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referitoare la judecătorul-sindic a fost înlăturată în noua reglementare, care la art.57 alin.2 teza doua –Lg.85/2014 
prevede că: În cazul în care onorariul se va achita din fondul constituit potrivit prevederilor art.39 alin.4 (fondul de 
lichidare), acesta va fi stabilit pe baza criteriilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.86/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Tocmai de aceea, dat fiind faptul că potrivit art.64 alin.3 din 
OUG nr.38/2006- privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă - administrarea fondului de lichidare este 
dată în competenţa Consiliului de conducere al filialei, Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician 
în insolvenţă a fost adaptat în mod corespunzător, astfel încât au fost stabilite criterii pe care Filiala Uniunii trebuie să le 
aibă în vedere la aprobarea plăţii din fondul de lichidare a deconturilor prezentate de practicienii în insolvenţă (art.115-
117 din Statut). Sentinţa urmează a fi notificată conform art.179 din legea privind procedura insolvenţei. 

Pentru aceste motive, în numele legii hotărăşte: 
Aprobă raportul lichidatorului judiciar C.I.I. Nechifor Eduard - Emanuel, cu sediul în Iași, sos. Nicolina nr.5, bl.928 B, 
sc.D, et.6, ap.18, jud. Iași. În temeiul art.174 din Legea nr.85/2014, dispune închiderea procedurii insolvenţei 
debitorului SC Auto Alfeus SRL, cu sediul în Iași, str. Costache Negri nr.41, bl.Z1, sc.A, et.7, ap.43, jud.Iași, având 
număr de ordine în Registrul Comerţului J22/1047/2012 şi CUI 30354590. Dispune radierea debitorului din registrul 
comerţului. În temeiul art.180 din Legea nr.85/2014, descarcă lichidatorul judiciar de orice îndatoriri și responsabilităţi, 
cu excepția celor derivând din acțiunea în antrenarea răspunderii patrimoniale. În temeiul art.179 din Legea nr.85/2014, 
dispune notificarea prezentei sentinţe direcţiei teritoriale a finanţelor publice și Oficiului Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Iași, pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum și publicarea în Buletinul procedurilor de 
insolvenţă. Decontul de cheltuieli înaintat la dosar de lichidatorul judiciar C.I.I. Nechifor Eduard - Emanuel va fi supus 
aprobării în conformitate cu disp.art.39 alin.4 din Legea 85/2014, respectiv a art.116 alin.2 din Statutul UNPIR. 
Executorie. Cu drept de apel care se depune la Tribunalul Iași în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în 
ședință publică azi, 12.12.2018. 
Preşedinte,                   Grefier, 
Oana Pipernea                     Andra Maria Petrescu 
 
2. Societatea HIA CONSIMOB SRL, cod unic de înregistrare: 24868260 

Tabel definitiv al creditorilor debitoarei SC Hia Consimob SRL 
Nr. 65/14.01.2019 

1. Număr dosar 3915/99/2018, nr. format vechi 204/2018 Tribunal Iaşi -Judecător sindic. 
2. Adresa: Iaşi, str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Iaşi, Număr de telefon 0232-215160 programul arhivei/registraturii 
instanţei 900 - 1300 
3.Debitor: SC Hia Consimob SRL, CUI 24868260, J22 /3648 /2008, cu sediul în sat Tomești, com. Tomești, jud. Iași;  
4. Lichidator judiciar: Marka’s IPURL, cu sediul în Mun. Iaşi, str. Clopotari, nr. 48, bl. 674, sc. C, et. 3, ap. 16, jud. Iaşi, 
Cod poştal 700723: Tel/Fax: 0232-212.542, 0743-451.601;e-mail: markas.ipurl@yahoo.com 
5. Marka’s IPURL, în calitate de lichidator judiciar desemnat al SC Hia Consimob SRL, CUI 24868260, J22 /3648 
/2008, cu sediul în sat Tomești, com. Tomești, jud. Iași, conform Sentinței civile nr. 1648/08.11.2018, pronunţată de 
Tribunalul Iași – Judecător Sindic în dosarul nr. 3915/99/2018, nr. format vechi 204/2018, înaintează spre publicare: 

Creditor Creanţă admisă definitiv 
Nr. 
crt. 

