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semnat actul adiţional nr.1 la contractul de nr.SGL 109269/15.01.2015, prin care s-au 
rescadenţat valorile contractuale şi s-a prelungit/modificat durata Leasingului cu 3 luni. 

12.02.2019 La termenul din data de 12.02.2019 s-a luat act de stadiul procedurii şi s-a acordat termen la 
21.05.2019 pentru continuarea acesteia. 

 În dosarul asociat 6355/99/2018/a1, având ca obiect contestaţie tabel preliminar publicat în 
BPI 24586/28.12.2018, s-a stabilit termen de judecată la data de 26.03.2019. 

13.02.2019 S-a depus la dosarul cauzei copia cărţii de identitate a administratorului special al debitoarei, 
d-na Nofal Petronela-Sînziana, ca urmare a solicitarii exprese a judecătorului sindic, în 
vederera comunicării tuturor actelor de procedură. 

25.02.2019 UniCredit Bank SA, reprezentată convenţional prin Cabinet de Avocat Dinu Sorin-
Laurenţiu” a depus cerere de înscriere a creanţei în sumă de 55.811,01 lei, pe care susţine că 
o deţine în calitate de creditor chirigrafar asupra averii debitoarei SC Ajja Group Company 
SRL. 
În conformitate cu prevederile art. 106, alin.(1) din Legea nr.85/2014, administratorul 
judiciar a procedat la verificarea cereri şi a documentelor depuse, efectuând o cercetare 
amănunţită pentru a stabili legitimitatea, valoarea exactă şi prioritatea creanţei. S-au solicitat 
informaţii atât de la debitoare, cât şi de la creditoare. 
S-a impus explicitarea de către creditoare a modului de calcul al dobânzilor invocate, precum 
şi a datei până la care acestea au fost instituite, respectiv solicitate, deoarece din cererea de 
creanţă nu rezultă aceste aspecte. 
S-a urmărit în mod expres respectarea prevederilor art.80 alin.(1) din Legea nr.85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, potrivit cărora „nicio 
dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va 
putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii, cu excepţia 
situaţiilor prevăzute la art. 103”. 
În data de 25.02.2019 s-au oferit administratorului judiciar aceste informaţii, urmând a fi 
analizate. 

01-28.02.2019 S-au supravegheat operaţiunile de gestionare a patrimoniului debitorului. 
Contul de lichidare: 

 Sold la data de 01.02.2019 68.457,75 lei 

Încasări: 9.787,57 lei Plăţi: 7.237,48 lei 

1. 
- încasare Casa Judeţeană de Asigurări de 
Sănătate Iaşi: 6.337,57 lei 

1. - plată comisioane bancare: 41,02 lei 

2. 
- depunere numerar din vânzare marfă: 3.450,00 
lei 

2. - transfer cont split TVA: 700,00 lei 

  3. 
- plată onorariu administrator judiciar aferent 
primelor 2 luni de procedură conform Hotărâre 
Adunare creditori (2x 2500 lei/ lună): 5.000 lei 

  4. - plată B.R.D. Sogelease IFN SA: 1.259,26 lei 

  5. 
- plată taxă obligatorie Organizaţia de serializare 
a medicamentelor: 237,20 lei. 

Sold la data de 28.02.2019 71.007,84 lei 

Solicitări adresate Judecătorului-sindic: Solicităm aprobarea raportului de activitate. 
Administrator judiciar, 

 CII Opriş Irina, Ec. Opriş Irina 
 

Județul Maramureş 
Secţiunea V - Alte persoane juridice de drept privat care desfăşoară şi activităţi economice 
1.   HANDBAL CLUB MUNICIPAL BAIA MARE, cod unic de înregistrare: 14103375 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment a debitorului 
HANDBAL CLUB MUNICIPAL BAIA MARE (HCM BAIA MARE)  

