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- Radierea debitoarei Virag Trend Aruhaz 2003 SRL din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Satu Mare, în temeiul art. 175 din Legea 85/2014; 
- Descărcarea lichidatorului judiciar Euro Insolv SPRL și a persoanelor care l-au asistat de atribuțiuni și îndatoriri, în 
temeiul Art. 180 din Legea nr. 85/2014; 

Lichidator judiciar, Euro Insolv SPRL 
prin Iancu Vasile Sorin 

 
Județul Timiş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea LEOVIT SHOES SRL, cod unic de înregistrare: 33719747 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolventa 
Nr.: 1,  Data emiterii 16.04.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4992/30/2018 Tribunal Timis Secţia a-II-a Civilă, Judecător sindic Cristina 
Crăciun 
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Timis, Adresa: localitatea Timisoara, P-ta Tepes Voda, nr.2, judeţul Timis. 
Programul arhivei/registraturii instanţei de luni până joi 9-12 
3.Debitor: SC Leovit Shoes SRL, cu sediul social în localitatea Timisoara, str. Glad, nr.27A, camera 3, nr.de 
înmatriculare la registrul comerţului Timis J35/2392/2014, număr de înregistrare fiscală 33719747. 
4.Creditori: nu este cazul 
5.Administrator judiciar: SCP Consultim Lichidari SPRL, Cod de identificare fiscală 20694608, sediul social 
Timişoara, B-dul Revolutiei, nr.13, ap.2 judeţul Timiş, număr de înscriere UNPIR RFO II 0229, tel: 0256-219169 fax 
0256-272968, E-mail:lichidari.consultim@gmail.com, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană 
juridică ec. Velican Oana 
6.Subscrisa: SCP Consultim Lichidari SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Leovit Shoes SRL 
conform sentinței civile nr.380/28.03.2019 pronunţată de Tribunalul Timis, în dosarul 4992/30/2018, în temeiul art. 99 
din Legea 85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, 
notifică: 
7. Intrarea debitorului în procedura generala a insolvenţei prin pronunţarea sentinței civile nr.380/ 28.03.2019, de către 
Tribunalul Timis în dosar nr. 4992/30/2018. 
7.1. Debitorul LEOVIT SHOES SRL are obligaţia în baza art.74 ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să 
depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţa. 
7.2. Creditorii debitorului SC Leovit Shoes SRL, trebuie sa procedeze la inscrierea la masa credala a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creantei în conditiile urmatoare: 
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei este de 13.05.2019. 
În temeiul art. 114 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, nedepunerea 
cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele 
deţinute împotriva debitorului. 
7.2.2. Alte termene stabilite prin incheierea de sedinta de intrare în procedura generala a insolvenţei: Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de 
creante este 03.06.2019.  
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute în tabelul 
preliminar de creanţe este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolventa a acestui tabel. Termenul 
pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 21.06.2019. Primul termen dupa deschiderea procedurii se fixeaza la 
04.07.2019. 
8. Adunarea creditorilor:Se notifică faptul că prima adunarea a creditorilor va avea loc la urmatoarea adresa: Timişoara, 
B-dul Revolutiei 1989, nr.13, ap.2 jud. Timiş, în data de 06.06.2019 ora 12:00 având ca ordine de zi: prezentarea 
situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea administratorului judiciar, onorariul 
administrator judiciar, alte menţiuni. 
9.Deschiderea procedurii generale de insolventa se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul 
Timis pentru efectuarea menţiunii.  
Informaţii suplimentare: 
1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Timis „Cererea de 
înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin(1) din Legea privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolventa.  
2. 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. 
3. 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. 
4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Timis. 
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 
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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 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolventa). 

