BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 67/04.01.2019
din Legea nr. 85/2014.
9. În ceea ce priveşte elementele care ar putea sta la baza angajării răspunderii organelor de conducere ale societăţii
debitoare, menţionăm că până la această dată lichidatorul judiciar nu a identificat elemente care să fundamenteze o atare
ipoteză. Din analiza efectuată de către lichidatorul judiciar şi din informaţiile obţinute până la această dată, s-a constatat
că apariţia stării de insolvenţă s-a datorat în principal unor factori obiectivi, în cauză nefiind până în prezent identificate
elemente care să indice că ar fi îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind angajarea
răspunderii patrimoniale a organelor de conducere ale SC Sicher & Gut SRL. În măsura în care în perioada imediat
următoare şi înainte de prescripţia dreptului la acţiune, vor interveni informaţii sau elemente noi care să ducă la
schimbarea acestei concluzii, lichidatorul judiciar va acţiona în consecinţă completând analiza de faţă sau formulând
acţiunile în justiţie care se impun.
Lichidator judiciar Felezeu Ion Tudor
Județul Mehedinţi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ENERGO DROBETA SA (FOSTA CRIMSAT SA), cod unic de înregistrare: 1606219
România, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Drobeta – Turnu - Severin, B-dul Carol I, nr. 14, judeţul Mehedinţi
Dosar nr.2701/101/2018
Termen administrativ la 27.02.2019
Comunicare încheiere din 28.12.2018
emisă la: ziua 28, luna 12, anul 2018
Către:
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, cu sediul social în Dr. Tr. Severin, str. Smârdan, nr. 3,
jud. Mehedinţi;
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi,
cu sediul în municipiul Drobeta Turnu Severin, Piaţa Radu Negru, nr.1, judeţul Mehedinţi;
SC Energo Drobeta SA, cu sediul în Drobeta - Turnu Severin, str. Padeș nr.8, județul Mehedinți,
ROONRC.J25/92/1991, CUI 1606219, în calitate de debitor;
Cabinet Individual de Insolvenţă Iorgulescu Gabriel, cu sediul în București, str. Pictor Arthur Verona nr.21, ap.3, sector
1, în calitate de administrator judiciar provizoriu;
Se comunică, alăturat, copia Încheierii din data de 28.12.2018 pronunţată în dosarul nr.2701/101/2018 de Tribunalul
Mehedinţi, Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal privind debitorul SC Energo Drobeta SA, cu
sediul în Drobeta - Turnu Severin, str. Padeș nr.8, județul Mehedinți, ROONRC.J25/92/1991, CUI 1606219, prin
administrator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvenţă Iorgulescu Gabriel, cu sediul în București, str. Pictor
Arthur Verona nr.21, ap.3, sector 1
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
România, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Dr. Tr. Severin, B-dul Carol I, nr. 14, judeţul Mehedinţi
Biroul Judecătorului Sindic Falcan Camelia - Aurora
Dosar nr.2701/101/2018
Încheiere
Şedinţa din Camera de Consiliu de la 28 decembrie 2018
Instanţa constituită din:
Judecător Sindic: Falcan Camelia - Aurora
Grefier: Bărboi Aura Amalia
Pe rol soluţionarea cererii formulată de debitorul SC Energo Drobeta SA, cu sediul în Drobeta - Turnu Severin, str.
Padeș nr.8, județul Mehedinți, ROONRC.J25/92/1991, CUI 1606219, pentru deschiderea procedurii generale a
insolvenţei.
La apelul nominal făcut în şedinţa din Camera de Consiliu a răspuns avocat Enache Laura, pentru debitor, din Baroul
Mehedinţi, cu împuternicire avocaţială la dosar. Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefier
care învederează că au fost comunicate la data de 27.12.2018 relaţiile solicitate ORC Mehedinţi. Avocat Enache Laura,
pentru debitor, depune la dosarul cauzei înscrisurile solicitate anterior de instanţă, respectiv declaraţia administratorului
societar cu privire la intenţia de reorganizare; dovada că în decembrie 2018 societatea nu mai are datorii către bugetul
de stat, fiind achitate integral; lista creditorilor actualizată la data de 28.12.2018; notificarea organului fiscal şi dovada
expedierii la 28.12.2018 prin email.
