor, nr. 
70 A-B, jud. Timiş, număr de ordine în registrul comerţului RFO II 0235;  
-parte interesată Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, cu sediul în Deva, Bd. Decebal, bl. 8 
parter jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 14942091;  
-Se comunică alăturat copia încheiere nr. 197/F/CC/2018, din ziua 04, luna 12, anul 2018, pronunţată în dosarul nr. 
4321/97/2018 privind pe debitoarea Electroconat SRL cu sediul social în municipiul Deva, str. Dorobanţi, nr. 6, jud. 
Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/285/2000, CUI 
13037591.  
Parafa preşedintelui instanţei,                Grefier,  

* 
România Tribunalul Hunedoara, Secţia a II a civilă, de contencios administrativ și fiscal 
Dosar nr. 4321/97/2018 

Administrator
Highlight
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Încheierea nr. 197/F/CC/2018 
Şedinţa din camera de consiliu din 04 decembrie 2018 
Preşedinte: Iftimuş Adina- Camelia - judecător sindic 

Murariu Angela- Rodica – grefier 
Pe rol fiind judecarea cererii formulate de către debitorul Electroconat SRL, pentru deschiderea procedurii generale de 
insolvenţă prevăzută de Legea nr. 85/2014. La apelul nominal nu s-a prezentat nici una dintre părţi.  
Procedura de citare, legal îndeplinită fără citarea părţilor.  
S-a făcut referatul cauzei, după care: Se constată că la dosar s-a depus prin serviciul registratură la data de 04.12.2018, 
note scrise de către debitoare prin care arată că din eroare în cererea introductivă a indicat denumirea greşită a 
debitoarei, corect fiind Electroconat SRL. Judecătorul sindic constată cauza în stare de judecată şi o reţine în 
pronunţare.  

Judecătorul -sindic 
Asupra cererii de faţă constată că:  
Prin cererea înregistrată la data de 29.11.2018, în dosarul cu nr. de mai sus debitorul Electroconat SRL a solicitat a fi 
supus procedurii generale de insolvenţă, manifestându-şi intenţia de a-şi reorganiza activitatea și numirea în calitate de 
administrator judiciar a Alfa & Quantum Consulting SPRL.  
În motivarea cererii se arată, în esenţă, că societatea se află în încetare de plăţi, iar datoriilor societăţii sunt în cuantum 
de 1.305.000 lei şi din declaraţia administratorilor ( fila 141) rezultă că nu sunt creanţe către bugetul general consolidat 
al statului. Cererea este legal timbrată (fila 4).  
Constatând că debitorul se află în încetare de plăţi, că pasivul său exigibil este peste valoarea prag prevăzută de Legea 
nr. 85/2014 modificată şi că sunt îndeplinite condiţiile art. 66 -67 din Legea privind procedura insolvenţei, se va admite 
cererea debitorului şi, în temeiul art. 72 și art. 71 alin. 1 din Legea privind procedura de insolvenţă, se va deschide 
procedura generală de insolvenţă împotriva sa.  
Verificând prima ofertă de servicii depusă la dosar de practicianul în insolvenţă Alfa & Quantum Consulting SPRL, 
prin care îşi exprimă intenţia de a prelua poziţia de administrator judiciar și a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor legale 
de eligibilitate, se constată că acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 57 alin. 1 din Legea 85/2014 aşa cum a fost 
modificată, astfel că urmează a-l desemna în calitate de administrator judiciar provizoriu până la prima adunare a 
creditorilor, precum și a fixa o remuneraţie provizorie de 2000 lei.  
În consecinţă, se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de lege.  

