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Având în vedere faptul că au fost organizare toate licitaţiile organizate conform Regulamentului de Vânzare astfel cum 
a fost acesta modificat prin procesul verbal al adunării creditorilor din data de 24.10.2017, la data de 21.11.2018 am 
convocat Adunarea Creditorilor pentru data de 05.12.2018 ora 14 cu următoarea ordine de zi: 
1.Modificarea strategiei de vânzare a bunurilor debitoarei. 
Lichidatorul judiciar propune organizarea a 3 licitaţii cu preţul de pornire de 45% din valoarea de evaluare, 3 licitaţii cu 
preţul de pornire de 40% din valoarea de evaluare şi 3 licitaţii cu preţul de pornire 35% din valoarea de evaluare. Restul 
dispoziţiilor din Regulamentul de vânzare rămân neschimbate. 
Astfel cum rezultă din Procesul Verbal al Adunării Creditorilor din data de 05.12.2018 pe care l-am depus la dosarul 
cauzei şi pe care l-am publicat în BPI, nici unul din creditorii care şi-au exprimat în mod legal voturile nu au aprobat 
ordinea de zi. 
Având în vedere faptul că fiecare dintre creditorii care şi-au exprimat în mod legal votul au propus câte o modalitate de 
valorificare diferită una de alta, s-a avut în vedere modalitate propusă de creditorul cu creanţa cea mai mare – Garanti 
Bank care a solicitat continuarea procedurii de valorificare prin organizarea de licitaţii cu preţul de pornire de 50% din 
valoarea de evaluare. 
Procesul Verbal al Adunării Creditorilor din data de 05.12.2018 a fost contestat de către creditorii DGRFP şi Banca 
Transilvania, fiind constituit dosarul asociat 9717/99/2013/a5. 
Dosarul 9717/99/2013/a5 a rămas în pronunţare la data de 07.02.2019, pronunţarea fiind amânată la data de 28.02.2019 
Având în vedere cele de mai sus solicităm acordarea unui termen în vederea soluţionării dosarului asociat şi pentru 
continuarea procedurii şi valorificarea bunurilor debitoarei. 
19.02.2019 

Casa de Insolventa A&B SPRL, 
Av. Cristian Nica 

 
4. Societatea NATURAL IDEA SRL, cod unic de înregistrare: 33557106 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolvență şi intrarea în faliment 
Nr.: 1/19.02.2019 

1. Date privind dosarul: Dosar număr 456/99/2019 (format vechi 19/2019), Tribunalul Iași, Secția a II-a Civilă – 
Faliment,  
2. Arhiva/regsitratura instanței: Iași, str. Elena Doamna nr. 1 A, jud. Iași; 
3. Debitor: SC Natural Ideea SRL- <<în faliment, în bankruptcy, en faillite>>, cu sediul social în Iași, bd. Primăverii, 
nr. 64-66, et. parter, jud. Iași, având numărul de ordine în Registrul Comerţului: J-22/1401/2014 şi codul de înregistrare 
fiscală nr. 33557106; 
4. Lichidator judiciar provizoriu: Corporate Recovery IPURL, cu sediul profesional în mun. Iași, str. Dimitrie 
Cantemir, nr. 2, bl. P3, sc. A, ap. 1, jud. Iași, având numărul de înscriere în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR 
RFO-II-0334 şi codul de identificare fiscală nr. RO 23545236, prin reprezentant legal asociat-coordonator Tudor Duca; 
5. Subscrisa: Corporate Recovery IPURL, în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitorului SC Natural Ideea 
SRL, desemnat conform Încheierii nr. 13/2019 din data de 14.02.2019, pronunţată de Tribunalul Iași, Secţia a II-a 
Civilă - Faliment, în dosarul nr. 456/99/2019 (19/2019), în temeiul art. 99, alin. (1) şi art. 100, alin. (1) şi urm. din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, notifică 
6. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei şi intrarea în faliment față de societatea SC Natural Ideea SRL, 
conform Sentinței Civile nr. 13/2019 din data de 14.02.2019, pronunţată de Tribunalul Iași, Secţia a II-a Civilă - 
Faliment, în dosarul nr. 456/99/2019 (19/2019). 
Procedura a fost deschisă la cererea societății debitoare SC Natural Ideea SRL. 
7. Societatea debitoare SC Natural Ideea SRL are obligația ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii de 
insolvență să predea gestiunea către lichidatorul judiciar şi să depună la dosarul cauzei actele şi informațiile prev. la art. 
67, alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență; 
8.  Creditorii societății SC Natural Ideea SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acesteia, prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
8.1.  Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanțelor este 30.03.2019. În temeiul art. 114 din Legea 
privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la 
termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele deţinute împotriva debitoarei. 
9. Alte termene stabilite prin sentinţa de deschidere a procedurii: 
9.1. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 09.04.2019; 
9.2. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este de 
șapte zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanțelor; 
9.3. Termenul pentru afișarea tabelului definitiv este 10.05.2019. 
10.  Adunarea creditorilor: 
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, str. Dimitrie 
Cantemir, nr. 2, bl. P3, sc. A, ap. 1, jud. Iași, în data de 12.04.2019, ora 12.00, având următoarea ordine de zi:  
-alegerea comitetului creditorilor și desemnarea unui președinte al acestuia;  
-confirmarea lichidatorului judiciar Corporate Recovery IPURL; 
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-stabilirea onorariului lichidatorului judiciar în sumă fixă de 2.000 lei/lunar la care se adaugă TVA. 
11.  Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru 
efectuarea menţiunii. 
Informaţii Suplimentare: 
1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal "Cererea de înscriere 
a creanței în tabelul preliminar" cu respectarea dispoziţiilor art. 104, alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire 
a insolvenței şi de insolvență. Cererea de admitere a creanței va cuprinde numele/denumirea creditorului, 
domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanței, precum şi mențiuni cu privire la eventualele cauze de preferință.  
2.  Cererea de înscriere a creanței va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de 
cauze de preferință. Potrivit dispozițiilor art. 102, alin. (3) din lege, cererea de admitere a creanțelor trebuie făcută chiar 
dacă acestea nu sunt stabilite printr-un titlu.  
3.  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 14.02.2019 (data deschiderii procedurii simplificate de insolvență), fiind aplicabile 
dispoziţiile art. 80 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
4. Cererea de admitere a creanţei şi documentele care o însoțesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe 
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar. 
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei. Exemplarul pentru lichidatorul 
judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă, la adresa din Iași, str. Dimitrie Cantemir, nr. 2, bl. P3, sc. 
A, ap. 1, jud. Iași. 
5. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Iași.  
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare 
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea privind procedurile de prevenire a 
insolvenței şi de insolvență). 

