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( J17/119/2016, CUI 25496439) cu sediul în Galaţi, str. Traian nr.429E, judeţ Galaţi şi cu intimatul lichidator judiciar 
Salina 2000 SPRL, cu sediul în Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr.50, bloc G1, ap.45, judeţ Galaţi, pentru apel - procedura 
insolvenţei.  
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                  Grefier,  

* 
România 
Curtea de Apel Galaţi 
Secţia a II-a civilă 
str. Brăilei nr. 153 
Dosar nr. 2227/121/2018/A1 
Termen 13.02.2019 

Citaţie 
emisă la: ziua 28 luna 01 anul 2019 

G&O Distrib Impex SRL ( J17/119/2016, CUI 25496439) cu sediul în Galaţi, str. Traian nr.429E, judeţ Galaţi este 
chemată la această instanţă, camera 9 completul C.3AV, în ziua de 13, luna 02, anul 2019, ora 8.30, în calitate de 
intimată debitoare în proces cu apelantele creditoare SC Banemi SRL, cu sediul în Floreşti, B-dul Cetatea Fetei nr.2, 
judeţ Cluj şi Belvedere Motors SRL Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Cetăţianu Ioan nr.7, judeţ Galaţi, şi cu intimatul 
lichidator judiciar Salina 2000 SPRL, cu sediul în Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr.50, bloc G1, ap.45, judeţ Galaţi, 
pentru apel - procedura insolvenţei. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                   Grefier, 

* 
România 
Curtea de Apel Galaţi 
Secţia a II-a civilă 
str. Brăilei nr. 153 
Dosar nr. 2227/121/2018/A1 
Termen 13.02.2019 

Citaţie 
emisă la: ziua 28 luna 01 anul 2019 

Salina 2000 SPRL, cu sediul în Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr.50, bloc G1, ap.45, judeţ Galaţi este chemată la această 
instanţă, camera 9 completul C.3AV, în ziua de 13, luna 02, anul 2019, ora 8.30, în calitate de intimat lichidator judiciar 
în proces cu apelantele creditoare SC Banemi SRL, cu sediul în Floreşti, B-dul Cetatea Fetei nr.2, judeţ Cluj şi 
Belvedere Motors SRL Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Cetăţianu Ioan nr.7, judeţ Galaţi şi cu intimata debitoare G&O 
Distrib Impex SRL ( J17/119/2016, CUI 25496439) cu sediul în Galaţi, str. Traian nr.429E, judeţ Galaţi, pentru apel - 
procedura insolvenţei.  
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                         Grefier, 
  
Județul Maramureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea FAGETUL DEAC SRL, cod unic de înregistrare: 2203079 

Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă 
Nr.: 39 Data emiterii : 30/01/2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 119/100/2019, Tribunal Maramureș, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, Judecător sindic: Elena Loredana Husar 
2. Arhiva/registratura instanței: Adresa: Bd. Republicii, nr. 2A, Baia Mare, jud. Maramureș, Număr de telefon 0262-
218.235, programul arhivei/registraturii instanței: 8-12. 
3.1. Debitor: SC FĂGETUL DEAC SRL, Cod de identificare fiscală: RO 2203079, sediul social: sat Mocira, Al. 
Mocirei nr. 13, com. Recea, jud. Maramureș, Număr de ordine în registrul comerțului: J24/154/1991. 
3.2. Administrator special: nu a fost desemnat. 
4. Creditori: conform listă anexă. 
5. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă - Chiş Liviu, Cod de identificare fiscală: RO21759748, 
sediul social: str. 9 Mai nr. 31, Baia Mare, jud. Maramureș, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență 1B 
1438, Nr. înregistrare: RFO – I 1438, Tel: 0362-408.246, Fax: 0262-225.094, E-mail cii.chisliviu@gmail.com, operator 
de date cu caracter personal: 11446. 
6. Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvență Chiș Liviu, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului 
SC FĂGETUL DEAC SRL, conform Încheierii civile nr. 77 din data de 29/01/2019 pronunțată de Tribunalul 
Maramureș, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul 119/100/2019, în temeiul art. 99 alin. 
(1) și/sau alin. (2) și art. 100, alin. (1) și urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de 
insolvență, coroborate cu art. 71 alin. (1) și art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 și art. 67, alin. (2) din 
același act normativ notifică 
7. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC FĂGETUL DEAC SRL prin Încheierea civilă nr. 77 din 
data de 29/01/2019 pronunțată de Tribunalul Maramureș, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în 
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dosarul 119/100/2019. 7.1. Debitorul SC FĂGETUL DEAC SRL are obligația ca în termen de 10 zile de la deschiderea 
procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvență. 7.2. Creditorii debitorului SC FĂGETUL DEAC SRL trebuie să 
procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanței în condițiile următoare: 
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanței Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere 
a creanțelor asupra averii debitorului este 15/03/2019. În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvență, nedepunerea cererii de admitere a creanței până la termenul 
menționat atrage decăderea din drepturi privind creanța/creanțele pe care le dețineți împotriva debitorului.  7.2.2. Alte 
termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor este 04/04/2019. 
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestații la tabelul preliminar: 7 zile de la publicarea în BPI a 
tabelului preliminar. 
Termenul pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv al creanțelor este 30/04/2019. 
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc în data de 09/04/2019, ora 10, la 
sediul ales al administratorului judiciar din Baia Mare, bd. Republicii nr. 7 ap. 21, cu următoarea ordine de zi: 
confirmarea administratorului judiciar, stabilirea retribuției acestuia (propunem onorariu lunar de 1.500 lei+TVA și un 
onorariu de succes de 5%+TVA din sumele obținute din valorificarea bunurilor și/sau recuperarea creanțelor), 
desemnarea comitetului creditorilor, dacă creditorii avansează cheltuieli pentru desfășurarea procedurii, diverse. 
9. Termenul limită de depunere de către creditori a opozițiilor la încheierea de deschidere a procedurii este de 10 zile de 
la notificare. 
10. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureș 
pentru efectuarea menţiunii. 
Informaţii suplimentare: 
În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a 
creanței în tabelul preliminar” cu respectarea dispozițiilor art. 104 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei și de insolvență. 
Cererea de înscrierea creanței în tabelul preliminar va fi însoțită de documentele justificative ale creanței și actele care 
atestă constituirea de garanții, în copii certificate. 
Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin posta pe adresa 
instanței, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar și unul pentru a rămâne la dosar, cu 
mențiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poștă sau e-
mail. 
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoțită de dovada plății taxei judiciare de timbru în sumă 200 lei. 
Restricții pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare 
pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei și de insolvență). 

Administrator judiciar, Cabinet Individual de Insolvență – Chiș Liviu 
 
2. Societatea OVERLOGISTIC SRL, cod unic de înregistrare: 32435283 
Raport trimestrial privind situaţia financiară a averii debitoarei Overlogistic SRL - în reorganizare judiciară, in 

judicial reorganisation, en redressement (perioada octombrie 2018 – decembrie 2018) (Trimestrul I al anului 
2018) 

Număr: 65 Data emiterii: 28.01.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3919/100/2017, Tribunalul Maramureş, Secţia a II – a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal; Judecător sindic: Daniela Waltner. 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Baia Mare, B-dul 
Republicii, nr. 2A, judeţul Maramureş. Număr de telefon: 0262-218235. Programul arhivei/registraturii instanţei: Luni - 
Vineri 08.00-13.00. 3.1. Debitor: Overlogistic SRL – în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en 
redressement. Cod de identificare fiscală: 32435283. Sediul social: Baia Mare, str. Transilvaniei, nr. 13/18, judeţul 
Maramureş. Număr de ordine în registrul comerţului: J24/946/2013. 3.2. Administrator special: Paul Mihai Alin Iulian. 
4.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Moldovan Renata. Sediul social: Baia Mare, str. George 
Coşbuc, nr. 32/19, judeţul Maramureş. RFO I-2136. Cod fiscal: RO 25010760. Tel/Fax: 0362-808832. Nume şi 
prenume reprezentant administrator judiciar: Moldovan Renata. 5.Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă 
Moldovan Renata, în calitate de administrator judiciar al debitorului Overlogistic SRL – în reorganizare judiciară, in 
judicial reorganisation, en redressement, conform încheierii civile nr. 1509 din data de 03.10.2018, pronunţată de 
Tribunalul Maramureş, Secţia a II – a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 3919/100/2017, în 
temeiul prevederilor art. 42, alin. (1) raportate la cele ale art. 144 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă comunică: Raport trimestrial nr. 27/15.01.2019 privind situaţia financiară a averii debitoarei 
Overlogistic SRL - în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement (perioada octombrie 2018 – 
decembrie 2018) (Trimestrul I al anului 2018) (anexă). 
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