Pentru aceste motive, in numele legii, dispune: : 
Admite cererea formulată de debitorul Electroconat SRL, și în consecinţă:  
În temeiul art. 71 al. 1 din Legea privind procedura de insolvenţă, Dispune deschiderea procedurii generale de 
insolvenţă împotriva debitorului Electroconat SRL cu sediul social în municipiul Deva, str. Dorobanţi, nr. 6, jud. 
Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/285/2000, CUI 
13037591.  
În temeiul art. 45 al. 1 lit. d coroborat cu art. 57 al. 1 din Legea 85/2014,  
Numeşte administrator judiciar provizoriu pe Alfa & Quantum Consulting SPRL, cu sediul social în Timişoara, str. 
Albinelor, nr. 70 A-B, jud. Timiş, număr de ordine în registrul comerţului RFO II 0235, cu o retribuţie de 2000 lei, care 
va îndeplini atribuţiile prev. de art. 58-59 din Legea 85/2014 şi orice atribuţii prevăzute de lege sau care vor fi stabilite 
de judecătorul sindic în interesul procedurii.  
Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 republicată şi dispune menţionarea 
la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar.  
Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze notificările prevăzute la art. 100 din Legea nr. 85/2014.  
În temeiul art. 86 alin. 1 din Legea 85/2014,  
Dispune tuturor băncilor la care debitorul are deschise conturi să nu dispună de sume fără un ordin al administratorului 
judiciar, care va comunica de urgenţă băncilor instituirea acestei interdicţii.  
În temeiul art. 74 din Legea 85/2014, pune în vedere debitorului ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să 
depună la dosarul cauzei actele și informaţiile prevăzute la art. 67 alin. (1).  
Fixează termenul limită pentru depunerea opoziţiilor la deschiderea procedurii în 10 zile de la notificare.  
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 18.01.2019.  
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 30.01.2019. Contestaţiile la tabel se pot depune în 7 zile de la publicare în Buletinul procedurilor de 
insolvenţă. Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 22.02.2019.  
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 04.02.2019 ora 13,30 la sediul Tribunalului Hunedoara și convoacă 
creditorii debitorului. Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului prevăzut de art. 58 alin. 1 lit. a la data de 
03.01.2019. Fixează termenul limită pentru întocmirea raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariţia 
stării de insolvenţă a societăţii debitoare prevăzut de art. 58 alin. 1 lit. b la data de 23.01.2019.  
Fixează termenul limită pentru inventarierea bunurilor din averea debitorului prevăzut de art. 101 alin. 1 la data de 
12.02.2019. Fixează termen pentru control la data de 04.04.2019.  
In temeiul art. 99 din Legea 85/2014, dispune notificarea deschiderii procedurii de către administratorul judiciar potrivit 
Codului de procedură civilă, prin ziar de largă circulaţie și prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă: debitorului, 
creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului Hunedoara / Registrului Societăţilor Agricole/ Registrului Asociaţiilor şi 
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Fundaţiilor/ altor registre, în vederea efectuării menţiunii deschiderii procedurii insolvenţei.  
In temeiul art. 39 al. 2 din Legea 85/2014, dispune deschiderea de către debitor în termen de 2 zile de la notificarea 
deschiderii procedurii, a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, iar în 
caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar.  
In temeiul art. 76 din Legea 85/2014, dispune comunicarea hotărârii de către administratorul judiciar către instanţele 
judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul corespunzător şi tuturor băncilor unde 
debitorul are deschise conturi.  
In temeiul art. 42 al. 1 din Legea 85/2014, Prezenta hotărâre se comunică debitoarei, administratorului judiciar, și 
Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara prin publicare în BPI.  
Executorie. Cu apel în 7 zile de la publicare în BPI. Cererea se depune la Tribunalul Hunedoara.  
Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din 04.12.2018.  
Judecător sindic,                  Grefier,  
Iftimuş Adina- Camelia                 Murariu Angela- Rodica 
 
Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ARVI AGRO SRL, cod unic de înregistrare: 18907763 

Tabel preliminar actualizat al creditorilor SC Arvi Agro SRL 
Nr. 278/ARV/06.12.2018 

