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3. Societatea PANEURO INTERNATIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 6525271 
Notificare de deschidere a procedurii de insolvenţă în formă generală  

și  convocare a adunării creditorilor 
Nr. 33 data emiterii 09.01.2019  

Termen de procedură: 09.05.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 596/1371/2018, Tribunal Specializat Mureş 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgu Mureş, Strada Bolyai, nr. 2, Jud. Mureş. Programul arhivei/registraturii 
instanţei: 8:00-12:00 
3.Debitor: SC PANEURO INTERNATIONAL SRL (în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective), cu sediul 
social în Municipiul Târgu Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
sub numărul J26/1193/2004, CUI 6525271. 
4. Administrator judiciar: RTZ & Partners S.P.R.L.Filiala Bistrița, cu sediul în Bistrița, B-dul Republicii, nr. 55, etaj 1, 
cam. 1, jud. Bistrița-Năsăud şi adresa de corespondență în Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76, etaj 2, jud. Cluj, 
înmatriculată la Registrul Societăților Profesionale ale UNPIR sub nr. RSP 0862, având CIF 36549353, Tel / Fax 0364-
412631/2 E-mail: office@rtz.ro. 
5. Subscrisa: RTZ & Partners SPRL Filiala Bistrița, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC PANEURO 
INTERNATIONAL SRL (în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective), în temeiul Încheierii de Ședință nr. 
1/C/2019, pronunțată în data de 04 Ianuarie 2019, în dosarul nr. 586/1371/2018, aflat pe rolul Tribunalului Specializat 
Mureș, în temeiul art. 42 din Legea 85/2014, comunică prezenta: 
notificare de deschidere a procedurii de insolvenţă în formă generală  și  convocare a adunării creditorilor 
Având în vedere faptul că la data de 04 Ianuarie 2019 prin Încheierea de Ședință nr. 1/C/2019, Tribunalul Specializat 
Mureș a dispus deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală prevăzută de Legea nr. 85/2014, faţă de societatea 
PANEURO INTENATIONAL SRL, în dosarul nr. 596/1371/2018, desemnând administrator judiciar pe RTZ & 
Partners SPRL Filiala Bistrița, prin prezenta vă comunicăm următoarele: 
Începând cu data deschiderii procedurii de insolvenţă, debitoarea SC PANEURO INTENATIONAL SRL se află sub 
incidența dispoziţiilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art. 75 din Legea nr. 85/2014, de la data deschiderii procedurii se suspendă de 
drept toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii 
debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea 
cererilor de admitere a creanţelor. Repunerea pe rol a acestora este posibilă doar în cazul desființării hotărârii de 
deschidere a procedurii, a revocării încheierii de deschidere a procedurii sau în cazul închiderii procedurii în condițiile 
art. 178 din Legea nr. 85/20141. 
Vă informăm că în vederea recuperării creanţelor lor, creditorii au posibilitatea declarării acestora pentru a fi înscriși în 
Tabelul Preliminar al Creanţelor, în condiţiile art. 102 din Legea nr. 85/2014. 
În condițiile în care dvs./societatea/instituţia dumneavoastră are o creanţă de recuperat de la debitoare, născută anterior 
datei de 04.01.2019, evidențiem că sunteți îndreptățit să formulați o declarație de creanţă conform art. 102 din Legea nr. 
85/2014 (strict pentru creanţe născute anterior datei de 04.01.2019), care va trebui să respecte condiţiile art. 104 din 
Legea nr. 85/2014, respectiv să cuprindă: 
❏  indicarea numelui/denumirii creditorului cu domiciliul/sediul actual (adresa exactă, persoane contact, numere de 
telefon, email, fax); 
❏  suma solicitată (indicarea clară a sumei totale, cât şi sumele din care este compusă creanţa şi modalitatea de calcul a 
acesteia); 
❏  temeiul creanței (contract, facturi, procese verbale predare primire, avize expediție, etc.); 
❏  indicarea eventualelor drepturi de preferință sau garanţii (sancțiunea neindicării clare a garanțiilor sau neaprobării 
acestora constă în înscrierea creanței ca fiind chirografară). 
Vă atragem atenția că în baza alin. (2) a art. 104 din actul normativ sus menţionat, TOATE documentele justificative ale 
creanței/înscrisurile de care înțelegeți să vă folosiți trebuie depuse până la termenul limită de înregistrare a declaraţiei de 
creanţă. Nerespectarea acestei dispoziţii este sancţionată cu decăderea din dreptul de a mai depune aceste înscrisuri. 
Declaraţia va fi întocmită în dublu exemplar (unul pentru a rămâne la dosarul cauzei şi unul pentru a fi comunicat 
administratorului judiciar) şi poate fi înregistrată la registratura Tribunalului Specializat Mureș, sau transmisă prin 
serviciul poştal pe adresa instanței: Municipiul Târgu Mureş, Strada Bolyai, nr. 2, Jud. Mureş, Cod poştal 540064; 
Programul arhivei/registraturii instanței 08.00-12:00; E-mail: tr-mures-comercial@just.ro.  
Exemplarul destinat administratorului judiciar va fi comunicat şi în mod direct acestuia prin poștă la adresa de 

                                                           
1 Articolul menţionat stabilind în mod expres şi situațiile în care suspendarea prevăzută de textul legal nu se aplică, 
precum: căile de atac promovate de debitor împotriva acțiunilor unui/unor creditor/creditori începute înaintea 
deschiderii procedurii, acțiunile civile din procesele penale îndreptate împotriva debitorului; acțiunile judiciare 
îndreptate împotriva codebitorilor şi/sau terților garanți sau acțiunile judiciare pentru determinarea existenței şi/sau 
cuantumului unor creanţe asupra debitorului, născute după data deschiderii procedurii, condiţiile în care pot fi 
valorificate creanțele curente certe, lichide şi exigibile  sau modalitățile în care sumele de bani provenite din executarea 
silită sau existente în contul debitoarei pot fi gestionate în cursul procedurii de insolvenţă, precum şi modalitatea de 
finanțare a activității curente a debitorului. 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 558/10.01.2019 
 

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 

 