SCP Consultim Lichidari SPRL, prin ec. Velican Oana 
 

2. Societatea P.S. INTEX SA, cod unic de înregistrare: 11667310 
Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor 

Nr. 5851/16.04.2019 
Număr dosar: 1245/30/2009 al Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă, Judecător-sindic: Cristina Crăciun 
Temei juridic: art.21 alin.(1) coroborat cu art.24 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței 
Lichidator judiciar: Mureș Insolvency SPRL, cu datele din antet, desemnată prin Sentința civilă nr.56/12.01.2012 
Debitor: Societatea P.S. Intex SA, cu sediul social în Timișoara, str. Gh. Lazăr nr.42, județul Timiș, CUI 11667310, 
număr de înregistrare în registrul comerțului J35/327/1999 
Prin încheierea din 18.01.2019 s-a acordat termen în continuarea procedurii la data de 18.04.2019. 
Procedura se află în etapa valorificării bunurilor și recuperării creanțelor din averea debitorului. 
Licitațiile publice pentru valorificarea bunurilor rămase în averea debitorului au fost programate a avea loc săptămânal, 
în zilele de vineri, ora 13:00, la sediul subscrisei. Prețul de strigare pentru terenurile arabile în suprafață totală de 18.544 
mp situate în extravilanul comunei Vidrasău și a Orașului Ungheni, județul Mureș a fost stabilit la 63.246,50 EUR (preț 
ce nu conține TVA), reprezentând 50% față de prețul de evaluare.  
În cadrul raportului anterior nr.305/16.01.2019, publicat în BPI nr.965/16.01.2019 am făcut o propunere de continuare a 
valorificării suprafețelor de teren potrivit prevederilor Codului de procedură civilă (1865), cu mențiunea că această 
măsură poate fi contestată în condițiile stabilite la art.21 alin.(2) și (3) din Legea nr.85/2006. Având în vedere că nu au 
fost înregistrate contestații de către creditori, vom continua demersurile de valorificare a terenurilor în condițiile 
stabilite în vechiul Cod de procedură civilă. 
În ceea ce privește bunurile mobile rămase în patrimoniul debitorului (cuptor cu microunde Daewoo, calculator S7500 – 
unitate calcul LG + color display, calculator notebook Sony Vayo și telefon Nokia cu încărcător), acestea nu prezintă 
interes pe piață, sunt uzate moral și tehnic. Prețurile de strigare sunt stabilite la nivelul de 50% față de valorile de 
evaluare. Expunerea pe piață a acestor bunuri nu produce rezultatele scontate, ba mai mult, costul anunțurilor 
publicitare este mai semnificativ decât valoarea bunurilor mobile rămase. Din acest motiv, vom proceda la casarea 
acestora și predarea sub formă de deșeuri industriale către o societate specializată în domeniu. Măsura lichidatorului 
judiciar va putea fi contestată în termen de 3 zile de la publicarea prezentului raport în BPI, în temeiul art.21 alin.(2) și 
(3) din Legea nr.85/2006.  
Aspecte legate de recuperarea creanțelor: 
Urmărim încasarea creanțelor din averea debitorului, în conformitate cu dispozițiile art.25 lit. g) din Legea nr.85/2006. 
Au mai rămas de recuperat creanțe în valoare de 588.982,80 lei datorate de un număr de 9 clienți. De-a lungul 
procedurii au fost întreprinse următoarele demersuri pentru recuperarea acestor creanțe:  
- Am depus un număr de 8 declarații de creanțe și anume:  
●În dosarul nr. 479/1371/2014 al Tribunalului Specializat Mureș în vederea recuperării sumei de 6.042,70 lei datorată 
de debitorul Baby Simplex SRL. În cadrul dosarului s-a acordat termen procedural pentru data de 12.09.2019 pentru 
continuarea demersurilor specifice procedurii. Prin adresa nr. 5822/15.04.2019 am revenit la lichidatorului judiciar Faur 
Consulting IPURL cu solicitarea de a ne comunica șansele de recuperare a creanței deținută de PS Intex SA.  
●În dosarul nr. 2875/112/2009 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud în vederea recuperării sumei de 364,10 lei datorată de 
debitorul Geo Instal SRL. În cadrul dosarului s-a acordat termen procedural pentru data de 25.06.2019 pentru 
continuarea demersurilor specifice procedurii. Prin adresa nr.5823/15.04.2019 am revenit la lichidatorului judiciar SCP 
Ultralex SPRL cu solicitarea de a ne comunica șansele de recuperare a creanței deținută de PS Intex SA. 
●În dosarul nr. 817/96/2009 al Tribunalului Harghita în vederea recuperării sumei de 2.404,02 lei datorată de debitorul 
Nimbusz Trade SRL. Prin Încheierea de ședință din data de 10.04.2019 s-a acordat termen pentru data de 25.09.2019 în 
vederea continuării demersurilor specifice procedurii. Prin adresa nr. 283/15.01.2019 am solicitat lichidatorului judiciar 
Lex Fori IPURL să ne comunice care sunt șansele de recuperare a creanței deținută de PS Intex SA. Lichidatorul 
judiciar Lex Fori IPURL ne-a comunicat la data de 23.01.2019 că valoarea de vânzare a bunurilor imobile deținute de 
debitor este în sumă totală de 622.300 lei, fără TVA iar suma datorată creditorilor este de 10.094.485,92 lei conform 
tabelului definitiv consolidat și are următoarea structură: creanțe garantate în sumă de 4.615.131,79 lei, creanțe 
prevăzute de art.123 pct.3 în sumă de 1.051.971,21 lei, creanțe bugetare în sumă de 156.708 lei și creanțe chirografare 
în sumă de 4.270.674,92 lei, astfel că șansele de recuperare a creanței chirografare în sumă de 2.186,17 lei deținută de 
PS Intex SA sunt reduse. Anexat depunem adresa nr.61/23.01.2019.  
●În dosarul nr. 292/96/2010 al Tribunalului Harghita în vederea recuperării sumei de 397.769,90 lei datorată de 
debitorul Norbi & Nora Fahaz SRL. Prin încheierea de ședință din data de 16.01.2019 s-a acordat termen pentru data de 
24.04.2019 în vederea recuperării creanței de la Maneko Trading SRL și soluționării cererii de stabilire a răspunderii 
administratorilor. Prin adresa nr. 5824/15.04.2019 am revenit la lichidatorului judiciar General Mir Consult SPRL cu 
solicitarea de a ne comunica șansele de recuperare a creanței deținută de PS Intex SA. 
●În dosarul nr. 4263/111/2009 al Tribunalului Bihor în vederea recuperării sumei de 62.467,92 lei datorată de debitorul 
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