Precizează că faţă de creditorul majoritar SC Concelex SA are datorii în două conturi diferite, respectiv un împrumut de
1.800.000 lei într-un cont, iar în contul de furnizori suma de 624.000 lei. Nemaifiind excepţii de invocat, cereri de
formulat sau probe de administrat, se constată cauza în stare de judecată şi se acordă cuvântul pe fond. Avocat Enache
Laura, pentru debitor, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, deschiderea procedurii generale a insolvenţei
şi desemnarea în calitate de administrator judiciar a Cabinetului Individual de Insolvenţă Iorgulescu Gabriel. Precizează
că debitorul îşi menţine intenţia de reorganizare.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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Judecătorul sindic,
Asupra cererii de faţă, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată la data de 18.12.2018 pe rolul Tribunalului Mehedinţi - Secţia a II a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, sub nr.2701/101/2018, SC Energo Drobeta SA, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Padeș,
nr.8, judeţul Mehedinţi, înregistrată la Registrul Comerţului Mehedinţi sub nr. J25/92/1991, CUI-RO1605219, prin
administrator Peter Jakob, cu domiciliul în Drobeta Turnu Severin, str. Crișan, nr.72, bl. M2, sc.2, ap, 6, judeţ
Mehedinţi, legitimat cu CI seria MH, nr. 287819, în temeiul art.5 pct.29 literele a şi b coroborat cu art. 65 pct.1 şi 66
pct.1 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, a formulat cerere de deschidere a procedurii generale a
insolvenţei, prin care şi-a manifestat intenţia de intrare în procedura de reorganizare, conform unui plan de restructurare,
prin continuarea activităţii, precum şi prin lichidarea unor bunuri din averea societăţii. În concret, a solicitat ca prin
hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună în temeiul art.67 alin.1 litera g coroborat cu art.71 alin.1 din Lg 85/2014 deschiderea procedurii generate a insolvenţei SC Energo Drobeta SA - J25/92/1991, CUI– RO1605219, solicitând să se
ia act de faptul că şi-a manifestat interesul pentru intrarea în procedura de reorganizare, conform unui plan, prin
restructurarea activităţii ori prin lichidarea în parte a averii societăţii, în vederea stingerii datoriilor acesteia.
A solicitat, în conformitate cu dispoziţiile art. 85 alin.1 din Lg 85/2014, odată cu deschiderea procedurii, să nu se ridice
dreptul debitoarei de administrare, dată fiind manifestarea de voinţă în sensul reorganizării, fiind evident ca, cel puţin
până la aprobarea planului de reorganizare, societatea îşi va continua activitatea curentă. Prin raportare la dispoziţiile
art. 66 alin.10 din Legea 85/2014, a solicitat judecarea acestei cereri în regim de urgenţă, în termen de 10 zile, în camera
de consiliu, fără citarea părţilor, în condiţiile existenţei unei presiuni din partea creditorilor săi. În conformitate cu
dispoziţiile art.45 alin.1 litera d din Lg 85/2014, a solicitat şi desemnarea în calitate de administrator judiciar, a
practicianului în insolvenţă Cabinet Individual de Insolvenţă Iorgulescu Gabriel, cu sediul în Bucureşti, strada Pictor
Arthur Verona, nr.21, etaj 2, ap,3, sector 1, înregistrat la Registrul Formelor de Organizare UNPIR sub nr. RFOI3355 şi
în Tabloul UNPIR sub nr.183355. În motivarea cererii a arătat că SC Energo Drobeta SA a constatat că în patrimoniul
său există un dezechilibru financiar, generat de lipsa de lichidităţi, insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru
stingerea unor datorii exigibile către creditorii săi. Astfel, se conturează incidenţa unei stări de insolvenţă vădită,
reieşind cu evidenţă, din analiza înscrisurilor contabile faptul că aceasta a depăşit în achitarea datoriilor exigibile faţă de
creditorii săi, bugetari şi chirografari, termenul de 90 zile, aspect care, așa cum a mai menţionat, a fost cauzat de
insuficienţa fondurilor pecuniare disponibile .
În ceea ce priveşte solicitarea de reorganizare judiciară, aceasta este una fondată şi sustenabilă, redresarea fiind,
indubitabil, posibilă prin reorganizarea activităţii pe noi coordonate, valorificarea, fără presiune, a unor active în
vederea obţinerii unor valori apropiate de cele reale, precum şi eşalonarea unor datorii către principalii creditori. Având
în vedere faptul că potrivit principiilor Legii nr.85/2014 privind insolvenţa, reorganizarea judiciară primează lichidării,
dar şi că societatea este una solvabilă, chiar dacă, actualmente se afla în stare vădită de insolvenţă, în baza
documentaţiei prevăzute de art. 67 literele a-n din Legea 85/20l4, a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei în
maniera solicitată. În conformitate cu art.5 pct. 29 din Lg 85/2015, insolvenţa" este definită ca acea stare a
patrimoniului debitorului, care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor
exigibile". Insolvenţa este prezumată ca fiind vădită" atunci când debitorul, după 30 zile de la scadenţă, nu a plătit
datoria sa faţă de creditor. În ceea ce o priveşte, a învederat că, la data formulării acestei cereri, SC Energo Drobeta SA
are datorii certe, lichide şi exigibile, în cuantum de 3.331.733,40 lei, reprezentând sume neachitate furnizorilor.