21 

corespondență a RTZ&Partners S.P.R.L. Filiala Bistrița din Municipiul Cluj Napoca, str. Calea Turzii, nr. 74 – 76, et. 2, 
jud. Cluj, telefon/fax 031.425.0379, email office@rtz.ro. La exemplarul care urmează a rămâne la dosarul cauzei i se va 
atașa dovada în original, a achitării unei taxe de timbru în sumă de 200 lei, ce va fi plătită în contul de venituri al 
bugetului local taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru”, al unității administrativ teritoriale în care aveți 
sediul/domiciliul, iar exemplarului destinat administratorului judiciar i se va atașa dovada achitării taxei de timbru în 
sumă de 200 lei în copie.  
În conformitate cu dispoziţiile Tribunalului Specializat Mureș, termenul limită pentru depunerea declarațiilor de creanţă 
este data de 04 Martie 2019 - data poștei. Nerespectarea acestui termen este sancționată cu decăderea, potrivit 
dispozițiilor art. 114 din Legea nr. 85/2014.  
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență și 
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este data de 08 Aprilie 2019. În conformitate cu dispoziţiile art. 111 alin. 
(2), (3) şi (4) din Legea 85/2014, contestațiile la tabelul preliminar pot fi depuse în termen de 7 zile de la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar cu respectarea condițiilor speciale prevăzute de art. 111 alin. 
(3) și (4) din același act normativ.  
Termenul pentru soluționarea eventualelor contestații şi pentru publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a 
tabelului definitiv al creanţelor este data de 09 Mai 2019.  
De asemenea, prin prezenta, vă aducem la cunoștință că prima Adunare Generală a Creditorilor a fost fixată la data de 
19 Aprilie 2019, ora 14:00 la biroul regional al RTZ&PARTNERS S.P.R.L. Filiala Bistrița, din Municipiul Cluj 
Napoca, str. Calea Turzii, nr. 74 – 76, et. 2, jud. Cluj, cu următoarea ordine de zi: 
(1) prezentarea stadiului procedurii; 
(2) desemnarea administratorului judiciar/confirmarea administratorului judiciar desemnat de judecătorul sindic și 
stabilirea onorariului acestuia; 
(3) alegerea comitetului creditorilor; 
(4) analizarea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au atras starea de insolvență a societății debitoare. 
Arătăm că notificările ulterioare se vor efectua în conformitate cu dispoziţiile art. 42 din Legea nr. 85/2014 (prin 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă), cu excepțiile prevăzute de textul indicat. 
Evidențiem faptul că înregistrarea cererii de admitere a creanței creează prezumția pentru creditori că au cunoștință de 
termenele prevăzute de art. 100 din Legea nr. 85/2014. 
În cazul existenţei unor nelămuriri sau pentru comunicarea unor informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne 
contactaţi la datele din antetul prezentei, respectiv la nr. de telefon/fax 0364412631/0364412632, adresă de email 
office@rtz.ro. 

6. Semnătură: 
* 

TRIBUNALUL SPECIALIZAT MUREŞ 
 Târgu Mureş, str. Bolyai, nr. 2 
 Tel: 0265 - 262010 Fax: 0265 – 311827 
 DOSAR NR.596/1371/2018 
 Din data de 08.01.2019 
 Termen:09/05/2019 

Comunicare  încheierea nr. 1/C 
 Pronunţată la data de 04.01.2019 

 Către, 
 O.R.C. de pe lângă Tribunalul Mureş 
Debitoarea: societatea Paneuro Internaţional SRL cu sediul în Tg. Mureş, str. Voinicenilor, nr. 35, judeţul Mureș, 
înmatriculată sub nr. J26/1193/1994 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş, având CUI RO 
6525271 
CREDITORII  
IVECO CAPITAL SERVICES SRL CU SEDIUL PROCWSUAL ALES LA REPREZENTANT CONVENŢIONAL 
SCA PETERKA ŞI ASOCIAŢII - sector 1, Bucureşti, B-dul Aviatorilor, nr. 33, et. 2 
 TERAPLAST SA PRIN REPREZENTANT CONVENŢIONAL RUS & ASOCIAŢII SPRL - sector 4, Bucureşti, 
Muntenia Business Center, Splaiul Unirii, nr. 16, sc. biroul 306, et. 3 
ROMARHCOM SRL - cu sediul în Tg. Mureş, str. Gh. Doja, nr. 43, Judeţ MUREŞ 
ADMINISTRATOR JUDICIAR provizoriu: 
RTZ & PARTNERS SPRL-Filiala Bistriţa, cu adresa de corespondenţă la sediul din Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-
76 jud. Cluj 
Se comunică, alăturat, copia Încheierii nr.1/C pronunţată la data de 04/01/2019 în dosarul cu nr.596/1371/2018 de 
Tribunalul Specializat Mureş, privind pe debitoarea societatea Paneuro Internaţional SRL cu sediul în Tg. Mureş, str. 
Voinicenilor, nr. 35, judeţul Mureș, înmatriculată sub nr. J26/1193/1994 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Mureş, având CUI RO 6525271 
Parafa preşedintelui instanţei,         Grefier, 

 
* 
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România 
TRIBUNALUL SPECIALIZAT MUREŞ 
Dosar nr:596/1371/2018 

