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Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia sub sancţiunea 
decăderi, să facă dovada acestui drept cu o zi înainte de licitaţie. 
Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune cu o zi înainte de desfăşurării licitației, ora 1600, 
la sediul lichidatorului judiciar din mun. Tg. Jiu, str. Victoriei, nr. 106, jud. Gorj următoarele documente: 
Cerere de participare la licitaţie,  
Dovada achitării caietului de sarcini (regulament de vânzare, raport de evaluare) cu chitanţa la sediul lichidatorului 
sau în contul lichidatorului judiciar Feaconsult IPURL nr. RO56BUCU1952234504029RON, valoare 200 lei 
 Dovada depunerii garanţiei de participare în cuantum de 10% (RON, fără TVA) din valoarea de pornire a activului 
licitat, în contul de lichidare nr. RO66BTRL02001202853741XX deschis la Banca Transilvania SA, având ca beneficiar 
SC Maserati S.R.L 
 Împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie, dacă este cazul.  
Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în anunţul de vânzare conduce 
la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă.  
Persoanele juridice şi fizice străine pot participa la licitaţie cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind 
circulaţia juridică a terenurilor.  
În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de 
vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi. Pentru documentele solicitate în copie la începutul şedinţei de licitaţie 
publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.  
Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Tg. Jiu, str. Victoriei, nr. 106, Tg. Jiu, jud. Gorj, în data 
de 09.05.2019, ora 1445, urmând a fi reluata în fiecare zi de joi până la vânzarea activului.  
Componenţa şi descrierea bunurilor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la 
sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, orele 0800 – 1600. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0253 224303, 0726 670836. 

Semnătură şi ştampilă 
 
Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea MODULE SECURITY SRL, cod unic de înregistrare: 33397749 

Depunere notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei  
pentru debitoarea SC Module Security SRL 

Societate în insolvenţă/în insolvency/en procedure collective 
Nr. 2499/02.04.2019 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 1523/99/2019 (38/2019 ); Tribunalul Iasi- Secţia II Civilă-Faliment- Judecator Oana 
Pipernea;  
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalului Iaşi - Secţia II civilă – Faliment din Iaşi, str. Elena Doamna nr. 1A, 
Programul arhivei/registraturii instanţei: 9.00-13.00;  
3.Debitor: SC Module Security SRL, cu sediul în Iasi, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 45A, bl. B2, et. 1, camera 6, având 
nr. de înregistrare în R.C. J22/1141/2014, C.U.I. 33397749; 
4. Administrator judiciar: Consultanţă Reorganizare Lichidare S.P.R.L., cod de identificare fiscală: RO 16993962, sediu 
social: str. A. Panu nr. 27, bl. Moldova 3, et. 2, ap. 6, nr. de ordine în Tabelul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0020, tel. 
0232-261272 fax: 0232-232000, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar: Moisescu Ioana Irina;  
În temeiul art. 71 raportat la art. 38 alin. 1 din Legea 85/2014; 
5. nr. de exemplare depuse: 2, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în BPI. 

Notificare 
Prin incheierea din data de 27.03.2019 pronunţată de Tribunalul Iasi- Secţia Ii Civilă-Faliment în dosarul nr. 
1523/99/2019 (38/2019 ), în temeiul art. 71 raportat la art. 38 alin. 1 din Legea 85/2014, s-a dispus deschiderea 
procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea SC Module Security SRL, cu sediul în Iasi, Bd. Tudor Vladimirescu 
nr. 45A, bl. B2, et. 1, camera 6, având nr. de înregistrare în R.C. J22/1141/2014, C.U.I. 33397749, ca urmare a cererii 
formulate de către debitoare. 
În calitate de administrator judiciar a fost numită Consultanţă Reorganizare Lichidare SPRL, cu sediul în Iaşi, str. 
Anastasie Panu nr. 27, bl. Moldova 3, et. 2, ap. 6. 
Prin sentinţa susmenţionată, s-au stabilit următoarele termene limită: 
- 10.05.2019- termen pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor;  
declaraţiile de creanţă însoţite de acte doveditoare se vor depune în două exemplare (unul la sediul Tribunalului Iaşi - 
Secţia II civilă – Faliment din Iaşi, str. Elena Doamna nr. 1A, care va avea ataşată şi o taxa de timbru în cuantum de 200 
lei, iar celălalt la sediul administratorului judiciar indicat în antetul prezentei noficări; depăşirea termenului fixat pentru 
declararea creanţelor atrage decăderea din drepturile enumerate la art. 114 alin. 1 din Legea 85/2014; 
- 30.05.2019- termen pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor; 
- termen pentru depunerea contestatiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar în 
B.P.I.; 
- 04.06.2019, ora 1000, pentru adunarea generală a creditorilor, ce va avea loc la sediul administratorului judiciar din 
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Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 27, bl. Moldova 3, et. 2, ap. 6, cu următoarea ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor, 
desemnarea preşedintelui acestuia, confirmarea sau înlocuirea administratorului judiciar desemnat provizoriu şi 
stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar; 
- 24.06.2019- termen pentru solutionarea contestatiilor la tabelul preliminar şi definitivarea tabelului creanţelor; 

