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85/2006, este necesar ca aceste cheltuieli să fie aprobate, în condiţiile legii nr. 85/2006 M, pentru că, în lipsa acestei
aprobări, sumele aferente acestor cheltuieli urmează a se distribui creditorilor.
Ori în cauză onorariul lichidatorului judiciar a fost stabilit de Adunarea Creditorilor din data de 09.10.2012, respectiv la
2.500 lei exclusiv TVA lunar şi un onorariu de succes de 10% din sumele aduse la masa credală, iar cu ocazia trecerii la
faliment acelaşi onorariu a fost stabilit şi de judecătorul sindic, în favoarea lichidatorului judiciar.
Chiar dacă scopul procedurii, reglementat de art. 2 din Legea nr. 85/2006 M este instituirea unei proceduri colective
pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă, acest scop se realizează în condiţiile legii nr. 85/2006 M, iar
în condiţiile în care lichidatorul judiciar a respectat dispoziţiile legii, nu există motive pentru anularea actelor întocmite
de acesta în procedură.
În Raport de considerentele de fapt şi de drept de mai sus Curtea apreciază că sentinţa nr. 492/18.09.2018 este temeinică
şi legală, astfel că în temeiul disp. art. 480 C.proc.civ. recursul contestatoarei va fi respins ca nefondat.
În temeiul disp. art. 274 şi urm C.proc.civ. va obliga recuranta contestatoare către intimata debitoare la plata sumei de
2.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat conform chit. nr. 42/21.01.2019.
Pentru aceste motive, în numele legii decide:
Respinge excepţia nulităţii recursului.
Respinge recursul declarat de contestatoarea Invest Capital Malta Ltd prin Kruk România SRL, împotriva sentinţei nr.
492/2018 din data de 18 septembrie 2018, pronunţată de Tribunalul Dolj Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr.
11335/63/2012, în contradictoriu cu intimatele creditoare BCR SA Cesionat Ceanta Kruk România SRL, Fngcpimm,
Aps Delta SA Cesionat Creanta Bc Intesa Sanpaolo România SA Fosta Banca Cr Firenze România SA, Cec Bank SA,
Bancpost SA Cesionat Creanta Eurobank Ergasias SA, Emporiki Bank România SA Actualmente Credit Agricole Bank
România SA, DGFP, Primăria Municipiului Craiova, Administraţia Bazinală de Apă Jiu Craiova, Consiliul Local
Bucovăţ, Direcţia Sanitară Veterinată Şi pentru Siguranţa Alimentelor, SC Compania de Apă Oltenia SA, SC Pieţe Şi
Târguri Craiova SRL, SC Reinvest în Business Development Stocks SRL, SC la Fantana SRL, SC Petruzalek Com
SRL, SC Rtd Trading SRL, SC Ulco Trading SRL, SC Salubritate Craiova SRL, SC Felvio Prod SRL prin Crisconsult
SPRL, SC Provimi România SRL, SC Romtelecom SA, SC Cedar Business Com SRL, SC Trade Land Spedition SRL,
SC Cez Vânzare SA, Coface România Credit Management Services SRL, SC Termofrig Oltenia SRL, Gdf Suez Energy
România SA, SC Duny Company SRL, SC Ac Construct SRL, SC Mtg SRL, SC Carniela Impex SRL, SC Marmi
Travel SRL, SC Klauss Company SRL, SC Novicom SRL, Drepturi Salariale SC Mih Mara Prod SRL, Secapital prin
SC Kruk România SRL în Locul Piraeus Bank România SA, Asociaţia de Proprietari nr. Câmpia Islaz Nr.89A-B şi
intimatul lichidator Casa de Insolvenţă Gmc SPRL Lichidator al Debitoarei SC Mihmara Prod SRL, ca nefondat.
Obligă recurenta către intimata debitoare la plata sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.
Irevocabilă.
Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Martie 2019.
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Județul Gorj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea SUPORT PERSONAL SRL, cod unic de înregistrare: 35108456
Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei
Număr: 2866/25.03.2019
1.Date privind dosarul: nr. dosar 738/95/2019, Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic: Lupulescu
Constantin Petrisor.
2.Arhiva instanţei: Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, cam. 3, Jud. Gorj, tel. 0253213964, programul
arhivei/registraturii instanţei 09-13.
3.Debitor: SC Suport Personal SRL, cod de identificare fiscală 35108456, sediul în Municipiul Tg-Jiu, str. Tudor
Vladimirescu, nr.42, biroul 16, judeţ Gorj, număr de ordine în registrul comerţului J18/602/2015.
4.Creditor: Cererea debitorului.