Încheierea nr.1/C 
Şedinţa camerei de consiliu din data de 04 Ianuarie 2019 

Completul constituit din: 
Judecător sindic :Berindean Adriana Loredana  

Grefier:Oroian Georgeta  
Pe rol se află soluţionarea cererii promovate de către debitoarea societatea Paneuro Internaţional SRL pentru 
deschiderea procedurii generale a insolvenţei reglementată de Legea nr.85/2014. 
Termen stabilit fără a se dispune citarea debitoarei. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care arată că cererea formulată de către debitoare este legat 
timbrată cu axă judiciară de timbru în cuantum de 200 lei potrivit chitanţei seria nr.114319 2012150085/20.1.2018(fila 
1 dosar, vol.1) 
În susţinerea cererii debitoarea a anexat înscrisurile prevăzute de art. 67 din legea nr.85/2014 care se regăsesc ataşate la 
filele 8-223 vol.1 dosar, respectiv 1-76 dosar vol.2) vol.I.  
După cum rezultă din istoricul repartizării dosarelor fără prim termen aflat la fila 79 dosar, cauza a fost repartizată 
completului 27 sindice.  
Potrivit referatului întocmit de către grefierul-registrator (fila 77 dosar vol 2), pe rolul acestei instanţe nu a fost 
identificat un alt dosar care are ca obiect procedura insolvenţei deschisă faţă de societatea debitoare.  
Pe cale administrativă s-a anexat la dosar şi listingul debitoarei obţinut de pe site-ul Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului (filele 80-89 dosar vol.II). 
La dosar au fost înregistrate oferte de servicii din partea următorilor practicienilor în insolvenţă pentru a fi nominalizaţi 
în calitate de administrator judiciar al societăţii debitoare: Dogaru Oană şi Asociaţii SPRL(f96-100, Vol.2 
dosar);Chirilesc Ana Maria (f101-106 dosar vol.2);Insolv Advisor SPRL (f107-117dosar vol.2) ;Mureş Insolvency 
SPRL (f118-123 vol.2 dosar) ;Expert Insolvenţă SPRL (f 127-133 dosar vol.2) şi Expert SPRL Filiala Bucureşti (f 134-
140 dosar vol.2). 
Judecătorul sindic constată că cererea promovată de către debitoare este legal timbrată şi că prin rezoluţia administrativă 
din 21/12/2018 consemnată la fila 91 dosar vol.2 s-a stabilit termen la data de astăzi 4/01/2019 în camera de consiliu 
fără citarea debitoarei. S-a dispus emiterea unei adrese către debitoare cu solicitarea de a indeplini unele măsuri sub 
sancţiunea anulării cererii şi anume: 
- să indice ce relaţii există între debitoare şi SC ROMCAB SA, având acelaşi sediul în Tg. Mures, str. Voinicenilor nr. 
35. 
 -să depună balanţa de verificare la 30.11.2018, lună precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii.  
 -să verifice în prealabil intenţia practicianului în insolvenţă indicat în cerere de a fi desemnat în calitate de 
administrator judiciar provizoriu, caz în care urmează ca acesta să depună la dosar până la termenul de judecată stabilit 
oferta de instrumentare însoţită de actele prevăzute de art. 57 din Legea nr. 85/2014. 
 Se constată că potrivit dovezilor de la dosar adresa instanţei a fost comunicată debitoarei atât prin fax cât şi prin e-mail. 
 În data de 3/01/2019 s-a înaintat la dosar cerere de deschidere a procedurii insolvenţei din partea creditorului Iveco 
Capital Services SRL, legal timbrată cu taxă de timbru de 200 lei, la care a anexat înscrisuri în susţinere, cerere 
transmisă prin fax .Creditorul solicită prin cerere desemnarea în calitate de administrator judiciar pe practicianul în 
insolvenţă Insolv Advisor SPRL  
În data de 03/01/2019 prin fax şi prin e-mail ( în multiplu exemplar) cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă din 
partea creditorului Teraplast SA, la care a anexat înscrisuri în susţinere şi dovada achitării taxei judiciare de timbru în 
cuantum de 200 lei aferentă cererii;  
În data de 03/01/2019 ofertă de instrumentare a cauzei din partea practicianului în insolvenţă Rtz& Partners SPRL ; 
În data de 03/01/2019 precizări din partea debitoarei astfel cum s-a solicitat de către judecătorul sindic prin adresa 
consemnată la fila 93 vol.2. 
În cursul dimineţii s-a transmis prin fax de către creditorul societatea Romarhcom SRL, cerere de deschidere a 
procedurii de insolvenţă, la care a anexat înscrisuri în susţinere şi prin care solicită desemnarea în calitate de 
administrator judiciar pe seama debitoarei a practicianului în insolvenţă RTZ & Partners SPRL –Filiala Bistriţa.  
În conformitate cu dispoziţiile art.131 din Noul Cod de procedură civilă judecătorul sindic constată că această instanţă 
este competentă în soluţionarea cererii potrivit dispoziţiilor art.41 din Legea nr.85/2014, având în vedere că sediul 
debitoarei se află în judeţul Mureş, iar potrivit certificatul emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Mureş nu a fost înregistrată o schimbare a sediului acesteia cu cel puţin 6 luni anterior sesizării instanţei. 
Judecătorul sindic ia act de explicaţiile debitoarei expuse în răspunsul la adresa dispusă de instanţă pentru termenul de 
astăzi. 
 Se ia act de ofertele de instrumentare a cauzei formulate de practicienii în insolvenţă enumeraţi în referatul cauzei şi de 
asemenea de faptul că există depuse la dosar cereri de deschidere a procedurii generale a insolvenţei formulate de 
creditorii Iveco Capital Services SRL, Teraplast SA şi Romarhcom SRL, care în conformitate cu dispoziţiile art.66, 
alin.7 din legea nr.85/2014 au fost înregistrate direct la cererea formulată de către debitor. 
 Judecătorul sindic încuviinţează proba cu toate înscrisurile de la dosar şi reţine cauza în pronunţare. 

