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valorificarea imobilului și recuperarea creanțelor. 
Lichidator judiciar Expert Insolvenţă SPRL prin reprezentant legal Anamaria Sanda Nastase. 

 
Județul Sălaj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea SZAB & SZAN SRL, cod unic de înregistrare: 15637010 

Convocare adunare creditori 
Nr. 26 din 18.01.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 697/84/2011, Tribunalul Sălaj, Secţia civilă, Judecător sindic Podar Claudiu 
Rareș. 
2. Creditori: Listă anexă. 
3.Debitor: SC Szab & Szan SRL, cod de identificare fiscală 15637010, sediul social: Crasna, strada Ciucei, numărul 
708, judeţul Sălaj, număr de ordine în registrul comerţului J31/432/2003. 
4. Lichidator judiciar: Rus Dumitru Nicolae, cod de identificare fiscală: 20289931, sediul social: strada Gheorghe Doja, 
bloc D 36, apartament 7, municipiul Zalău, judeţul Sălaj, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: 
1B1693, tel/fax: 0260-661486, 0745-040315, e-mail: rusd.nicolae@yahoo.com. 
5. Subsemnatul: Rus Dumitru Nicolae, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Szab & Szan SRL, conform 
sentinţei civile nr. 2672, din data de 21.04.2011 pronunţată de Tribunalul Sălaj, secţia civilă, în dosarul 697/84/2011, în 
temeiul art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, din oficiu Convoacă adunarea creditorilor 
debitorului: SC Szab & Szan SRL. Adunarea creditorilor va avea loc la sediul Cabinetului de insolvenţă al 
lichidatorului judiciar din strada Gheorghe Doja, bloc D 36, apartament 7, municipiul Zalău, judeţul Sălaj la data de 
31.01.2019, ora 9,00. 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, semnătura fiind 
legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, 
ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice 
mijloace şi înregistrată la lichidatorul judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. 
Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la lichidator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată 
pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 
6.Ordinea de zi: 
1. Prezentarea Raportului nr. 22 din 15.01.2019 întocmit pentru adunarea creditorilor din data de 31.01.2019 – privind 
măsurile întreprinse în procedura de faliment a Sc Szab & Szan SRL. Analiza situației activelor societății debitoare, cu 
propuneri de urgentare a vânzării în procedură. 
2. Prezentarea Regulamentului de vânzare nr. 23 din 15.01.2019. 
3. Vot privind aprobarea Regulamentului de vânzare nr. 23 din 15.01.2019 alternativ cu opțiunea avansării de către 
creditori a sumelor de bani necesare reparațiilor/reabilitării imobilului debitoarei. 
7. Informaţii suplimentare: Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar. 
8. Lista anexă: 

Nr 
Nume, prenume sau 

denumirea 
Domiciliul sau sediul social/ sediul procesual ales 

1. Eurobank Ergasias SA Piraeus Bank România SA, București, șos. Nicolae Titulescu, nr. 29-31, sector 1 
2. AJFP Sălaj Zalău, strada 22 Decembrie 1989, numărul 2, judeţul Sălaj 
3. SC Ave Golden SRL Satu Mare, strada Șoimoșeni, nr. 32, județ Satu Mare 
4. SC Ave Impex SRL Satu Mare, strada Șoimoșeni, nr. 32, județ Satu Mare 

Rus Dumitru Nicolae 
 

Județul Timiş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CASITHERM SERVICE SRL, cod unic de înregistrare: 15946830 
Tribunalul Timiş 
Secţia a II-a Civilă 
Mun. Timişoara, str. P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2A, jud. Timiş  
Dosar nr. 5960/30/2018 

Comunicare încheiere 7/16.01.2019 
Către, 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş  
Sediul: mun. Timişoara, str. Paris, nr. 2A, jud. Timiş 
Cod de identificare fiscală: 14942091 
 SC Casitherm Service SRL cu sediul în mun. Timişoara, Calea Aradului, nr. 27, camera 1, judeţul Timiş, 
J35/2834/2003, CUI 15946830  
S.C. Liber Agrimex SRL cu sediul în com. Brebu Nou, jud. Caraş Severin, J11/1842/1994, CUI 6373777,  
SCP Insolvein SPRL, cu sediul în mun. Timişoara, str. Simion Bărnuţiu, nr. 71, ap. 1, jud. Timiş, RSP 0242  

Administrator
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Se comunică, alăturat, copia Încheierii nr. 7 din data de 16.01.2019, pronunţată în dosarul 5960/30/2018 de Tribunalul 
Timiş, Secţia Comercială – prin judecător sindic, privind debitorul SC Casitherm Service SRL cu sediul în mun. 
Timişoara, Calea Aradului, nr. 27, camera 1, judeţul Timiş, J35/2834/2003, CUI 15946830. 
Parafa preşedintelui instanţei,                Grefier, 