Denumire Sediu Valoare Prioritate 

1. 
Administrația Județeană a 
Finanţelor Publice Iaşi 

mun. Iași, str. Anastasie Panu, nr. 
26, jud. Iaşi 

145.850 lei 
Art. 161, 
pct. 5 

Total 145.850 lei 
Lichidator judiciar Marka’s IPURL, 

asociat Chirilă Simona 
3. Societatea IAŞI TV LIFE SRL (FOSTA LAURA SRL), cod unic de înregistrare: 1969354 
România, Tribunalul Iași, Secţia II Civilă-Faliment 
Strada Elena Doamna nr.1A 
Dosar 5379/99/2018 (Număr în format vechi 280/2018)  
Termen 27.03.2019 

Comunicare sentinţă civilă nr.1924/18.12.2018 
Către,  
Creditor 
1. Căriman Mihai - Iași, cu dom.procedural la Cabinet Avocat Bogdan Andrei Muraru, strada Brânduşa nr.78, judeţ Iaşi 
2. SC Tehnoton SA Iași, Calea Chişinăului, nr.43, judeţ Iași 
Debitor 
3. SC Iași TV Life SRL Iași, strada Peneş Curcanu, nr.7, et.1, ap. cam.2, judeţ Iași 
Lichidator - administrator judiciar provizoriu 
4. Alfa & Omega Insolv IPURL - Iaşi, cu sediul procesual ales - str. Sf. Lazăr nr.4, bl. Peneş Curcanul, tronson 5, et.1, 
cabinet 13, Complex de birouri NH Business, judeţ Iași 
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr.1924/18.12.2018, pronunţată în dosarul nr.5379/99/2018 (număr în format 
vechi 280/2018), de Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment, privind debitoarea SC Iași TV Life SRL, cu sediul în Iași, 

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight
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str. Peneș Curcanu nr.7, et.1, camera 2, jud. Iași, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J22/922/1992, CUI 
1969354. 
Parafa preşedintelui instanţei,                Grefier, 

* 
România, Tribunalul Iași, Secţia II Civilă-Faliment 
Dosar nr.5379/99/2018 (Număr în format vechi 280/2018) 

Sentinţa civilă nr.1924 
Şedinţa publică din data de 18.12.2018 

Completul constituit din: 
Preşedinte: Oana Pipernea 

Grefier: Andra Maria Petrescu 
Pe rol fiind soluţionarea cererii formulate de creditorul Căriman Mihai, în contradictoriu cu debitoarea SC Iaşi Tv Life 
SRL, având ca obiect “deschiderea procedurii generale de insolvenţă”. La apelul nominal făcut în şedinţă publică, s-a 
prezentat creditorul, personal şi asistat de avocat Muraru Bogdan și pentru debitoare, avocat Cristea Smaranda. 
Procedura este completă. S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care, Instanţa constată că prezenta cauză se 
judecă în şedinţă publică, după care acordă cuvântul asupra cererii de deschidere a procedurii generale de insolvenţă. 
Reprezentantul creditorului solicită instanţei admiterea cererii de deschidere a procedurii generale de insolvenţă, arătând 
că a observat în notele de concluzii depuse la dosar de debitoare faptul că a fost invocată lipsa condiţiei pragului minim, 
că în ceea ce priveşte comerciantul acesta se spune dispoziţiilor Codului comercial, că obligaţia este solidară în 
conformitate cu dispoziţiile art.1443 C.civil, că apărările debitoarei sunt neîntemeiate, că starea de insolvenţă a 
debitoarei este evidentă, că însăşi debitoarea a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenţei și solicită numirea 
în calitate de lichidator judiciar a practicianului în insolvenţă menţionat de creditorul Căriman Mihai; cu cheltuieli de 
judecată, sens în care depune la dosar dovada achitării onorariului de avocat. Reprezentantul debitoarei solicită instanţei 
respingerea cererii de deschidere a procedurii generale de insolvenţă, arătând că cererea de deschidere a procedurii 
insolvenţei formulată de debitoare are prioritate. Totodată, solicită numirea în calitate de lichidator judiciar a 
practicianului în insolvenţă menţionat de debitoare, acesta având personal mai mare şi calificat. Instanţa rămâne în 
pronunţare asupra cererii de deschidere a procedurii generale de insolvenţă, formulată de creditor.  