Administrator
Highlight
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Judecătorul sindic  
Prin cererea înregistrată la data de 20/12/2018, debitoarea societatea Paneuro Internațional SRL a solicitat judecătorului 
sindic, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să se dispună deschiderea procedurii de insolvenţă în formă generală faţă 
de societatea debitoare SC Paneuro Internațional SRL cu exprimarea intenţiei de reorganizare, menţinerea dreptului de 
administrare şi desemnarea societăţii profesionale RTZ & PARTNERS SPRL Filiala Bistriţa în calitate de administrator 
judiciar provizoriu. 
 Pentru a dispune în acest sens, solicită să se aibă în vedere următoarele: 
 În fapt arată că SC Paneuro Internațional SRL este o societate comercială organizată şi funcţionând în conformitate cu 
legile române, ce îşi are sediul social în Tg. Mureş, str. Voinicenilor, nr. 35. judeţul Mureş, înregistrată în Registrul 
Comerţului sub J26-1193-1994. având cod unic de înregistrare 6525271. 
 De asemenea că valoarea capitalului social subscris este de 1,040,000 RON, reprezentând 1.040 de părţi sociale în 
valoare de 1,000 RON fiecare şi că obiectul principal de activitate este reprezentat de Transporturi rutiere de mărfuri, 
aceasta desfăşurând activităţi de transport intern și internaţional. 
 Mai arată că deşi, iniţial profitabilă, activitatea din ultimele luni a societăţii a fost serios afectată de multipli factori, 
după cum urmează: 
Evoluţia preţului carburanţilor care a devansat majorarea tarifelor practicate de societate; 
Ca şi efect imediat, tensionarea relaţiei cu singurul furnizor de carburanţi și unul din cei mai mari furnizori ai societăţii, 
faţă de care societatea a fost nevoită să-şi asume angajamente de plată net superioare potenţialului, cu atât mai mult cu 
cât ultimele luni au fost caracterizate printr-un volum mai redus de activitate pe fondul staţionării unui procent de peste 
50% din flota de camioane aflată în exploatare; 
Criza forţei de muncă specializată în domeniul transportului rutier de mărfuri, constând în lipsa şoferilor, în principal, 
respectiv a dispecerilor, în secundar. Pentru a face faţă acestei penurii de şoferi specializaţi pe piaţa locală, societatea a 
ofertat şi angajat şoferi din alte regiuni geografice ale ţării, însă, în ciuda tuturor eforturilor depuse în direcţia fidelizării 
acestei categorii profesionale, societatea nu a reuşit sa contracareze migraţia semnificativă care s-a materializa prin 
reducerea numărului de angajaţi cu peste 50% în ultimele 6 luni; 
Arată că, cu toate acestea, societatea şi-a propus ca și obiectiv principal resuscitarea activităţii, făcând în această direcţie 
paşi timizi, concretizaţi în renegocieri ale unor grafice de rambursare aferente unor facilităţi de leasing aflate în 
derulare, respectiv reaşezarea planului de plăţi către furnizorul de carburanţi la un nivel apropiat de cel suportabil. 
Însă, minimele realizări din ultima perioadă au fost anulate, ba chiar mult depăşite de acţiunea întreprinsă în mod 
particular unul dintre colaboratorii comerciali, Teraplast SA. care a început executarea silită faţă de debitoare pentru o 
sumă de peste 1,4 mii. RON, astfel că, în prezent, conturile societăţii sunt poprite şi a fost instituită poprirea faţă de 
terți, ca urmare a încuviinţării executării silite formulate de către acest creditor, (anexează în acest sens actele de 
executare). 
 Precizează că executarea silită se înfăptuieşte de către Biroul Executorului Judecătoresc Aștelean Florin Sergiu, în baza 
titlului executoriu constând în Sentința civila nr. 49/25.05.2018, pronunțată de Tribunalul Specializat Mureş, pentru 
suma de 1.440.071,54 lei compusa din:702.312,78 lei debit, 696.652,67 lei penalități de întârziere, 16.543,73 lei 
cheltuieli de judecata, 24.562,54 lei onorariu executor și cheltuieli de executare. 
 Susţine că această executare silită are impact negativ asupra întregii activității, care practic s-a oprit, în condiţiile în 
care societatea nu mai dispune de resursele necesare continuării activităţii prin încasarea creanţelor restante şi curente în 
contul popririi menţionate. Astfel, de la momentul instituirii acestei popriri, societatea s-a decapitalizat şi nu mai 
dispune de resursele financiare necesare onorării obligaţiilor curente în vederea susţinerii activităţii. 
În concret, societatea are conturile bancare poprite, prin poprirea terţilor s-a exclus orice încasare, iar instrumentele de 
plată emise sub forma biletelor la ordin care au scadenţe imediate sau viitoare vor fi refuzate la plată cu toate 
consecinţele aferente. 
Mai mult arată că debitoarea este subiectul unor obligaţii fiscale restante care au fost eşalonate la plată (a se vedea 
decizia de eşalonare ataşată), iar în situaţia în care aceasta nu poate onora nicio plată ca urmare a situaţiei prezentate 
mai sus, aceste eşalonări vor fi pierdute, iar debitele fiscale eşalonate vor deveni scadente imediat și vor fi executate de 
creditorul fiscal. 
Această situaţie conduce la neputinţa de a onora finanţările creditorilor financiari, iar poprirea terţilor şi a conturilor cu 
o sumă în cuantumul arătat afectează posibilitatea de încasare și plată a facturilor, desfăşurate în totalitate prin 
intermediul sistemului bancar. 
Învederează că, poprirea tuturor conturilor pe care societatea le deţine la toate instituţiile bancare, produce practic 
blocarea întregului sistem de plăţi şi implicit a activităţii. Aceste conturi bancare sunt folosite pentru operaţiunile de zi 
cu zi, iar poprirea lor blochează plăţile către furnizori, dar şi încasările de la clienţi, aspecte indispensabile continuării 
activităţii. De asemenea, conturile au fost înfiinţate urmare a unor finanţări primite de la banei, iar în momentul de faţă 
le confruntăm cu situaţia în care nu se pot face rambursări ale ratelor ajunse la scadenţă deoarece banca nu poate face 
plăţi în mod valabil. 
Având în vedere situaţia societăţii care se confruntă cu aceste probleme, în condiţiile în care, datorită specificului 
activităţii de transport, debitoarea are obligaţii curente de achitat ce se ridică la valori semnificative, constând în credite 
de rambursat, carburanţi, angajaţi şi obligaţii bugetare scadente, poprirea conturilor blochează în totalitate activitatea şi 
face imposibilă continuarea activităţii societăţii. 
Potrivit art. 85 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, deschiderea procedurii ridică debitorului dreptul de administrare - 
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constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, dacă 