1. Date privind dosarul: dosar 10161/99/2017 (609/2017). Tribunalul Iaşi- Secţia II civilă, Judecător sindic: Vieru Oana 
Mihaela. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. Elena Doamna, 1 A, jud. Iaşi. Programul arhivei/registraturii instanţei 09.00- 
13.00. 
3.1. Debitor: SC Arvi Agro SRL, Cod de identificare fiscală CUI 18907763. sediul social: Sat Holboca, Comuna 
Holboca, str. Pajiști, nr. 4, Jud. Iași. RC J22/1902/2006. 
3.2. Administrator special: Banaitis Karolis. 
4.Creditori: Conform Tabel preliminar nr. 218/ARV/26.02.2018 publicat în BPI nr. 4161/26.02.2018. 
5.Administrator judiciar: Alfa & Omega Insolv I.P.U.R.L sediu: Mun. Iași, Zona Buna Vestire, str. Emil Honoriu nr. 1, 
Jud. Iași. Sediu procesual ales: Mun. Iași, str. Sf. Lazăr, nr.4, bl. Penes Curcanu, TR. 5, Etaj 1, Cabinet nr. 13, Jud.Iași. 
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0641. Nume şi prenume reprezentant administrator 
judiciar persoană juridică: Muraru Adriana. 
6.Subscrisa: Alfa & Omega Insolv I.P.U.R.L, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Arvi Agro SRL 
conform Încheierii nr. 282/2017 din 20.12.2017 şi Încheierii de îndreptare eroare materială din data de 18.01.2018, 
pronunţate de Tribunalul Iaşi – Secţia II civilă – Faliment, în dosarul nr. 10161/99/2017 (609/2017), în temeiul art. 47 şi 
110 din Legea nr. 85/2014, comunică : 

Tabel preliminar actualizat al creditorilor SC Arvi Agro SRL 
întocmit în conformitate cu prevederile art. 110 din Legea 85/2014 

înregistrat sub nr. 278/ARV/06.12.2018 

Nr 
crt 

Creditor/ Adresa 
Creanță 
solicitată 

-lei- 

Creanță 
acceptată 

-lei- 

Procent în 
categorie 

% 

Procent 
din 

Total % 
Observaţii 

A. Creanțe Garantate - art. 159 alin. 1 pct. 3 
1 Societa’ Per La 

Gestione Di 
Attivita’ – SGA 
SPA  
(SGA S.P.A.) 
reprezentată 
convențional prin  
SCA Zamfirescu 
Racoți & Partners  
București, str. 
Plantelor nr. 12, 
sector 2 

9.023.024 9.000.664 100 % 61,25 % - Ordinea de preferinţa prevăzută de art. 159 alin. 
(1) pct. 3. 
Garanții : 
- Contracte de garanţie reală imobiliară şi 
mobiliară, bilete la ordin şi scrisoare de confort în 
vederea garantării îndeplinirii obligaţiilor de 
rambursare a creditelor menţionate, precum şi a
tuturor accesoriilor calculate potrivit dispoziţiilor 
contractuale. 
- Creanță actualizată în conformitate cu 
dispozițiile Sentinței civile nr. 940/2018 
pronunțată la data de 07.06.2018 de Tribunalul 
Iași – Secția II Civilă – Faliment în dosar nr. 
10161/99/2017/a2.  
- Sub rezerva evaluării garanțiilor conform art. 
103 din Legea nr. 85/2014. 

 Total A 9.023.024 9.000.664 100 % 61,25 % - 
B. Creanțe Bugetare – art. 161 pct. 5 şi art. 159 alin. 1 pct. 3 
2. D.G.R.F.P. Iași –

A.J.F.P. Iași 
Iași, str. A Panu nr. 
26, Jud. Iași  

1.035.834 
 

1.035.834 
 

100 % 
 

7,05 % 
 

- Ordinea de preferinţa prevăzută de art. 161 pct. 
5 şi art. 159 alin. 1 pct. 3. 
- Prin cererea de creanță înregistrată sub nr. 
ISR_DGR 1943/29.01.2018 şi supliment al cererii 

Administrator
Highlight