Instanţa, 
Deliberând, constată că:  
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 20.08.2018 sub nr.5379/99/2018, creditorul Căriman Mihai a 
formulat cerere de deschidere a procedurii generale a insolvenţei față de debitoarea SC Iași TV Life SRL, solicitând 
desemnarea în calitate de administrator judiciar al practicianului în insolvență Alfa & Omega Insolv IPURL. În 
motivare a arătat că în primăvara anului 2010 a observat la postul de televiziune Iași TV Life, care aparține debitoarei, 
un clip promoțional, în care se anunța organizarea unui concurs, pentru câștigarea unei percele de teren în valoare de 
15.000 euro, în cartierul Copou. Acelasi concurs, în aceleași condiții, a fost organizat și promovat și prin intermediul 
ziarului 7 Est. În luna decembrie 2011, la sfârșitul concursului, prin tragere la sorți, a fost desemnat câștigător. A mai 
arătat că, deși a încercat în repetate rânduri să intre în posesia premiului câștigat, nu a reușit, deoarece organizatorii l-au 
tot amânat și l-au rugat să aștepte. După cca un an și jumătate, realizând că debitoarea nu-și va realiza obligația de plată 
a premiului câștigat, a acționat-o în judecată. Instanța a admis cererea și a obligat debitoarea să îi plătească creditorului 
suma de 15.000 euro, reprezentând contravaloare premiu și 3730 lei cheltuieli de judecată. Hotărârea a rămas definitivă 
prin respingerea apelului de către Tribunalul Iași la data de05.10.2016. Si după rămânerea definitivă a hotărârii 
judecătorești debitoarea a promis că va plăti, rugându-l să o aștepte. Din acest motiv a incercat și executarea silită a 
debitoarei, aceasta solicitând o eșalonare la plată, cu care el a fost de acord. Cu toate acestea, debitoarea nu a achitat nici 
o parte din debit. În drept, a invocat disp.art.45 alin.1 lit.d, art.70 din Legea 85/2014. 
Cererea a fost legal timbrată. Atașat cererii, creditoarea a depus înscrisuri în copie certificată. Legal citată, debitoarea nu 
a depus întâmpinare și nici contestația prevăzută de art.72 din Legea 85/2014 în termenul de 10 zile de la primirea 
cererii, în schimb a depus la 14.11.2018 note de ședință, prin care a solicitat respingerea cererii ca inadmisibilă, 
apreciind că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.5 din Legea 85/2014, față de valoarea – prag. Prin 
sent.civ.nr.7622/2015, invocată ca și titlu executoriu pentru deschiderea procedurii de insolvență, s-a stabilit în sarcina a 
două societăți comerciale plata sumei de 15.000 euro, creanța fiind divizibilă intre cele două societăți. în hotărârea 
depusă la dosar nu se face vorbire despre solidaritatea celor doi debitori, raportul dintre părți fiind unul civil (câștigarea 
unui premiu), nu comercial. Prin urmare, creanța în baza căruia creditorul solicită insolvența societății debitoare este 
situată sub valoarea pragului impus de legea insolvenței. La termenul din 14.11.2018 s-a amânat cauza la solicitarea 
debitoarei, în vederea plății amiabile a creanței, iar la termenul din 12.12.2018, în lipsa unui acord al părților asupra 
litigiului, s-a acordat termen la 18.12.2018, în vederea discutării conexării prezentului dosar la cel format ca urmare a 
cererii de deschidere a procedurii insolvenței introduse de către debitoare. La data de 17.12.2018, s-a depus cerere de 
deschidere a procedurii insolvenței debitoarei și de către creditorul SC Tehnoton SA, invocând o creanță de 61.007,49 
lei, solicitându-se desemnarea în calitate de lichidator judiciar a practicianului în insolvență Eurobusiness LRJ SPRL.  
Analizând actele și lucrările dosarului, judecătorul-sindic reţine următoarele: Creditorul Căriman Mihai a solicitat 
deschiderea procedurii generale a insolvenței față de debitoarea SC Iași TV Life SRL, invocând titlul executoriu 
reprezentat de sent.civ.nr.7622/05.06.2015 a Judecătoriei Iași, rămasă definitivă prin respingerea apelului. Potrivit art.5 
pct. 29 lit. a) și b) din Legea nr.85/2014 insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin 
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insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile; insolvenţa se prezumă atunci 
când debitorul, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă; 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. Totodată, art.5 pct.72 al aceluiaşi act normativ stipulează că valoarea 
prag, ce reprezintă cuantumul minim al creanţei necesar pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii 
insolvenţei, este de 40.000 lei atât pentru creditori, cât și pentru debitor, inclusiv pentru cererile formulate de 
lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr.31/1990, republicată, pentru creanţe de altă natură 