acesta nu şi-a declarat, în condiţiile art. 67 alin. (1) lit. g) sau. după caz, art. 74, intenţia de reorganizare, Paneuro 
Internațional SRL, atât prin prezenta cât şi prin declaraţia anexată acestei cereri, formulată în temeiul art. 67 alin. (1) lit. 
g), îşi exprimă în mod clar intenţia de a-și restructura activitatea pe baza unui plan de reorganizare pe care îl va formula 
şi supune aprobării creditorilor. 
În consecinţă, întrucât debitoarea şi-a exprimat în mod clar intenţia de a se reorganiza, se impune ca dreptul de 
administrare să fie menţinut prin încheierea de deschidere a procedurii. SC Paneuro Internațional SRL, în urma 
deschiderii procedurii generale a insolvenţei în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 va 
continua să îşi desfăşoare activitatea curentă sub supravegherea administratorului judiciar. 
Arată că potrivit art. 45 din Legea nr. 85/2006. printre atribuţiile judecătorului-sindic învestit cu o cerere de deschidere 
a procedurii insolvenţei, se numără şi desemnarea administratorului judiciar provizoriu. 
În speţă, se află în ipoteza deschiderii procedurii la cererea unui debitor iar într-o astfel de situaţie, după cum în mod 
clar prevede Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic este ţinut de propunerea autorului cererii de deschidere a procedurii, 
în ceea ce priveşte desemnarea administratorului judiciar provizoriu. 
Având în vedere aceste dispoziţii legale, debitoarea, în calitate de autoare a cererii de deschidere a procedurii 
insolvenţei. solicită desemnarea ca administrator judiciar provizoriu a societăţii RTZ & Partners S.P.R.L. FILIALA 
BISTRIŢA, cu sediul în Bistriţa, Bdul Republicii, nr. 55. Bistriţa- Năsăud şi adresa de corespondenţa în Cluj-Napoca, 
Calea Turzii, nr. 74 - 76, et. 2, jud. Cluj, având număr de ordine în Tabloul Uniunii Practicienilor în Insolvenţă din 
România RFO II 0339, număr matricol 2A0339. nr. tel. 0364.412.631, adresă de poştă electronică office@rtz.ro. 
În susţinerea prezentei cereri înțelege să se folosească de proba cu înscrisuri, depuse la dosarul cauzei în conformitate 
cu dispoziţiile art. 67 din Legea nr. 85/2014. 
Faţă de considerentele expuse solicită judecătorului sindic admiterea cererii astfel cum a fost formulată, iar pe cale de 
consecinţă să se dispună deschiderea procedurii de insolvenţă în formă generală faţă de societatea debitoare SC Paneuro 
Internațional SRL, menţinerea dreptului de administrare şi desemnarea societăţii profesionale RTZ & PARTNERS 
SPRL FILIALA B1STRITA în calitate de administrator judiciar provizoriu. 
În drept: își întemeiază prezenta cerere pe dispoziţiile art. 65 - 67 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, coroborate cu art. 5, pct. 29. art. 45 alin. (1) lit. d) din acelaşi act normativ. 
Având în vedere actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic reţine în fapt următoarele: 
 Paneuro Internațional SRL este o societate comercială cu răspundere limitată, valoarea capitalului social subscris este 
de 1,040,000 RON, reprezentând 1.040 de părţi sociale în valoare de 1,000 RON fiecare şi obiectul principal de 
activitate este reprezentat de Transporturi rutiere de mărfuri, aceasta desfăşurând activităţi de transport intern și 
internaţional.” 
Analizând cererea formulată precum şi actele anexate acesteia se constată că nivelul datoriilor scadente pe care le are 
societatea debitoare depăşeşte valoarea-prag de 40.000 lei, doar în dosarul execuţional nr. 378/E/2018 al Biroul 
Executorului Judecătoresc Aștelean Florin Sergiu, este în derulare executarea silită în baza titlului executoriu constând 
în Sentința civila nr. 49/25.05.2018, pronunțată de Tribunalul Specializat Mureş, pentru suma de 1.440.071,54 lei . 
Pe de altă parte, din soldul furnizorilor la 31.10.2018 coroborat cu situaţia creditelor debitoarei indicată la f. 43-44 vol. 
II rezultă că cuantumul datoriilor debitoarei este unul ridicat de 52.337.316,69 lei, şi depăşeşte valoarea 
disponibilităţilor, astfel cum este aceasta reflectată în raportările contabile depuse la dosar, inclusiv pentru luna 
octombrie şi noiembrie 2017. 
Judecătorul sindic reţine că potrivit dispoziţiilor art.66 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.” 
Judecătorul sindic constată că societatea debitoare este în stare de insolvenţă întrucât nu poate achita din fonduri 
disponibile datoriile certe, lichide şi exigibile, pentru o parte din acestea fiind demarata executarea silită sau existând 
riscul începerii acesteia. 
Judecătorul sindic reţine din declaraţiile depuse la dosarul cauzei că societatea debitoare nu a mai fost supusă procedurii 
prevăzute de Legea nr.85/2014 într-un interval de timp de 5 ani anterior promovării prezentei cereri şi nu este 
tranzacţionata la bursă. De asemenea, aceasta a făcut dovada notificării organului fiscal cu privire la intenţia sa. 
Totodata, creanţele către bugetul de stat ( pentru care este în derulare o procedură de eşalonare) sunt sub pragul de 50% 
din totalul creanţelor, fiind îndeplinită condiţia prevăzută de art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014 modificata prin OUG 
nr. 88/2018. 
 Referitor la susţinerea debitoarei în sensul că aceasta nu face parte dintr-un grup de societăţi astfel cum este definit de 
art. 5 pct. 35 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic apreciaza ca la acest moment nu se impune a se face o astfel de 
verificare în plus fata de susţinerile pe proprie răspundere din declaratiile depuse la dosar ( f. 9 vol. I). Aceasta deoarece 
în acest stadiu, verificarea ar fi fost necesară doar pentru stabilirea compunerii completului de judecata din perspectiva 
dispoziţiilor art. 144 din Regulamentul de ordine interioara a instanţelor judecătoresti aprobat prin Hotărârea CSM nr. 
1375/17.12.2015. Este de observat că în cuprinsul raportului privind cauzele şi împrejurările care au condus debitoarea 
Romcab Sa la starea de insolvenţă înregistrat în dosarul nr. 50/1371/2017 aflat pe rolul aceluiasi complet de judecata, 
administratorul judiciar al debitoarei Romcab Sa indică apartenenta debitoarei Romcab SA la un grup de societăţi din 
care face parte şi Paneuro Internaţional SRL ( cap. I pct. 4 din raport). De vreme ce nu a fost necesară o repartizare 
manuală, dosarul fiind repartizat aleatoriu aceluisi complet, rezultă că, la acest stadiu procedural, nu se impune a se 
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verifica în dosarul de faţă 596/1371/2018 corectitudinea declaratiilor reprezentantului legal sub acest aspect, ci doar 
când şi dacă o va impune procedura. 
Aşadar, constatând că cererea debitoarei este conformă cu prevederile art.66 şi 67 din Legea nr.85/2014 şi reţinând că 