Referitor la condiţia insuficienţa fondurilor băneşti disponibile la data acestei cereri, din păcate, şi aceasta este
îndeplinită, societatea nedispunând de disponibilităţi băneşti în vederea acoperirii pasivului înregistrat.
În conformitate cu dispoziţiile art.66 alin.1 din Lg 85/2014, debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze
Tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor acestei legi, în termen de maximum 30 zile de la apariţia stării de
insolvenţă. Prin urmare, dat fiind faptul că SC Energo Drobeta SA nu dispune în prezent de fonduri băneşti suficiente
acoperirii pasivului, înregistrează datorit certe, lichide în cuantum de 3.331.733,40 lei, exigibile de mai mult de 90 zile,
fiind în incapacitate, evident, de a le achita, având, faţă de principalul creditor - SC Concelex SA o datorie de
1.867.686,11 lei, starea de insolvenţă a societăţii, astfel cum este definită de art.5 literele a şi b din Lg 85/2014, este
vădită. În drept, şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.5 pct. 29 lit.a şi b coroborat cu art. 65 pct.1 şi art. 66 pct.1 din
Lg 85/2014. În susţinerea cererii şi în conformitate cu prevederile art.67 alin.1 din Legea nr.85/2014 privind procedura
insolvenţei, a înţeles să se folosească de proba cu înscrisuri, precum şi orice altă probă a cărei necesitate s-ar contura din
dezbateri. În dovedirea cererii debitorul a depus la dosarul cauzei actele prevăzute de art.67 din Legea nr.85/2014,
respectiv: certificat de înregistrare ONRC, Hotărârea nr.2/2018 a adunării generale a asociaţilor, declaraţie conform
art.30 din Legea nr.82/1991; situaţii financiare anuale, bilanţ la 31.12.2017, contul de profit şi pierdere la 31.12.2017,
date informative la 31.12.2017, situaţia activelor imobilizate la 31.12.2017situaţia amortizării activelor imobilizate,
situaţia ajustărilor pentru depreciere, balanţa de verificare la 30.11.2018, registrul imobilizărilor la 30.11.2018, dovada
achitării taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei, declaraţie conform prev.art.67 lit.i, j, l din Legea nr.85/2014,
certificat constatator actualizat eliberat de ORC Mehedinţi, lista conturilor bancare utilizate de societatea debitoare,
registru de casă pentru perioada 01.05.2018 – 29.11.2018, balanţa de verificare la 30.11.2018, declaraţia
administratorului societar cu privire la intenţia de reorganizare; dovada că în decembrie 2018 societatea nu mai are
datorii către bugetul de stat, fiind achitate integral; lista creditorilor actualizată la data de 28.12.2018; notificarea
organului fiscal şi dovada expedierii la 28.12.2018 prin email. La data de 27.12.2018 ONRC – ORC Mehedinţi a
comunicat relaţiile solicitate de instanţă, din oficiu. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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următoarele:
În prezenta cauză, SC Energo Drobeta SA, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Padeș, nr.8, judeţul Mehedinţi,
înregistrată la Registrul Comerţului Mehedinţi sub nr. J25/92/1991, CUI-RO1605219, prin administrator Peter Jakob, a
solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei, prin care şi-a manifestat intenţia de intrare în procedură de
reorganizare, conform unui plan de restructurare, prin continuarea activităţii, precum şi prin lichidarea unor bunuri din
averea societăţii, în vederea stingerii datoriilor acesteia, precum şi desemnarea în calitate de administrator judiciar, a
practicianului în insolvenţă Cabinet Individual de Insolvenţă Iorgulescu Gabriel. Din bilanțul contabil încheiat la
sfârșitul anului 2017 rezulta ca societatea debitoare a înregistrat o pierdere de 284.511 lei, iar din balanța de verificare
pe luna noiembrie 2018 rezulta ca societatea debitoare a înregistrat o pierdere de 613.109 lei ( cont 121 pe debit).in
contul furnizori 401- este înregistrata suma de 959.613,43 lei pe credit, ceea ce reprezintă datoria debitorului fata de
furnizorii săi, având totodată şi de încasat suma de 878.728 lei. Din lista creditorilor aflați la fila 32 rezulta ca la
sfârșitul lunii noiembrie 2018 debitoarea avea o datorie de 1.735.548,92 lei, iar la fila 144 din dosar în lista furnizorilor
depusa la termenul din data de 28.12.2018 debitoarea figurează cu suma de 937.798,29 lei. Către SC Concelex SRL
debitoarea are o datorie de 624.889,35 lei, însa este înscrisa în contul nr.451 decontări intre entităţi afiliate” suma de
1.867.686 lei. In lista creditorilor nu sunt menționate datorii către bugetul de stat. In ceea ce privește sumele de bani
existente în conturi, din jurnalele de banca depuse la dosar rezulta ca debitoarea figurează cu suma de 4371,92 lei în
cont la Banca Transilvania, suma de 67.951,97 lei în cont ING, suma de 2182,44 lei în cont Trezorerie, iar în registrul
de casa este înscrisa suma de 5053 lei. Din prevederile art.5, pct.29 din Legea nr.85/2014 rezultă că insolvenţa este acea
stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata
datoriilor certe, lichide şi exigibile, astfel:
a) insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de
creditor; prezumţia este relativă;
b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile
angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei.