decât cele salariale, iar pentru salariaţi este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat.  
Potrivit art.5 pct. 20 din Legea nr.85/2014, creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei este 
creditorul a cărui creanţă asupra patrimoniului debitorului este certă, lichidă și exigibilă de mai mult de 60 de zile. Prin 
creanţă certă, în sensul prezentei legi, se înţelege acea creanţă a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau și 
din alte acte, chiar neautentice, emanate de la creditor sau recunoscute de dânsul. Creditorii vor putea solicita 
deschiderea procedurii insolvenţei doar în cazul în care, după compensarea datoriilor reciproce, de orice natură, suma 
datorată acestora va depăşi suma prevăzută la pct.72. Se constată, faţă de înscrisurile de la dosar, depuse conform art.67 
din Legea nr.85/2014 că debitoarea înregistrează datorii de peste 60 de zile, pentru plata cărora nu există fonduri băneşti 
suficiente. De asemenea, cuantumul creanţei invocată de creditorul Căriman Mihai depăşeşte valoarea-prag impusă de 
lege, fiind în sumă de 15.000 euro (69.750 lei, la un curs valutar de 4,65 lei=1 euro, curs BNR la data formulării cererii 
introductive, 20.08.2018). Contrar aprecierilor debitoarei, titlul executoriu invocat, respectiv 
sent.civ.nr.7622/05.06.2015 a Judecătoriei Iași, dispune o obligație solidară de plată în sarcina debitoarelor SC Iași TV 
Life SRL și a SC 7 Est SRL, deși nu conține o prevede expresă în acest sens. Obligația de plată a devenit executorie la 
data soluționării căii de atac a apelului declarate împotriva acestei hotărâri, respectiv la 05.10.2016. Conform art.1445 
C.civ., solidaritatea intre debitori nu se prezumă. Ea nu există decât atunci când este stipulată expres de părți sau este 
prevăzută de lege”. Iar conform art.1446 C.civ., solidaritatea se prezumă între debitorii unei obligații contracte în 
exercițiul activității unei întreprinderi, dacă prin lege nu se prevede altfel”. Acest ultim text este aplicabil situației în 
litigiu, fiind evident că obligația celor două debitoare a fost contractată de profesioniști, cu ocazia exercitării activității 
lor profesionale. Potrivit art.3 alin.2 și 3 C.civ., (2) Sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează o 
întreprindere.(3) Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, 
a unei activități organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, 
indiferent dacă are sau nu scop lucrativ.” Iar potrivit art.8 din Legea 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil, 
noțiunea profesionist” prevăzută la art.3 din Codul civil include categoriile de comerciant, întreprinzător, operator 
economic, precum și orice alte persoane autorizate să desfășoare activități economice sau profesionale, astfel cum 
aceste noțiuni sun prevăzute de lege (…).  
În toate actele normative în vigoare, expresiile acte de comerț”, respectiv fapte de comerț” se înlocuiesc cu expresia 
activități de producție, comerț sau prestări de servicii”. Faptele care au dat naștere obligației de plată (organizarea unui 
concurs în primăvara anului 2010 de către o televiziune, prestatoare de servicii), constituie fapte de comerț subiective în 
accepțiunea Codului comercial în vigoare la declanșarea concursului (art.4), fiind fapte făcute de un comerciant cu 
ocazia exercitării comerțului său. Art.4 din Codul comercial prevedea o prezumție de comercialitate pentru toate 
obligațiile comerciantului, prezumție înlăturată doar în cazul în care obligația asumată de comerciant avea o natură 
civilă (ex.: testament, renunțare/acceptarea moștenirii, recunoașterea unui copil din afara căsătoriei, etc.) sau 
necomercialitatea rezulta din însuși actul săvârșit de comerciant.(ex.: cumpărarea unor bunuri necesare uzului personal 
al comerciantului, împrumutarea unei sume de bani destinată unui scop străin comerțului, etc.). Nici una din aceste 
excepții nu este incidentă, astfel încât obligația debitoarei SC Iași TV Life SRL față de creditorul Căriman Mihai este 
una comercială – în accepțiunea C.com. în vigoare la data declanșării concursului – și în exploatarea unei întreprinderi 
în accepțiunea art.3 C.civ. Iar disp. art.42 C.com. dispuneau, similar art.1446 C.civ., că solidaritatea între debitori se 
prezumă. Față de cele de mai sus se constată că, deși caracterul solidar al obligației stabilite prin 
sent.civ.nr.7622/05.06.2015 a Judecătoriei Iași nu a fost prevăzut expres, el este prezumat, prezumția nefiind răsturnată 
de către debitoare. Potrivit art.1447 C.civ., creditorul poate cere plata oricăruia dintre codebitorii solidari, fără ca acesta 
să îi poată opune beneficiul de diviziune. Urmărirea pornită contra unuia dintre debitorii solidari nu îl împiedică pe 