debitoarea şi-a manifestat intenţia de a intra în procedura generală a insolvenţei, exprimându-şi intenţia de a se 
reorganiza, pe baza unui plan de reorganizare pe care îl va formula şi supune aprobării creditorilor, în temeiul 
dispoziţiilor art.67 lit.g din Legea nr.85/2014 raportat la art.38 alin.1 din Legea nr.85/2014, 
Judecătorul sindic admite cererea formulată şi dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de societatea 
debitoare. 
În ceea ce priveşte consecinţele admiterii cererii de deschidere a procedurii generale a insolvenţei, raportat la 
dispoziţiile Legii nr. 85/2014, judecătorul sindic stabileşte măsurile indicate pe larg în dispozitiv. La fixarea termenelor 
prevăzute de dispoziţiile legale mentionate, judecatorul sindic, pentru a preintâmpina formularea unor cereri de 
prorogare a acestora, a aplicat direct posibilitatea legală prevăzută de art. 100 alin. 2 şi art. 97 alin. 1 teza a doua din 
Legea nr. 85/2014 şi a fixat termene mai lungi. Acest lucru a fost necesar pentru a se asigura derularea procedurii în 
bune condiţii, ţinând cont de valoarea datoriilor indicate de debitoare, respectiv de împrejurarea că debitoarea a indicat 
existenta unui număr de 78 de creditori ( unii cu sediul în străinătate), existând totodata un număr mare de creditori 
salariali 
În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.1 lit.d din Legea nr.85/2014 desemnează provizoriu în calitate de administrator 
judiciar provizoriu pe practicianul în insolvenţă RTZ & PARTNERS SPRL- filiala Bistriţa. Acesta va fi notificat de 
îndată cu privire la desemnarea lui şi va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din lege, cu un onorariu provizoriu de 
3.000 lei pe întreaga procedură. 
La desemnarea lichidatorului, judecătorul sindic a luat în considerare faptul că nu doar debitoarea a solicitat 
nominalizarea în calitate de lichidator a practicianul în insolvenţă RTZ & PARTNERS SPRL- filiala Bistrita, ci şi doi 
dintre cei 3 creditori care au formulat cereri de deschidere a procedurii de insolvenţă cu privire la debitoare. Este vorba 
despre creditorii: TERAPLAST SA – Bistriţa şi ROMARHCOM SRL- Tg. Mures. Pe de altă parte, comparând 
propunerile celor trei creditori, este de preferat un practician în insolvenţă care se afla la o distanţă mai mică de sediul 
debitorului şi al instanţei, observându-se ca creditorul IVECO CAPITAL SERVICES SRL propune un practician în 
insolvenţă cu sediul în Bucureşti. 
Administratorul judiciar va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr.85/2014, examinând situaţia actelor şi 
operaţiunilor încheiate de societatea debitoare în cei doi ani anteriori deschiderii procedurii în conformitate cu 
prevederile ar. 117 şi urm. din Legea nr.85/2014 şi a contractelor în derulare conform prevederilor art. 123 şi urm. din 
Legea nr. 85/2014, inclusiv să solutioneze declaratiile de creanţă formulate de creditori. 
Observând în lista creditorilor prezentată de debitoare şi persoane juridice cu domiciliul/sediul în state membre ale UE, 
dar şi în spaţiul extracomunitar, atrage atenţia administratorului judiciar că faţă de acestea, potrivit dispoziţiilor art.42 
alin.1 teza a II-a din Legea nr.85/2014, comunicarea citaţiilor, a convocărilor şi notificărilor este supusă dispoziţiilor 
art.155 alin.1 pct.13, conjugate cu cele ale art.156 C.pr.civ.(2010)-rep., cu asigurarea traducerii actelor de procedură în 
limba oficială a statului de rezidenţă, fiind coroborate cu cele ale Regulamentului (CE) nr.1393/2007, ale 
Regulamentului (CE) nr.1346/2000, respectiv ale Conventiei de la Haga 1965 . 
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pune în vedere administratorului judiciar să intocmească raportul 
amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitoarei, cu menţionarea eventualelor 
indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă starea de insolvenţă şi cu privire la 
existenţa premiselor angajării răspunderii acestora potrivit dispoziţiilor art.169-173 din lege. Instanţa pune în vedere 
administratorului judiciar să procedeze la o analiză amănunţită şi nu formală, raportat la activitatea comercială 
desfăşurată de debitoare reflectată în documentele contabile şi la modul în care a fost condusă această activitate, astfel 
încât concluziile acestui raport să fie clare şi să permită stabilirea în concret a cauzelor care au generat ajungerea 
societăţii debitoare în insolvenţă.  
În baza art. 85 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 menţine dreptul de administrare al debitoarei constând în dreptul de a-şi 
conduce activitatea, de a-şi administra bunurile şi de a dispune de acestea, însă doar sub supravegherea 
administratorului judiciar în condiţiile prescrise de dispoziţiile art. 87 alin. 1 lit a) ori cele ale art. 87 alin. 2 din Legea 
nr. 85/2014. Totodată, atrage atenţia administratorului judiciar să sesiseze judecătorul sindic asupra oricărei exercitări a 
dreptului de administrare de către debitor contrară interesului creditorilor şi dispoziţiilor legale. 
Pentru a decide acest lucru, instanţa a avut în vedere că debitoarea şi-a arătat intenţia de reorganizare în baza unui plan 
în condiţiile art. 67 alin. 1, lit. g. din lege şi aparent nu există opoziţie din partea creditorilor declaranţi care au formulat 
cereri de deschidere a procedurii de insolvenţă până la acest moment faţă de menţinerea de către debitoare a dreptului 
de administrare. Totuşi, având în vedere amploarea activităţii desfăşurate de către creditoare, astfel cum rezultă din 
situaţiile contabile anexate cererii, pentru o gestiune eficientă a averii acesteia, este necesar ca exercitarea dreptului de 
administrare să se realizeze sub supravegherea administratorului judiciar. 
Totodată, stabileşte în sarcina debitoarei şi sub supravegherea administratorului judiciar, potrivit atribuţiilor de control 
al modului de conducere a activităţii debitorului, obligaţia de a întocmi şi păstra o listă cuprinzând toate încasările, 
plăţile şi compensările efectuate după data deschiderii procedurii – art.84 alin.3 alin.3 din Legea nr.85/2014. 
În temeiul art. 66 alin. 7 din Legea nr. 85/2014 califică drept declaraţii de creanţă cererile de deschidere a procedurii 
insolvenţei faţă de debitoare formulate de creditorii: TERAPLAST SA – Bistriţa, IVECO CAPITAL SERVICES SRL 
şi ROMARHCOM SRL- Tg. Mures, urmând ca aceste declaratii de creanţă să fie analizate de către administratorul 
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judiciar provizoriu conform dispoziţiilor menţionate anterior.  
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 