De asemenea, potrivit art.66 (1) 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. Faţă de cele
de mai sus, instanţa constată că debitorul se află în stare de insolvenţă, acesta fiind dovedită cu actele contabile depuse
la dosar, acesta neavând disponibilităţi bănești să achite datoriile către furnizori. Mai mult, se constată că debitorul a
depus la dosar declaraţie prin care arată intenţia de intrare în reorganizare judiciară conform unui plan prin
restructurarea activităţii ori prin lichidare în tot sau în parte a averii sale pentru stingerea datoriilor, precum şi descrierea
sumară a modalităţilor pe care le are în vedere pentru reorganizarea activităţii, conform art.66 alin.5 din Legea
nr.85/2014, că s-a făcut dovada notificării în prealabil a organului fiscal competent cu privire la intenţia de a solicita
deschiderea procedurii insolventei, şi că valoarea creanţelor de plată depăşeşte pragul valoric de 40.000 lei impus prin
art.5 pct.72 din Legea nr.85/2014. Potrivit art.5, pct.72.din Legea nr.85/2014, așa cum a fost modificat prin OUG
nr.88/2018, prin valoarea-prag se înțelege cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea de
deschidere a procedurii de insolvenţă. Valoarea-prag este de 40.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitori,
inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creanţe de altă natură decât cele salariale, iar pentru
salariaţi este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat. 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. Constatând ca în cauza sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, inclusiv cea privind ponderea
creanțelor bugetare ca fiind mai mici de 50% din totalul declarat al creanțelor debitorului, ( în cazul de fata debitorul
neavând datorii la bugetul de stat), instanţa apreciază că debitorul se află în stare de insolvenţă, acesta fiind dovedită cu
actele contabile depuse la dosar, acesta neavând disponibilităţi bănești să achite datoriile către furnizori.
Faţă de cele de mai sus, instanţa va admite cererea debitorului şi va dispune deschiderea procedurii generale a
insolvenţei, în temeiul art. art.71, raportat la art.38 din Legea nr.85/2014. Cu privire la desemnarea administratorului
judiciar se constată că debitorul a solicitat, în temeiul art.45 alin.1 lit.d din Legea nr.85/2006 desemnarea
administratorului judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Iorgulescu Gabriel. Astfel, instanţa va face aplicarea art.45
lit.d, teza I, urmând a fi desemnat administrator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvenţă Iorgulescu Gabriel,
care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.64 din lege, cu o retribuţie ce se va stabili ulterior pe baza activităţii
desfăşurate.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea formulata de debitor SC Energo Drobeta SA.În temeiul art.38, rap. la art.71 din Legea nr.85/2014;
Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Energo Drobeta SA, cu sediul în
Drobeta - Turnu Severin, str. Padeș nr.8, județul Mehedinți, ROONRC.J25/92/1991, CUI 1606219. În temeiul art. 45
alin.1, lit.d teza a II-a din Legea nr.85/2014,
Desemnează administrator judiciar provizoriu pe Cabinet Individual de Insolvenţă Iorgulescu Gabriel, cu sediul în
București, str. Pictor Arthur Verona nr.21, ap.3, sector 1, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu o
retribuţie ce se va stabili ulterior, pe baza activităţii desfăşurate. În temeiul art. 100 din Legea nr.85/2014,
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului, prin Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 99 din Legea nr.85/2014, potrivit dispozițiilor
Codului de Procedura Civila, precum şi prin publicarea într-un ziar de largă circulaţie şi în BPI. Fixează termenul limită
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 67/04.01.2019
pentru depunerea creanţelor la 06.02.2019. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 27.02.2019. Termenul pentru depunerea eventualele contestaţii este de
7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar. Fixează termenul pentru afişarea
tabelului definitiv al creanţelor la 20.03.2019. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 04.03.2019, ora
11,00 la sediul administratorului judiciar şi convoacă creditorii debitorului. Dispune trimiterea notificărilor către toţi
creditorii, de către administratorul judiciar. În temeiul art.39 din Legea nr.85/202014,
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. Pune în vedere debitorului să depună actele prevăzute de art.67 alin.1, în termen de 10 zile de
la data deschiderii procedurii, precum şi documentele şi informațiile prevăzute de art.82 din Legea nr.85/2014. Fixează
termen administrativ FMA la data de 27.02.2019. Executorie. Cu apel în 7 zile de la comunicare, ce se va depune la
sediul Tribunalului Mehedinți. Pronunţată în şedinţa publică de la 28.12.2018, la sediul Tribunalului Mehedinţi.