Corporate Recovery IPURL, Av. Tudor Duca, practician în insolvenţă 
 

5. Societatea NOVA SISTEM SRL, cod unic de înregistrare: 17983827 
România, Tribunalul Iași, Secţia II Civilă-Faliment 
Strada Elena Doamna nr.1A 
Dosar 8209/99/2017/a1  

Comunicare 
încheiere amânare + sentinţă civilă nr.50 din 22.01.2019 

Către,  
Reclamant 
1. D.G.R.F.P. Iași- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iași - Iași, str. A. Panu, nr.26, judeţ Iași 
Pârâti 
2. Homiceanu Dragoş-Eugen - Iași, strada Decebal, nr.26, bl.D3, sc.B, et.parter, ap.4, judeţ Iaşi 
3. Moraru (fostă Homiceanu) Irina - Iași, strada Decebal, nr.26, bl.D3, sc.B, et. parter, ap.4, judeţ Iaşi 
Se comunică, alăturat, încheiere amânare + sentinţă civilă nr.50 din 22.01.2019  pronunţată în dosarul 
nr.8209/99/2017/a1, de Tribunalul Iași, Secţia II Civilă-Faliment, privind debitorul SC Nova Sistem SRL, cu sediul 
declarat în Iași, str. Decebal nr.26, bloc D3, sc.B, parter, ap.4, jud. Iași, înmatriculată la O.R.C. sub nr.J22/2396/2005, 
CUI 17983827. 
Parafa preşedintelui instanţei,               Grefier, 

* 
Dosar nr.8209/99/2017/a1 
România, Tribunalul Iași, Judeţul Iași, Secţia II Civilă-Faliment 

Încheiere 
Şedinţa publică din 15 Ianuarie 2019 

Preşedinte Roxana Barbir 
Grefier Cristina Mihaela Simon 

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamantul D.G.R.F.P. Iaşi- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Iași în contradictoriu cu pârâţii Homiceanu Dragoş-Eugen și Moraru Irina, având ca obiect atragerea răspunderii pentru 
intrarea în insolvenţă (art.169 Legea 85/2014). La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă avocat Mariniuc 
Camelia pentru pârâţi, lipsă fiind reclamanta. Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefier după 
care, nemaifiind alte solicitări, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive a pârâtei Moraru Irina şi pe fond. Avocat Mariniuc Camelia solicită admiterea excepţiei lipsei calităţii 
procesuale pasive a pârâtei Moraru Irina, întrucât aceasta nu a efectuat nici un act de administrare a societăţii. Încă de la 
înfiinţarea societăţii, aceasta a avut calitate de administrator doar în statutul acesteia, delegându-şi atribuţiile de 
administrator către pârâtul Homiceanu Dragoş Eugen. Pe fond, solicită respingerea cererii. Să se aibă în vedere faptul că 
reclamanta şi-a întemeiat acţiunea în baza bilanţului depus pentru perioada 2014-2016 și nu a avut în vedere activitatea 
financiară a societăţii din anul 2017. De asemenea, arată că persoana care se ocupa de contabilitatea societăţii nu şi-a 
îndeplinit atribuţiile, a făcut foarte multe erori în cadrul contabilităţii. Sumele încasate de societate au fost folosite în 
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