Admite cererea formulată de către debitoarea PANEURO INTERNAŢIONAL SRL prin reprezentant legal Economic 
Engineering SRL, cu sediul în Tg. Mureş, str. Voinicenilor, nr. 35, judeţul Mureș, înmatriculată sub nr. J26/1193/1994 
la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş, CUI RO 6525271. 
În temeiul dispoziţiilor art.67 lit.g din Legea nr.85/2014 raportat la art.38 alin.1 din Legea nr.85/2014: 
Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de societatea debitoare. 
În baza art.75 din lege constată suspendarea de drept a tuturor acţiunilor judiciare, extrajudiciare şi a măsurilor de 
executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitoarei. 
În baza art.74 din lege pune în vedere debitoarei să depună la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la deschiderea 
procedurii, toate actele şi informaţiile prevăzute de art.67 alin.1 din lege. 
În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.1 lit.d din Legea nr.85/2014 desemnează provizoriu în calitate de administrator 
judiciar pe practicianul în insolvenţă RTZ & PARTNERS SPRL- Filiala Bistriţa, cu sediul filialei în Bistriţa, Bd. 
Republicii, nr. 55, jud. Bistriţa Năsăud şi adresa de corespondenţă în Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76 jud. Cluj, 
înmatriculată la Registrul societăţilor profesionale al UNPIR sub nr. RFO 0339, şi adresa de postă electronică 
office@rtz.ro care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din lege, cu un onorariu provizoriu de 3.000 lei pe întreaga 
procedură. 
În temeiul art. 101 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 stabileşte în sarcina administratorului atribuţia de a trimite o copie de 
pe hotărârea de deschidere a procedurii, autorităţilor şi instituţiilor care ţin registrele de publicitate pentru bunurile 
supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în aceste registre, spre a se face menţiune în ceea ce priveşte bunurile 
aflate în patrimoniul debitoarei. 
În temeiul dispoziţiilor art. 86 din Legea nr. 85/2014 dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are conturi 
deschise să nu dispună de sumele din aceste conturi fără un ordin al administratorului judiciar, sub sancţiunea amenzii 
judiciare.  
Administratorul judiciar va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr.85/2014, stabilind în sarcina 
administratorului judiciar obligaţie de a aduce la cunoştinţa judecătorului sindic şi a creditorilor dacă constată, din 
verificarea activităţii debitorului, existenţa unor transferuri frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor, 
precum şi intenţia de a promova sau nu acţiuni pentru anularea lor, potrivit dispoziţiilor art.117-122 din Legea 
nr.85/2016.  
În temeiul dispoziţiilor art. 147 raportat la art. 100 din Legea nr.85/2014 dispune administratorului judiciar să notifice 
deschiderea procedurii generale faţă de debitoarea PANEURO INTERNAŢIONAL SRL tuturor creditorilor, debitoarei, 
Oficiului Registrului Comerţului în vederea efectuării menţiunii, precum şi tuturor băncilor unde debitoarea are 
deschise conturi, în conformitate cu prevederile art.99 alin.1-3 din Legea nr.85/2014, adică potrivit Codului de 
procedură civilă (2010)-rep., dar şi prin publicarea, pe cheltuiala averii debitoarei, într-un ziar de largă circulaţie, 
precum şi în BPI.  
Notificările trimise creditorilor vor cuprinde toate menţiunile prevăzute la art. 100 din lege, cu respectarea dispoziţiilor 
art. 42 din Legea nr. 85/2014, respectiv: 
- termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii este de 10 zile de 
la primirea notificării; 
- termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 5 zile de la data expirării termenului de depunere; 
- cerinţele pentru ca o creanţă să fie admisibilă potrivit prevederilor art. 102, 104 din Legea nr.85/2014 şi taxa judiciară 
de timbru aferentă în cuantum de 200 lei, ce trebuie ataşată cererii, sub sancţiunea anulării acesteia, ca netimbrată. 
În temeiul art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014 fixează termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere 
a creanţelor asupra averii debitoarei pe data de 04.03.2019, data poştei. 
În temeiul art. 100 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014 fixează termenul limită de verificare a creanţelor, de întocmire 
şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe la data de 08.04.2019.  
În baza dispoziţiilor art. 111 alin. (1) - (5) din Legea nr. 85/2014 în anunţul de publicare în BPI a tabelului preliminar de 
creanţe administratorul judiciar va menţiona în mod expres că debitorul, creditorii și orice altă parte interesată vor putea 
să formuleze contestații față de tabelul de creanțe, cu privire la creanțele și drepturile trecute sau, după caz, netrecute de 
administratorul judiciar în tabel; contestațiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul 
procedurilor de insolvență a tabelului preliminar; sub sancțiunea anulării, contestația va fi însoțită de dovada, în 
original, a achitării taxei de timbru de 200 lei, precum și de toate înscrisurile de care partea înțelege să se folosească în 
dovedirea susținerilor sale, cu arătarea oricăror altor probe care se solicită, cu excepția celor care nu se află în posesia 
părții sau nu sunt cunoscute la momentul formulării contestației; obligația celui care formulează contestația de a trimite, 
cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestației și al documentelor ce o însoțesc administratorului judiciar, 
creditorului a cărui creanță se contestă, precum și administratorului special, sub sancțiunea aplicării, în cazul 
nerespectării acestei obligații, din oficiu, unei amenzi în condițiile Codului de procedură civilă; întâmpinarea se depune 
în termen de 10 zile de la data comunicării contestației și a documentelor ce o însoțesc, iar un exemplar al întâmpinării 
se comunică, cu confirmare de primire, de către partea care formulează întâmpinarea și contestatorului, 
administratorului judiciar și debitorului, sub sancțiunea prevăzută de art. 208 alin. (2) din Codul de procedură civilă. De 
asemenea, administratorul judiciar va mentiona în anunt faptul că judecatorul sindic a fixat termenul pentru 
definitivarea tabelului creanţelor la data de 09.05.2019, termen la care vor fi soluţionate toate contestaţiile promovate 
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împotriva tabelului preliminar de creanţe întocmit de administratorul judiciar. 
Potrivit dispoziţiilor art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 odată cu publicarea în BPI a tabelului preliminar de creanţe, 
administratorul judiciar va trimite de îndată notificări creditorilor ale căror creanţe sau drepturi de preferinţă au fost 
trecute parţial în tabelul preliminar de creanţe sau înlăturate, precizând totodată şi motivele.  
Potrivit dispoziţiilor art. 100 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014 fixează termenul pentru definitivarea tabelului 
creanţelor la data de 09.05.2019, termen la care vor fi soluţionate toate contestaţiile promovate împotriva tabelului 
preliminar de creanţe întocmit de administratorul judiciar. 
În baza dispoziţiilor art. art. 100 alin. (1) lit. e), art. 50 alin. (4) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 fixează data 
primei şedinţe a adunării creditorilor la 19.04.2019, la ora şi locul comunicate de administratorul judiciar, având 
următoarea ordine de zi: desemnarea administratorului judiciar/confirmarea administratorului desemnat de judecătorul 
sindic şi stabilirea onorariului acestuia, alegerea comitetului creditorilor şi analizarea raportului cu cauze.  
În temeiul art.54 din Legea nr.85/2014, încetează de la data desemnării administratorului special mandatul 
administratorilor statutari, consecinţa imediată fiind aceea a naşterii obligaţiei de predare a gestiunii. 
În temeiul dispoziţiunilor art.55 din Legea nr.85/2014, activitatea adunării generale a acţionarilor se suspendă, 
întrunirea acesteia realizându-se numai la convocarea administratorului judiciar şi doar în cazurile expres şi limitativ 
prevăzute. 
În temeiul art. 48 alin. (6) și (8) din Legea nr. 85/2014, toate procesele-verbale ale ședințelor adunării creditorilor vor fi 
depuse, prin grija administratorului judiciar, la dosarul cauzei și trimise spre publicare în Buletinul procedurilor de 
insolvență, în termen de două zile lucrătoare de la data ședinței adunării creditorilor, cu mențiunea că pot fi contestate, 
pentru motive de nelegalitate, în termen de 5 zile de la data publicării. 
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 fixează la data de 18.02.2019 termenul pentru înregistrarea de către 
administratorul judiciar a raportului amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei 
debitoarei, cu menţionarea eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă 
starea de insolvenţă şi cu privire la existenţa premiselor angajării răspunderii acestora potrivit dispoziţiilor art.169-173 
din lege.  
În temeiul art. 97 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
administratorul judiciar va asigura posibilitatea consultării raportului la sediul său, pe cheltuiala solicitantului, va 
comunica o copie de pe raport debitorului și va depune câte o copie la grefa tribunalului și la registrul comerțului sau, 
după caz, la registrul în care este înregistrat debitorul. 
Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune raportul prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014, 
până la data de 28.01.2019, cu obligaţia de a notifică: debitoarei şi creditorilor în cazul formulării unei propuneri de 
trecere a debitoarei în faliment. 
În baza prevederilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 dă dispoziţie administratorului judiciar ca până pe data de 
15.01.2019 cel târziu, să convoace adunarea generală a acţionarilor societăţii debitoare PANEURO INTERNAŢIONAL 
SRL pentru desemnarea administratorului special, cu menţionarea în convocator a sancţiunii decăderii din drepturile 
recunoscute de procedură şi care sunt exercitate prin administrator special, în cazul în care nu se desemnează un 
administrator special. În temeiul aliniatului 2 al aceluiaşi articol, administratorul special va preciza în convocator că 
dacă adunarea asociaților nu desemnează un administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, 
dacă nu a fost deja ridicat, iar debitorul, respectiv acţionarii sunt decăzuți din drepturile recunoscute de procedură și 
care sunt exercitate prin administrator special. 
Stabileşte în sarcina administratorului judiciar, în temeiul art. 101 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 obligaţia de a proceda 
de îndată la inventarierea bunurilor societăţii debitoare în conformitate cu prevederile art. 151-153 din lege şi de a 
efectua evaluarea acestora, urmând ca inventarul să fie întocmit şi depus la dosarul cauzei până la data de 04.03.2019.  
În temeiul art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar va depune lunar (în ultima zi lucrătoare 
din fiecare lună) la dosarul cauzei un raport cuprinzând toate aspectele indicate de articolul mentionat, inclusiv 
descrierea modului în care și-a îndeplinit atribuțiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a 
altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum și, dacă este cazul, stadiul efectuării 
inventarierii, iar un extras va fi publicat în Buletinul procedurilor de insolvență. 
Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin 
prezenta lege, inclusiv cele privind notificarea, convocarea și comunicarea actelor de procedură efectuate de 
administratorul judiciar, vor fi suportate din averea debitorului, scop în care, în termen de două zile de la notificare, 
administratorul judiciar va da dispozițiile necesare deschiderii contului. 
În temeiul art. 39 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
disponibilitățile bănești excedentare nevoilor curente ale debitorului vor fi păstrate într-un cont special de depozit 
bancar. 
În baza prevederilor art. 76 din Legea nr. 85/2014, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din lege, dispune 
comunicarea hotărârii de deschidere a procedurii către instanțele judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul 
debitorului, precum și tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. 
În temeiul art. 85 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 menţine dreptul de administrare al debitoarei constând în dreptul de a-şi 
conduce activitatea, de a-şi administra bunurile şi de a dispune de acestea, însă doar sub supravegherea 
administratorului judiciar în condiţiile prescrise de dispoziţiile art. 87 alin. 1 lit a) ori cele ale art. 87 alin. 2 din Legea 
nr. 85/2014.  
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În temeiul art.84 alin.3 alin.3 din Legea nr.85/2014, stabileşte în sarcina debitoarei şi sub supravegherea 
administratorului judiciar, potrivit atribuţiilor de control al modului de conducere a activităţii debitorului, a obligaţiei de 
a întocmi şi păstra o listă cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după data deschiderii procedurii. 
În temeiul art. 66 alin. 7 din Legea nr. 85/2014 califică drept declaraţii de creanţă cererile de deschidere a procedurii 
insolvenţei faţă de debitoare formulate de creditorii: TERAPLAST SA – Bistriţa, IVECO CAPITAL SERVICES SRL 
şi ROMARHCOM SRL- Tg. Mures, urmând ca aceste declaratii de creanţă să fie analizate de către administratorul 
judiciar provizoriu conform dispoziţiilor menţionate anterior.  
Hotărârea este executorie. 
Stabileşte termen de judecată a contestatiilor la tabelul preliminar de creanţe şi pentru verificarea procedurii la data de 
09.05.2019. 
Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare pentru debitoare. Cererea pentru exercitarea apelului se depune la Tribunalul 
Specializat Mureş. 
Cu drept de opoziţie în 10 zile de la notificare cu creditorii. Opoziţia se depune la Tribunalul Specializat Mureş şi se 
dezleagă de judecătorul sindic, potrivit art.71 alin.2 din Legea nr.85/2014.  
Pronunţată în condiţiile art. 396 alin. 2 C. proc. civ., azi 04.01.2019 . 
 Judecător sindic                       Grefier, 
Adriana Loredana Berindean          Georgeta Oroian 
 