Judecător sindic,
Grefier,
Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea IMPEX EURO TOURS SRL, cod unic de înregistrare: 25797230
Reconvocare adunare creditori
Număr: 1 /03.01.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 298/1371/ 2018, Tribunal Comercial Mureş, -Secţia Falimente Judecător sindic :
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Tribunalul Comercial Mureş, str. Bolyai nr.2, jud. Mureş, programul
arhivei/registraturii instanţei 8- 11.
3.1. Debitor: Societatea Impex Euro Tours SRL având sediul în mun Tg Mureş, Bul.1 Decembrie 1918, nr.130,
et.II,ap.11, jud.Mureş, Număr de ordine în registrul comerţului J-26-690/2009 Cod de identificare fiscală 25797230 , în
faliment, în bankruptcy, en faillite.
4.Creditori: -AJFP Mureş, Tg.Mureş, str. Gh. Doja nr.1-3, jud. Mureş
-Primaria mun Tg.Mureş, jud. Mureş
5.Lichidator judiciar: Evalir SPRL Tg.Mures,Cod de identificare fiscală 12361211,Sediul social:str. Uzinei nr.4,
Tg.Mureş, jud. Mureş; Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP 0145; Tel/Fax: 0265-217139, Email: evalirsprl@gmail.com; reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Barabasi Francisc
6.Subscrisa EVALIR SPRL,în calitate de lichidator judiciar al debitorului Impex Euro Tours SRL,conform Sentinţei
nr.313/28.06.2018, pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş, secţia Falimente, în dosarul 298/1371/2018, în temeiul
art. 47 şi 48 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, reconvoacă: Adunarea creditorilor debitorului: Impex
Euro Tours SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la (sediul) Evalir SPRL,.str. Uzinei nr.4, Tg. Mureş, jud. Mureş, Data :11.01.2019
Ora:12
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 incorporat, ataşat ori asociat
semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace până în ziua şi la
ora fixată pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar.
Ordinea de zi:
- pentru negocierea şi discutarea cu creditorii a onorariului de succes de 12% din sumele alocate a fi distribuite
creditorilor în cazul identificării şi valorificării bunurilor societăţii debitoare.
Lichidator judiciar Evalir SPRL
repr. prin as coord Barabasi Francisc
Județul Satu Mare
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DECONT SRL, cod unic de înregistrare: 17521801
1. Date privind dosarul: nr. 1099/83/2015, Tribunal Satu Mare, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal.
Judecător-sindic Mureșan Paula.
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa, str. Mihai Viteazu, nr. 8, mun. Satu Mare, jud. Satu Mare, tel 0261-713650,
programul arhivei în zilele lucrătoare între orele 8,00 - 12,00.
3.1 Debitor: SC Decont SRL Trip, în faliment / în bankruptcy / en faillite, CUI RO17521801, având sediul social în sat
Trip, com. Bixad, nr.237, jud. Satu Mare, număr de ordine în Registrul Comerțului J30/539/2005.
3.2 Administrator special: Nu a fost desemnat
4.Creditori: ANAF-DGRFP Cluj prin AJFP Satu Mare .
5.Lichidator judiciar: CII Bota Andreea Monica, cu sediul în Satu Mare, str. Rândunelelor nr.6
ap.4,tel/fax:0361402491,CIF 31415890,nr.înregistrare UNPIR: RFO I -3423, reprezentat de practician în insolvență
Bota Andreea Monica.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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