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2. Societatea ICCO ENERG SRL, cod unic de înregistrare: 22500279 
Notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei 

Nr.  836 Data: 12.03.2019 
1. Date privind dosarul: număr dosar 926/62/2019 aflat pe rolul Tribunalului Brașov - Secţia a-II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal. Judecător sindic 
2. Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Braşov, Str. 15 Noiembrie, nr. 45, jud. Braşov, număr de telefon: 
0268/41.96.15, 0268/41.30.56. Programul arhivei/registraturii instanţei: L-V 9-12.30. 
3.1. Debitor:ICCO ENERG S.R.L. cu sediul în Brașov, str. Școlii, nr.8, camera 10, jud. Brașov, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr. J08/2664/2007 având cod de înregistrare fiscală RO 22500279. 
3.2. Administrator special: nu a fost desemnat încă. 
4. Creditori: - 
5. Administrator judiciar: Subscrisa, CITR – Filiala Brașov SPRL, cu sediul  în Brașov, str. Aurel Vlaicu, nr. 40, birou 
7, jud. Brașov, înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0395/2009, având cod de 
identificare fiscală 28144278, prin partner Mihaela BOCEA, tel. 0268/471.600, fax: 0268/471.700, e-
mail:brasov@citr.ro. 
6.Subscrisa, CITR - Filiala Brașov SPRL în calitate de administrator judiciar al societății debitoare ICCO ENERG 
S.R.L., conform Încheierii Camerei de Consiliu pronunțată la data de 11.03.2019, în dosarul nr. 926/62/2019, aflat pe 
rolul Tribunalului Brașov - Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în temeiul art. 99 coroborat cu 
prevederile art. 100  alin. 1 din Legea  nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
notifică: 
7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva societății debitoare ICCO ENERG S.R.L. prin Încheierea 
Camerei de Consiliu pronunțată la data de 11.03.2019 în dosarul nr.926/62/2019. 
7.1. Creditorii societății debitoare ICCO ENERG S.R.L. trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acesteia 
prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7.1.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere 
a creanţelor asupra averii debitorului este 24.04.2019 Declaraţia de creanţă se va depune într-un exemplar, însoţită de 
înscrisurile doveditoare ale creanţei şi exemplarul original al dovezii achitării taxei judiciare de timbru la Tribunalul 
Brașov - Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, cel de-al doilea exemplar, însoţit de toate 
înscrisurile doveditoare ale creanţei şi copia dovezii achitării taxei judiciare de timbru, urmând a fi comunicat 
administratorului judiciar la adresa din Brașov, str. Aurel Vlaicu nr. 40, biroul 7, jud. Brașov. În temeiul art. 114 din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, nedepunerea cererii de admitere a 
creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva 
debitorului. 7.1.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită de depunere, de 
către creditori, a opozițiilor la sentința de deschidere a procedurii generale de insolvență este de 10 zile de la primirea 
notificării privind deschiderea procedurii generale a insolvenței. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 13.05.2019 Termenul limită pentru 
definitivarea tabelului creanţelor este data de 04.06.2019. 
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că ședința primei Adunări a creditorilor va avea loc la data de 17.05.2019 
ora 12,00 la sediul CITR – Filiala Brașov SPRL, din Brașov, str. Aurel Vlaicu, nr. 40, birou 7, jud. Brașov, având ca 
ordine de zi: 1. Prezentarea măsurilor efectuate de la deschiderea procedurii; 2. Prezentarea raportului întocmit de 
administratorul judiciar în condițiile art. 92 din lege; 3. Prezentarea activului şi pasivului societăţii debitoare; 4. 
Desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia 5. Prezentarea concluziilor raportului privind cauzele şi 
împrejurările care au stat la baza încetării de plăţi; 6.Confirmarea administratorului judiciar; 7.Aprobarea ofertei 
financiare a administratorului judiciar; 
9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brașov. 
Informaţii Suplimentare: � În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la 
Tribunalul Brașov - Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul 
preliminar” cu  respectarea dispoziţiilor art. 102 coroborate cu dispozițiile art. 104 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. � Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi 
însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele de constituire de cauze de preferință, în copii certificate. � 
Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar şi transmise prin poştă pe adresa 
instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu 
menţiunea că un exemplar al cererii şi înscrisurilor doveditoare se pot comunica administratorului judiciar în mod 
direct, prin poştă la adresa din Brașov, str. Aurel Vlaicu nr. 40, biroul 7, jud. Brașov. �În cazul în care se solicită 
înscrierea în tabelul preliminar a dobânzilor, penalităţilor sau a altor accesorii se va depune anexat cererii modalitatea 
de calcul a acestora, cu menţiunea că nu vor putea fi incluse în tabelul preliminar accesorii calculate după data de 
11.03.2019, fiind aplicabile dispoziţiile art. 80 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și 
de insolvență.� Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Brașov - Secţia a-II-a Civilă, 
de Contencios Administrativ şi Fiscal. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 
lei. Informaţii cu privire la achitarea taxei de timbru se pot găsi pe portalul instanţei, la secţiunea „Informaţii de interes 
public”.  
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Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau măsurile de 
executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepțiile prevăzute de lege (art.75 
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
12.03.2019 

CITR Filiala Brașov SPRL  
prin partner Mihaela Bocea 

 
3. Societatea PREMIUM CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 16818163 

Depunere raport întocmit de lichidatorul  judiciar în procedura falimentului 
Nr.: 702 data emiterii  07.03.2019 