4. Societatea PCC POTOR DISTRIB SRL, cod unic de înregistrare: 16121416 
România 
TRIBUNALUL SPECIALIZAT MUREŞ 
Târgu Mureş, str. Bolyai, nr.2 
Tel: 0265 - 262010 Fax: 0265 - 311827  
Dosar nr.306/1371/2013 
Termen: 30.01.2019, ora 12:30, sala 26 a Tribunalului Specializat Mureş 

Notificare  
emisă la: ziua 08, luna 01, anul 2019 

 Către, 
2. Creditori: 
PCC POTOR SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONTINSOLV IPURL - TG. MUREŞ, BD. PANDURILOR, nr. 
25A, et. 3, ap. 12, Judeţ MUREŞ 
2. NR MFP -DGFP MUREŞ - Tg.Mureş, str. Gh.Doja, nr. 1-3, Judeţ MUREŞ 
 2 .Debitor: 
Societatea PCC Potor Distrib”S.R.L., cu sediul declarat mun.Tg.Mureş, str. Lămâiţei, nr.19, ap.13, jud.Mureş 
 3. Lichidator judiciar:  
Hodoş Business Recovery - Tg.Mureş, str. Târgului, nr. 15, Judeţ MUREŞ 
Aducem la cunoştinţa creditorilor, a debitoarei şi a lichidatorului judiciar din cadrul procedurii falimentului debitoarei, 
Societatea PCC Potor Distrib”S.R.L., cu sediul declarat mun.Tg.Mureş, str. Lămâiţei, nr.19, ap.13, jud.Mureş, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş sub nr.J-26/233/2004, având C.U.I.Ro-
16121416 că, începând cu data de 03 decembrie 2018, Tribunalul Specializat Mureş funcţionează la sediul provizoriu 
situat în Tîrgu-Mureş, str. Bolyai, nr.2, judeţul Mureş. 
Parafa preşedintelui instanţei,          Grefier,  

Ioana Chirilă 
 
Județul Satu Mare 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea EUROFERM MURESAN SRL, cod unic de înregistrare: 25505807 
România, Curtea de Apel Oradea, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Nr. operator de date cu caracter personal: 3159  
Dosar nr. 2310/83/2015/a7 
Termen 29.01.2019 

Citaţie 
emisă la: ziua 09, luna 01, anul 2019 

1.Creditor BNP Paribas Leasing Solutions IFN SA - com. sector 1, Bucureşti, str. Banul Antonache - Partea A, nr. 40-
44, et. 1  
2.Lichidator RTZ&Partners SPRL - în reprezentarea debitoarei Euroferm Mureşan SRL - Cluj Napoca, Calea Turzii, nr. 
74-76, et. 2, Judeţ Cluj.  
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 61, completul A2 LP, în ziua de 29, luna 01, anul 2019, ora 9.00, în proces cu 
debitoarea Euroferm Mureşan SRL, cu sediul în loc. Păuleşti, str. Principală, nr. 88, jud. Satu Mare, având CUI 
25505807, nr. de înregistrare în registrul comerţului J30/368/2009, pentru procedura insolvenţei.  
Parafa preşedintelui instanţei,            Grefier, 
 

Administrator
Highlight