creditor să se îndrepte împotriva celorlalți codebitori”. Astfel, debitoarea SC Iași TV Life SRL are obligația achitării 
sumei de 15.000 euro către creditorul Căriman Mihai, obligație pe care nu și-a îndeplinit-o până în prezent, deși creanța 
este certă, lichidă și exigibilă de mai mult de 60 de zile și nici nu a făcut dovada că are fonduri bănești disponibile 
pentru plata creanței. Ca atare, faţă de cele expuse mai sus, se constată că sunt incidente disp.art.38 alin.1 din Legea 
85/2014 şi având în vedere disp. 38 alin.1 din Legea nr.85/2014, judecătorul-sindic va admite cererea creditorului 
Căriman Mihai şi va dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei, cu toate consecinţele 
care decurg de aici. Este de reținut că la 17.12.2018, în cadrul dosarului nr.7801/99/2018 (cererea de deschidere a 
procedurii insolvenței la cererea debitorului) s-a depus o a doua cerere de deschidere a procedurii de către un creditor, 
respectiv SC Tehnoton SA, care a propus, la rândul său, un lichidator judiciar. Întrucât această cerere a fost depusă la 
dosarul al cărui obiect l-a constituit cererea debitorului, iar aceasta din urmă a fost respinsă, singura soluție este aceea 
de înregistrare a cererii SC Tehnoton SA la prezenta cerere, ca și declarație de creanță, în condițiile art.70 alin.4 din 
Legea 85/2014.  
În temeiul art.73 rap.la art.45 lit.d din Legea 85/2006, raportat la propunerea formulată de creditorul Căriman Mihai, va 
fi desemnat în calitate de administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvență Alfa & Omega Insolv IPURL care, 
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în lipsa unei convenții încheiate cu creditorii, urmează a fi remunerat pe baza deconturilor aprobate de judecătorul-
sindic, iar la prima adunare a creditorilor se va pune în discuție confirmarea administratorului judiciar și a onorariului 
acestuia. Nu poate fi desemnat provizoriu practicianul în insolvență solicitat de către creditorul SC Tehnoton SA, în 
raport de prevederile art.45 alin.1 lit.d din Legea 85/2014, ținându-se cont de valoarea superioară a creanței creditorului 
Căriman Mihai față de cea a creditorului SC Tehnoton SA. Față de cele de mai sus, se vor dispune măsurile imediate 
stipulate de lege, respectiv efectuarea notificărilor prevăzute de art.99 din Legea nr.85/2014, stabilirea termenelor 
conform art.100 din acelaşi act legislativ şi impunerea unor interdicţii şi obligaţii prevăzute expres de lege. În temeiul 
art.453 C.pr.civ., debitoarea va fi obligată la plata în favoarea creditorului Căriman Mihai a unor cheltuieli de judecată 
în cuantum de 800 lei (taxă de timbru și onorariu avocat). 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Admite cererea formulată de creditorul Căriman Mihai, cu domiciliul în Iași, sos.Moara de Foc nr.15, bl.597, sc.B, et.3, 
ap.12, jud.Iași, cu domiciliu procedural ales la Cab.Av.Muraru Bogdan – Andrei în Iași, str. Brândușa nr.78, jud.Iași, 
având ca obiect deschiderea procedurii generale a insolvenţei” faţă de debitoarea SC Iași TV Life SRL, cu sediul în Iași, 
str. Peneș Curcanu nr.7, et.1, camera 2, jud.Iași, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr.J22/922/1992, CUI 
1969354. În temeiul art.72 alin.6 rap.la art.38 alin.1 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei 
și de insolvenţă, Deschide procedura generală de insolvenţă împotriva debitoarei SC Iași TV Life SRL. În temeiul art.73 
din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă, 
Desemnează administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă Alfa & Omega Insolv IPURL, cu sediul 
procesual ales în Iași, str. Sf. Lazăr nr.4, bl. Peneș Curcanul, tronson 5, et.1, cabinet 13, Complex de birouri NH 
Business, jud.Iași, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din lege. În lipsa unei convenții încheiate cu 
creditorii, lichidatorul judiciar va fi remunerat din averea debitoarei pe baza deconturilor aprobate de judecătorul-sindic. 
În lipsa disponibilităților în contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plățile urmând a fi făcute potrivit 
prevederilor OUG 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, decontul de cheltuieli al 
lichidatorului judiciar urmând a fi suspus aprobării în conformitate cu disp.art.39 alin.4 din Legea 85/2014, respectiv a 
art.116 alin.2 din Statutul UNPIR. Dispune înregistrarea cererii de deschidere a procedurii insolvenței debitoarei SC Iași 
TV Life SRL, formulate de creditorul SC Tehnoton SA în dosar nr.7801/99/2018 ca și declarație de creanță în prezentul 
dosar, urmând a se comunica duplicat de pe cerere administratorului judiciar provizoriu și debitoarei.  
Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele și informaţiile prevăzute de art.67 alin.1 
din Legea nr.85/2014, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a 
pune la dispoziţia administratorului judiciar toate documentele informaţiile cerute cu privire la activitatea și averea 
debitoarei, precum și lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi 
transferurilor patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. Conform art.83 din legea insolvenței, 
După rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii, toate actele și corespondența emise vor cuprinde, în 
mod obligatoriu și cu caractere vizibile, în limbile română, engleză și franceză, mențiunea în insolvență, în insolvency, 
en procedure collective. În temeiul art.101 alin.1 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și 
de insolvenţă, Dispune ca administratorul judiciar să efectueze, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, 
inventarierea bunurilor din averea debitoarei, luând măsuri pentru îndeplinirea, acolo unde este cazul, a formalităților de 
publicitate prevăzute de art.101 alin.2 din Legea nr.85/2014.  
Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor 
care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, până la 
data de 25.01.2019. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport prin care să 
propună fie intrarea debitoarei în faliment în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din 
procedura generală, până la data de 07.01.2019. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 01.02.2019. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea și publicarea tabelului preliminar al creanţelor la 
21.02.2019. Fixează termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor la 18.03.2019. Fixează şedinţa adunării 
creditorilor la data de 26.02.2019, ora 10:00, la sediul administratorului judiciar, prilej cu care se va pune în discuţie 
confirmarea desemnării acestuia şi onorariul provizoriu. Dispune trimiterea, de îndată si, în orice caz, cu cel puțin 10 
zile înainte de împlinirea termenului limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor, a notificărilor arătate 
mai sus către toţi creditorii, de către administratorul judiciar numit în prezenta cauză. În temeiul art.76 din Legea 
nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă,  
Dispune comunicarea sentinţei de deschidere a procedurii către judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află 
sediul debitorului declarat la registrul comerţului, precum și tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. În 
temeiul art.99 din Legea nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă, Dispune trimiterea 
de către administratorul judiciar, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, a notificării deschiderii procedurii 
către debitor, asociaţi, acţionari, creditori şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iași în vederea 
efectuării menţiunii corespunzătoare, precum și publicarea acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţă și într-un 
ziar de largă circulație. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art.252 din Legea nr.31/1990 republicată și 
dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai lichidatorului judiciar. Dispune 
indisponibilizarea părţilor sociale în registrul special de evidenţă. În temeiul art.39 din Legea nr.85/2014, privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă,  
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în 
termen de două zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de 
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către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. În 
temeiul art.59 alin.1 din Legea nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă, Dispune, în 
sarcina administratorului judiciar, obligaţia de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu 
indicarea, dacă este cazul, a stadiului efectuării inventarierii, cu justificarea cheltuielilor, cu arătarea onorariului încasat 
și a modalității de calcul al acestuia, la fiecare termen de continuare a procedurii. Obligă debitoarea la plata în favoarea 
creditorului Căriman Mihai a unor cheltuieli de judecată în cuantum de 800 lei (200 lei taxă de timbru, 600 lei onorariu 
avocat). Fixează termen pentru continuarea procedurii la 27.03.2019, ora 9:00 CS2 fal. Executorie. Cu drept de opoziţie 
pentru creditorii debitorului în termen de 10 zile de la notificarea acestora de către lichidator. Cu apel în 7 zile de la 
comunicare, cale de atac care se depune la Tribunalul Iași. 
Pronunţată în şedinţă publică azi, 18.12.2018. 
Preşedinte,                  Grefier, 
Oana Pipernea                     Andra Maria Petrescu 
 