* 
Document finalizat  
Cod ECLI  
Dosar nr. 5960/30/2018 
România 
Tribunalul Timiş 
Secţia a II-a Civila 

Încheierea nr. 7/2019 
Şedinţa Camerei de Consiliu de la 16 Ianuarie 2019  

Completul compus din: 
Preşedinte Oana Sanda Avramescu 

Grefier Diana Ţolescu 
Pe rol se află soluţionarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014, formulată de 
debitoarea SC Casitherm Service SRL cu sediul în mun. Timişoara, Calea Aradului, nr. 27, camera 1, judeţul Timiş, 
J35/2834/2003, CUI 15946830 şi a cererii de deschidere a procedurii generale a insolvenţei prevăzută de Legea nr. 
85/2014, formulată de creditoarea SC Liber Agrimex SRL cu sediul în com. Brebu Nou, jud. Caraş Severin, 
J11/1842/1994, CUI 6373777, împotriva aceleiaşi debitoare. 
La apelul nominal se constată lipsa părţilor. 
Procedura de citare este legal îndeplinită, dată fără citarea părţilor. 
S-a efectuat referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:  
Nemaifiind alte cereri de formulat, judecătorul sindic reţine cererile spre soluţionare. 

Judecătorul sindic,  
Deliberând asupra cererii de faţă, reţine următoarele: 
Prin cererile înregistrate pe rolul Tribunalului Timiş la data de 20.1.22018 sub nr. 5960/30/2018, debitoarea SC 
Casitherm Service SRL şi creditoarea SC Liber Agrimex SRL au solicitat deschiderea procedurii insolvenţei prevăzute 
de Legea nr. 85/2014 şi numirea ca administrator judiciar provizoriu a practicianului în insolvenţă SCP Insolvein SPRL, 
cu sediul în mun. Timişoara, str. Simion Bărnuţiu, nr. 71, ap. 1, jud. Timiş, RSP 0242. 
Se constată îndeplinite disp. art. 66 alin. 7 din Legea 85/2014, potrivit căruia: Dacă, ulterior înregistrării cererii 
debitorului, dar înainte de soluţionarea acesteia, sunt formulate cereri de deschidere a procedurii de către creditori, 
acestea se vor înregistra direct la cererea formulată de debitor. În acest scop, serviciul de registratură va efectua 
verificări, din oficiu, la data înregistrării cererilor şi va înregistra cererile la dosarul ce are ca obiect cererea formulată de 
debitor. În această situaţie, se va proceda la soluţionarea în procedură necontencioasă a cererii debitorului. În cazul 
admiterii acesteia, cererile creditorilor se vor califica drept declaraţii de creanţă, iar în cazul respingerii sale, se vor 
soluţiona cererile creditorilor, potrivit art. 72 şi următoarele.” 
 Prin urmare, judecătorul sindic va califica drept declaraţie de creanţă cererea formulată de creditoarea SC Liber 
Agrimex SRL urmând ca toate aspectele invocate de aceasta să fie verificate de administratorul judiciar în cadrul 
procedurii de verificare a creanţelor.  
 Cu privire la cererea formulată de debitoare se constată următoarele: 
În motivare, debitorul a arătat că societatea a început să nu mai înregistreze profit şi se află în imposibilitate de a achita 
creanţele deţinute.  
De asemenea a mai arătat că nu sunt șanse de reorganizare.  
În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 66 şi art. 45 lit. d din Legea nr. 85/2014. 
La cerere s-au ataşat înscrisurile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea insolvenţei.  
Cererea a fost legal timbrată cu suma de 200 lei, taxă judiciară de timbru. 
Analizând înscrisurile anexate cererii, precum şi dispoziţiile legale aplicabile în cauză, instanţa reţine următoarele: 
Potrivit dispoziţiilor art. 66 şi 67 din Legea nr. 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze 
tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării 
de insolvenţă. 
Potrivit art. 66 alin 4 din acelaşi act normativ, va putea să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor 
prezentei legi şi debitorul în cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este iminentă. 
Potrivit art. 5 alin. 1 pct. 72, aşa cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 88/27.09.2018 publicată în Monitorul Oficial 
840/02.10.2018, când cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă este introdusă de debitor, cuantumul creanţelor 
bugetare trebuie să fie mai mic de 50% din totalul declarat al creanţelor debitorului.  
Judecătorul sindic a verificat îndeplinirea acestei condiţii, analizând declaraţia prev. de art. 67 alin. 1 lit. c din lege, care 
a fost depusă de debitoare în susţinerea cererii introductive. 
Art. 71 alin 1 teza I din Legea 85/2014 reglementează condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cererea debitorului 
pentru declanşarea procedurii simplificate a insolvenţei. 
Potrivit acestui text legal, dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor prevăzute la art. 66, judecătorul sindic va 
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pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii generale, iar dacă prin declaraţia făcută potrivit prevederilor art. 67 alin. 
(1) lit. g) debitorul îşi arată intenţia de a intra în procedura simplificată ori se încadrează în una dintre categoriile 
prevăzute la art. 38 alin. (2), judecătorul va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii simplificate. În speţă, 
debitorul si-a declarat intenţia de a intra în procedura simplificată. 
De asemenea, din înscrisurile prevăzute de art. 67 alin 1, ataşate cererii, rezultă că debitoarea se afla în stare de 
insolvenţă, având datorii mai mari decât creanţele de încasat şi decât activele circulante, astfel că, văzând că este 
îndeplinită condiţia prevăzuta de art. 71 alin 1 teza I din lege, va fi admisă cererea şi va fi deschisă procedura 
simplificată a insolvenţei. 
În consecinţă, constatând că sunt îndeplinite condiţiile pentru deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei, se vor 
dispune măsurile imediate prevăzute de lege. 
Cu privire la cererea de desemnare a practicianului în insolvenţă, judecătorul sindic reţine următoarele:  
Disp. art. 45 lit. d din Legea 85/2014 dau întâietate, la desemnarea unui lichidator judiciar provizoriu, practicianului în 
insolvenţă propus de creditor, atunci când există o solicitare de desemnarea şi din partea debitorului.  
Întrucât în speţă atât creditoarea cât şi debitoarea au solicitat desemnarea aceluiaşi practician în insolvenţă, în temeiul 
art. 73 din Legea nr. 85/2014, va desemna în calitate de lichidator judiciar provizoriu, practicianul în insolvenţă SCP 
Insolvein SPRL, cu sediul în mun. Timişoara, str. Simion Bărnuţiu, nr. 71, ap. 1, jud. Timiş, RSP 0242.  
Desemnarea se va face pentru administrarea procedurii până la confirmarea acestuia în condiţiile legii, potrivit art. 45 
alin. 1 lit. d din Legea 85/2014, rap. la art. 57 alin. 2 şi urm din Legea 85/2014.  