5.Administrator judiciar: Siomax SPRL cu sediul în Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, înmatriculată la
Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0024/2006, având cod de identificare fiscală
RO20570332, e-mail siomaxtgjiu@yahoo.com, nume şi prenume reprezentanţi administrator judiciar persoană juridică
Maria Mariana Somnea.
6.Subscrisa: Siomax SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Suport Personal SRL, conform
încheiere nr. 15 din data de 21.03.2019, pronunţate de Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 512/95/2016,
în temeiul art. 99 alin. (1) şi art. 100, alin.(1) şi următoarele din Legea nr. 85/2014, coroborate cu art. 67, art. 71 şi art.
74 din acelaşi act normativ, notifică:
7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Suport Personal SRL prin încheierea nr. 15
din data de 21.03.2018 pronunţată de Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 738/95/2019.
7.1Debitorul SC Suport Personal SRL are obligaţia 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.
7.2.Creditorii debitorului SC Suport Personal SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
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
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7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 18.04.2019. În
temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat
atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi publicarea în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă a tabelului preliminar al creanţelor la data de 25.04.2019. Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul
preliminar în temeiul art. 111 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă a tabelului preliminar.
7.2.3.Termenul pentru pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 13.05.2019.
7.2.4.Termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii - 15
zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării
termenului de depunere a acestora.
8.Adunarea creditorilor: Data şedinţei adunării creditorilor este 30.04.2019, ora 1100, la sediul administratorului
judiciar.
9.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj pentru
efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal
Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr. 85/2014.
Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care
atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi
depuse la dosar sau 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 exemplarul pentru administratorul judiciar
poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva
Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. Restricţii pentru
creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de
executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr. 85/2014).
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 calculate accesorii după data de
21.03.2019, fiind aplicabile dispoziţiile art. 80 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi
de insolvenţă.
Administrator judiciar: Siomax SPRL,
prin practician în insolvenţă Muscalu Luminiţa
Județul Iaşi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MOLDOVA UNIVERSAL SRL (FOSTA MOLDOVA UNIVERSAL SA), cod unic de înregistrare:
1964098
Convocare comitet creditori
Nr. 384, data emiterii: 25.03.2019
Date privind dosarul: numar dosar 4540/99/2014 Tribunalul Iasi - Sectia a II-a Civila
Arhiva/registratura instantei: Adresa: str. Elena Doamna, nr. 1A, Iasi, cod postal 700398
Numar de telefon: 0232 – 260.600; 0232 – 248.000; Fax: 0332 – 435.700
Programul arhivei/registraturii instantei Registratura. Program cu publicul: Zilnic L-V – orele 0900 - 1300
Arhiva. Program cu publicul: Zilnic L,M,M,V – orele 0900 - 1300; J– orele 900 - 1300; 1400-1700
Membrii Comitetului Creditorilor:
CREDIT PLUS (Gulf) LTD prin mandatar COLECTARE RECUPERARE CREANTE CRC SRL – Bucureşti, Bdul
Timisoara nr. 26Z, Cladirea Anchor Plaza, sector 6
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE IASI – Iasi, str. A. Panu nr. 26, Jud. Iasi
EON ENERGIE ROMANIA SA – Bacau, str. Stefan cel Mare nr. 22, Jud. Bacau
Debitor: Societatea MOLDOVA UNIVERSAL SRL Cod de identificare fiscala: 1964098 Numar de ordine în registrul
comertului: J22/382/1991 Sediul social: Bulevardul Socola, nr. 112, C16/1, etaj, camera 6, judeţul Iasi
Lichidator judiciar: V.F. INSOLVENȚĂ SPRL Cod de identificare fiscala: 28190517 Sediul social: str. General Ernest
Brosteanu nr. 31, et. 2, sector 1, Bucureşti Numar de inscriere în tabloul practicienilor în insolventa: RFO II – 0534
Tel/Fax: 021.314.02.00; 021.314.02.90; E-mail: insolvency@vf.ro;
Subscrisa V.F. INSOLVENȚĂ SPRL, în calitate de lichidator judiciar al societatii debitoare MOLDOVA UNIVERSAL
SRL („in faliment, în bankruptcy, en faillite”), desemnat conform Hotararii Intermediare nr. 1106/2017 din data de
29.06.2017 pronuntata de Tribunalul Iasi - Sectia a II-a Civila, în dosarul nr. 4540/99/2014,
x din oficiu
 la cererea creditorilor care detin creante în valoare de 30% din valoarea insumata a acestora
 la cererea comitetului Creditorilor
Convoaca comitetul creditorilor debitorului Moldova Universal SRL
Comitetul creditorilor va avea loc sediul lichidatorului judiciar din General Ernest Brosteanu nr. 31, et. 2, sector 1,
Bucureşti, Data 03.04.2019, Ora 15:00.
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