Județul Mehedinţi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea HERCULES TOUR COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 21664338 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar  
în procedura de faliment 

Nr. 23, data emiterii: 14.01.2019 
1. Date privind dosarul: nr. dosar 53/101/2018, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal, Judecător-sindic Curelea Adrian. 
2.Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3.Debitor: SC Hercules Tour Company SRL, cod de identificare fiscală 21664338, sediul social în municipiul Drobeta-
Turnu-Severin, str. Horia, nr. 12, Centrul Comercial Decebal Shoping Center, jud. Mehedinţi, număr de ordine în 
registrul comerţului J25/267/2007. 
4. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 0213, 
sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor în 
insolvenţă 272, Tel/Fax: 0252/328293, mobil: 0744528869, e-mail: office@ynaconsulting.ro, site: 
www.ynaconsulting.ro, reprezentată prin asociat coordonator ec. Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Hercules Tour Company SRL, 
conform Sentinţei nr. 48/2018 din şedinţa publică de la 07.06.2018, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 53/101/2018, reprezentată prin asociat coordonator ec. 
Motoi Gogu, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, comunică” Raportul privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor 
efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei în 
condiţiile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, astfel 
întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 
6. Număr de exemplare depuse: depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 

Raport  
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor 
 efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile  

existente în averea debitoarei în condiţiile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014  
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă  

pentru debitorul SC Hercules Tour Company SRL 
Număr dosar: 53/101/2018, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-
sindic Curelea Adrian 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Hercules Tour Company SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Pentru termenul administrativ de control din data de 04.12.2018, lichidatorul judiciar a depus la grefa Tribunalului 
Mehedinţi la data de 05.12.2018, Raportul privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea 
cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea 
debitoarei în condiţiile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, nr. 22, din data de 04.12.2018, însoţit de documentele care au stat la baza întocmirii acestui raport, 
documente înscrise în opisul anexat la raport, cu adresa nr. 311/05.12.2018, conform dovezii anexate. 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 23176/05.12.2018, a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, nr. 22, din data de 04.12.2018, conform dovezii anexate. 
La data de 10.12.2018, ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-
Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a fost organizată licitaţia pentru valorificarea 
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