Pentru aceste motive, în numele legii dispune: 
Admite cererea formulată de debitoarea SC Casitherm Service SRL cu sediul în mun. Timişoara, Calea Aradului, nr. 27, 
camera 1, judeţul Timiş, J35/2834/2003, CUI 15946830 . 
În temeiul art. 71 al. 1 şi 2 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune deschiderea procedurii simplificate de 
insolvenţă faţă de debitoarea SC Casitherm Service SRL cu sediul în mun. Timişoara, Calea Aradului, nr. 27, camera 1, 
judeţul Timiş, J35/2834/2003, CUI 15946830 . 
În temeiul art. 66 alin. 7 din Legea 85/2014,  
Califică drept declaraţie de creanţă cererea de declanşare a procedurii insolvenţei formulată de creditoarea SC Liber 
Agrimex SRL cu sediul în com. Brebu Nou, jud. Caraş Severin, J11/1842/1994, CUI 6373777. 
Potrivit art. 45 al. 1 lit. d) şi art. 73 din Legea privind procedura de insolvenţă, văzând şi prevederile O.U.G. nr. 
86/2006, desemnează lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă SCP Insolvein SPRL, cu sediul în mun. 
Timişoara, str. Simion Bărnuţiu, nr. 71, ap. 1, jud. Timiş, RSP 0242 care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din 
lege, stabilind pentru acesta un onorariu de 4.000 lei, a cărui plată se va face din fondurile speciale aflate în 
administrarea U.N.P.I.R. Timiş, şi se va trimite adresă către U.N.P.I.R. Timiş în acest sens. 
În temeiul art. 147 din Legea privind procedura de insolvenţă, 
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, asociaţilor, acţionarilor, creditorilor şi Oficiului Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii, 
precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. 
Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor la 04.03.2019. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 12.03.2019. 
Pune în vedere lichidatorului judiciar provizoriu sa trimită spre publicare la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă tabelul 
preliminar al creanţelor şi să depună la dosar dovada publicării lui. 
Debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor, ce 
vor fi depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a acestui tabel. 
Sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru în sumă de 200 lei, 
precum şi de toate înscrisurile de care partea înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror 
alte probe care se solicită, cu excepţia celor care nu se află în posesia părţii sau nu sunt cunoscute la momentul 
formulării contestaţiei.  
Partea care formulează contestaţia trimite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestaţiei şi al documentelor 
ce o însoţesc administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă se contestă, precum şi 
administratorului special. În cazul în care această obligaţie nu a fost respectată, judecătorul sindic va putea aplica, din 
oficiu, o amendă în condiţiile Codului de procedură civilă. 
Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 27.03.2019. 
Fixează termenul limită pentru depunerea raportului privind cauzele insolvenţei la 25.02.2019. 
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la 18.03.2019, ora 12, la sediul lichidatorului şi convoacă creditorii 
debitorului. 
Fixează primul termen după deschiderea procedurii la 03.04.2019, sala 174, ora 9, complet C3NS/MA, pentru când vor 
fi citate părţile. 
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către lichidatorul judiciar. 
Pune în vedere lichidatorului judiciar provizoriu sa convoace Adunarea generală a acţionarilor, asociaţilor sau 
membrilor persoanei juridice, pentru desemnarea administratorului special, în termen de maximum 10 zile de la 
notificarea deschiderii procedurii. 
În temeiul art. 39 alin. 2 din Legea privind procedura de insolvenţă, 
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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 
lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. 
Executorie. 
Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare; apelul se va depune la Tribunalul Timiş. 
Pronunţată în şedinţa publică de la 16.01.2019. 
Preşedinte,                   Grefier, 
Oana Sanda Avramescu                     Diana Ţolescu 
* COMUNICAT 6 EX: 
− DEBITOR 
− ADM. JUD/LICH. JUD 
− CREDITOR 
− ORC  
− UNPIR 
− BULETINUL INSOLVENŢEI 
* EMIS COMUNICARE BULETINUL INSOLVENŢEI 
* EMIS ADRESA UNPIR 
 