Nr. 377, Data:04.04.2019 
1.Date privind dosarul: nr. dosar: 1183/100/2016, Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic: Ioana Boloş. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 2A, jud. Maramureş, număr de telefon: 0262218235, 
programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri 08,00-12,00. 
3. Debitor: HANDBAL CLUB MUNICIPAL BAIA MARE (HCM BAIA MARE), C.U.I. 14103375, cu sediul ÎN Baia 
Mare, Bd. Bucureşti, nr. 47A, judeţul Maramureş. 
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4. Lichidator judiciar: Pareto Grup IPURL, RO 21101377, cu sediul în Baia Mare, Bd. Bucureşti, nr. 25, etaj 1, jud. 
Maramureş, nr. înregistrare în RFO II-0135, tel. 0362802750, fax 0262275856, e-mail:paretogrup@yahoo.com., 
reprezentată prin Iancu Liana Gabriela. 
5. Subscrisa Pareto Grup IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului HANDBAL CLUB MUNICIPAL BAIA 
MARE (HCM BAIA MARE), conform Sentinţei civile nr.399/19.03.2019 pronunţată de Tribunalul Maramureş, Secţia 
a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1183/100/2016, în temeiul art. 99 coroborat cu art. 
100 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă Notifică 
6. Deschiderea procedurii simplificate de faliment a debitorului HANDBAL CLUB MUNICIPAL BAIA MARE (HCM 
BAIA MARE), prin Sentinţa civilă nr. 399/19.03.2019 pronunţată de Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1183/100/2016.  
7. Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acesteia prin depunerea cererii de admitere 
a creanţei în condiţiile următoare:  
7.1.Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii este 03.05.2019.  
7.2.Alte termene stabilite prin Sentinţa de deschidere a procedurii simplificate de faliment:  
7.3.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea în BPI a tabelului suplimentar al creanţelor 
este 23.05.2019. 
7.4. Contestaţiile la tabelul suplimentar se vor depune la tribunal în termen de 7 zile de la data publicării în Buletinul 
procedurilor de faliment a tabelului suplimentar. 
7.5.Termen pentru definitivarea tabelului consolidat al creanţelor la 18.06.2019. 
7.6.Termen pentru continuarea procedurii: 11.06.2019, NCPC complet specializat falimente nr. 15, sala 78, orele 08,30. 
8. Notificarea deschiderii procedurii simplificate de faliment se trimite tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de 
către debitor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş, pentru efectuarea menţiunii.  
9.Cu drept de apel în termen de 7 de zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de 
Faliment. 
Informaţii suplimentare: 
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 suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art.104 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de faliment. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele 
justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de cauze de preferinţă, 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 lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că 
exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la 
dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Maramureş. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru 
în valoare 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 averii debitorului (art.75 alin.(1) din Legea 
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă). 

Lichidator judiciar, Pareto Grup IPURL, 
Prin asociat coordonator Iancu Liana Gabriela 

 
Județul Mehedinţi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea UNIC TRANS SRL, cod unic de înregistrare: 18179880 

Convocare Adunare Creditori 
Număr: 610 data emiterii: 03.04.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 10387/101 Anul 2010; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a, Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic: Eugenia Tudor 
2. Creditori: Conform tabelului definitiv consolidat depus la dosarul cauzei. 
3. Debitor: SC Unic Trans SRL, Cod de identificare fiscală 18179880, Sediul social: localitatea Drobeta Tr. Severin, str. 
Brâncoveanu, nr. 12, bl. 3, sc. 2, ap. 1, judeţul Mehedinţi, Număr de ordine în registrul comerţului: J25/682/2005; 
4. Subscrisa, Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul social în localitatea Drobeta Tr. Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, 
bl. C6, sc. 2, ap. 1, judeţul Mehedinţi, prin reprezentant P.E., cu sediul procesual ales pentru comunicări în Municipiul 
Drobeta Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, tel/fax 0252/354399, în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului SC Unic Trans SRL Dr. Tr. Severin conform sentinţei nr. 149 din data de 14.03.2011 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 10387/101/2010, în 
temeiul art. 13 alin.(1), 14 şi 15 alin.(1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
Convoacă Adunarea Creditorilor Debitorului: SC Unic Trans SRL Dr. Tr. Severin  
Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 
7A, judeţul Mehedinţi în data de 10.04.2019, ora 1400. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, 
cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată 
de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de 
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