1. Date privind dosarul: nr. Dosar 4380/62/2011, Tribunalul Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, judecător sindic Silviu Oprea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: b-dul. 15 Noiembrie, nr.45, Braşov, nr. de telefon 0268/ 419.615, programul 
registraturii instanţei  luni- vineri 0800- 1230. 
3. Debitor: SC Premium Construct SRL, Cristian, str. Gheorghe Doja – Fierăstrăului, FN, jud. Braşov, J 08/2313/2004, 
CUI RO 16818163. 
4. Lichidator judiciar Info – Dip Insolvency SPRL, Sediul social Braşov, str. M. Kogălniceanu, nr. 18, bl. K1, sc. C, ap. 
23, jud. Braşov, Nr. Atestat UNPIR 2A0035, Nr. RSP: 0255/31.12.2006 tel./fax 0722/379.082; 0268/547.255; E-mail: 
infodip92@yahoo.com., web site www.infodip.ro., nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Viorica 
Munteanu. 
5. Subscrisa, Info – Dip Insolvency SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Premium Construct SRL, 
reprezentat legal prin Viorica Munteanu, în temeiul: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, comunică 
extras din raportul nr. 28 / 04.03.2019. 

Raport nr. 28 / 04.03.2019 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor 
efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din legea privind procedura insolvenţei  

pentru debitorul SC Premium Construct SRL 
Subscrisa, Info – Dip Insolvency SPRL, societatea profesională de insolvență, reprezentată legal de asociat coordonator 
Viorica Munteanu, numita prin Încheierea CC/27.06.2011 pronunţată de Tribunalul Braşov, Secţia Comercială şi de 
Contencios Administrativ, în dosarul 4380/62/2011, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Premium 
Construct SRL, și prin sentinţa civilă nr. 2168/sind/24.10.2011, în calitate de lichidator judiciar având ca administrator 
special pe Dl. Petrariu Cristian, am formulat prezentul raport: 1. La data de 01.02.2019 a fost selectată oferta de 
reevaluare a imobilului debitoarei. 2. La data de 11.02.2019 a fost convocat Comitetul creditorilor pentru aprobarea 
ofertei selectate, Comitet care a fost nelegal constituit pentru adoptarea de decizii. 3. În data de 12.02.2019, 
reprezentantul CEC Bank SA a comunicat că este inoportun a se reconvoca Comitetul Creditorilor pentru a aproba 
cheltuieli suplimentare, având în vedere situația specifică dosarului (societatea nu deține lichidități, toate cheltuielile de 
procedură fiind avansate din 2011 de către lichidatorul judiciar). 4. Așadar, au fost reluate demersurile de valorificare a 
activelor debitoarei, conform strategiei în vigoare, fără a se reuși valorificarea imobilului aflat în averea debitoarei. 5. În 
vederea supunerii spre aprobare a ofertei de cumpărare de 50.000 Euro inclusiv Tva, a fost convocată Adunarea 
creditorilor. Solicităm judecătorului sindic: Acordarea unui termen de judecată în vederea:  Continuării demersurilor de 
valorificare a imobilului aflat în averea debitoarei, în conformitate cu Hotărârea Adunării creditorilor convocate pentru 
aprobarea ofertei de cumpărare a imobilului din averea debitoarei. Raportul complet poate fi consultat la dosarul cauzei.  

Lichidator judiciar Info – Dip Insolvency SPRL Viorica Munteanu 
 
4. Societatea SAIRA SERVICE SRL, cod unic de înregistrare: 28579760 

Publicare raport activitate administrator judiciar 
Nr.: 755/08.03.2019 

1. Date privind dosarul: Nr.: 1805/62/2018; Tribunalul Braşov Secţia a II a Civilă de Contencios administrativ şi Fiscal; 
2. Arhiva instanţei: municipiul Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 45, judeţul Braşov, Fax: 0268/418054, Luni - Vineri: 
0830 - 1230; E - mail: trBraşov@just. ro 
3. Debitor: SC Saira Service SRL, Cod de identificare fiscală C. U. I.28579760; Sediul social în municipiul Braşov, str. 
Lămâiţei nr. 80, biroul 1, jud. Braşov, J8/957/2011; 
4. Creditori: DGRFP Braşov - AJFP Braşov, str. bd. Mihail Kogalniceanu, nr. 7, jud. Braşov, fax: 0268/308414; email: 
AJFP. BraşovBV@anaf. ro; 
5. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Ianuşi Mariana, oraşul Ovidiu, str. Amurgului, nr. 43, bl. 
AM4, Sc. B, ap. 29, judeţul Constanţa, CUI 23238096. 
6. Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Ianuşi Mariana, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC 
Saira Service SRL, desemnat prin Sentinţa civilă nr. 1033/19.09.2018, pronunţată de Tribunalul Braşov, în dosarul nr. 
1805/62/2018, în temeiul art. 59 şi urm. din Legea nr. 85/2014, publică: 

Raportul de activitate 
Nr. 755/08.03.2019 

Referitor la respectarea dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 85/2014: raportul de activitate nr. 3804/10.12.2018, comunicat 
la dosarul cauzei şi unicului creditor al debitoarei DGRFP Braşov - AJFP Braşov cu poşta electronic din data de 
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