2. Societatea STONAGRI SRL, cod unic de înregistrare: 17872446 
România  
Tribunalul Timiş-secţia a II-a civila 
Str. P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2A, jud. Timiş  
Dosar nr. 5880/30/2018 

Comunicare încheiere civilă nr. 1544 din 20.12.2018 
Către, 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş  
Sediul: Timişoara, str. Paris nr. 2A, jud. Timiş 
Cod de identificare fiscală: 14942091 
- debitoarea Stonagri SRL, cu sediul în Timişoara, Aleea Miniş, nr. 4, sc. A, et. P, ap. 3, jud. Timiş, J35/2689/2005, CUI 
17872446 5880/30/2018, 5880/30/2018 
- lichidator judiciar provizoriu, practicianul în insolvenţă Consultim Lichidări SPRL, cu sediul în Timişoara, B-dul 
Revoluţiei, nr. 13, ap. 2, jud. Timiş 
Se comunică, alăturat,copia încheierii civile nr. 1544 din 20.12.2018 pronunţată în dosarul 5880/30/2018 de Tribunalul 
Timiş, Secția a II-a civila, privind pe debitoarea Stonagri SRL, cu sediul în Timişoara, Aleea Miniş, nr. 4, sc. A, et. P, 
ap. 3, jud. Timiş, J35/2689/2005, CUI 17872446.  
Președinte,              Grefier, 
Casiana Todor                Mariana Budur 

* 
Document finalizat 
Cod ECLI  
Dosar nr. 5880/30/2018 
România 
Tribunalul Timiş - Secţia a II-a Civilă 

Încheiere civilă nr. 1544 
Şedinţa camerei de consiliu din data de 20.12.2018 

Instanţa constituită din: 
Preşedinte - Jud. sindic: Casiana Todor 

Grefier: Mariana Budur 
Pe rol se află soluţionarea cererii formulată de Consultim Lichidări SPRL, cu sediul în Timişoara, B-dul Revoluţiei, nr. 
13, ap. 2, jud. Timiş în calitate de lichidator desemnat prin Rezoluţie la Registrul Comerţului, privind debitorul Stonagri 
SRL, cu sediul în Timişoara, Aleea Miniş, nr. 4, sc. A, et. P, ap. 3, jud. Timiş, J35/2689/2005, CUI 17872446, pentru 
deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă. 
Dată fără citare. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că la dosarul cauzei au fost depuse prin Serviciul 
Registratură oferte de preluare a poziţiei de administrator/ lichidator judiciar din partea practicienilor în insolvenţă şi 
certificat constatator ORC privind debitoarea. 
Nemaifiind alte cereri de formulat sau alte probe de administrat, judecătorul sindic constată cauza în stare de judecată şi 
o reţine spre soluţionare. 
În deliberare, 

Judecătorul – sindic,  
Asupra cererii de faţă, 
Constatând că la data de 14.12.2018, lichidatorul desemnat a solicitat ca debitorul Stonagri SRL, cu sediul în Timişoara, 

Administrator
Highlight