Administrator judiciar, Consultanţă Reorganizare Lichidare S.P.R.L., Prin Av. Ioana Moisescu 
 

2. Societatea PRACTIC TURISM SRL, cod unic de înregistrare: 24191951 
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată a falimentului  

Nr.314 din 04.04.2019 
1.Date privind dosarul: nr. 7363/99/2016, nr. în format vechi 532/2016, Tribunal Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment- 
Judecător sindic Oana Pipernea. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Iasi, str. Elena Doamna, nr.1A, jud. Iasi, Fax: 0332.435.507. Programul 
arhivei/registraturii instanţei: orele 9.00-13.00. 
3.1.Debitor: „Practic Turism SRL“ cu sediul social în sat Țibănești, com. Țibănești, jud.Iaşi, având număr de ordine în 
registrul comerţului J22/2171/2008, CUI: 24191951. 
3.2. Administrator special: Nu a fost numit. 
4.Lichidator judiciar: SCP Casa de Insolvenţă Homoranu IPURL, C.I.F. 20692097, cu sediul în loc. Lunca Cetățuii, str. 
Dreptății, nr.4, bl.6, ap.1, com.Ciurea, jud.Iași, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RFO 0026, 
tel./fax 0232.590.075, e-mail: office.homoranusprl@gmail.com, reprezentanţi Homoranu Gheorghe. 
5.Subscrisa SCP Casa de Insolvenţă Homoranu IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei „Practic Turism” 
S.R.L conform Încheierii nr.318 din data de 14.12.2016, pronunţată de Secţia II Civilă- Faliment a Tribunalului Iaşi în 
dosar nr. 7363/99/2016, nr. în format vechi 532/2016, 
În temeiul: - art. 160 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei. 
comunică: - Raportul de activitate întocmit de lichidatorul judiciar cu propunere de continuare a procedurii insolvenţei. 
6.Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta într-un singur exemplar. 

Lichidator judiciar: SCP Casa de Insolvenţă Homoranu IPURL, reprezentant:Gh. Homoranu 
Raportul de activitate întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată a falimentului 

pentru debitoarea „Practic Turism” SRL 
Număr dosar: 7363/99/2016, nr. în format vechi 532/2016, Tribunal Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment- Judecător sindic 
Oana Pipernea. 
Temei juridic: art. 160 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
Lichidator judiciar: SCP Casa de Insolvenţă Homoranu IPURL 
Debitor: „Practic Turism” SRL 
Menţiuni: 
Prin Sentința civilă nr. 74/31.01.2018, pronunțată de Secția II Civilă- Faliment a Tribunalului Iași în dosarul nr. 
7363/99/2016, nr. în format vechi: 532/2016 a fost admisă cererea administratorului judiciar de intrare în procedura 
simplificată a falimentului a societății debitoare şi confirmarea în calitate de lichidator judiciar a SCP Casa de 
Insolvenţă Homoranu SPRL. 
În conformitate cu dispozițiile instanței de judecată, lichidatorul judiciar a notificat creditorii societății şi instituțiile 
abilitate cu privire la intrarea în procedura simplificată a falimentului a debitoarei „Practic Turism SRL“. De asemenea, 
a fost publicată notificarea în B.P.I.  
A fost convocată Adunarea creditorilor pentru data de 20.04.2018, având pe ordinea de zi: „Confirmarea lichidatorului 
judiciar și stabilirea remunerației acestuia la pe perioada procedurii simplificate a falimentului”. La această adunare de 
creditori nu s-a prezentat niciun creditor, în acest sens s-a încheiat procesul-verbal al Adunării de creditori nr. 975 din 
20.04.2018. 
A fost întocmit în cauză Raportul privind evaluarea bunurilor şi metoda de valorificare a bunurilor din patrimoniul 
societății “Practic Turism SRL nr. 1006/30.04.2018. 
A fost convocată o nouă Adunarea a creditorilor pentru data de 21.05.2018, ora 12 având pe ordinea de zi: 1. Stabilirea 
remunerației lichidatorului judiciar pentru perioada procedurii simplificate a falimentului; 2. Prezentarea Raportului 
privind evaluarea bunurilor şi metoda de valorificare a bunurilor din patrimoniul societății “Practic Turism” SRL, 
conform art. 155 din Legea nr. 85/2014 privind procedura de insolvență. La această adunare a transmis punct de vedere 
scris următorul creditor: D.G.R.F.P. Iasi-A.J.F.P. Iasi. În acest sens s-a încheiat procesul verbal al adunării creditorilor 
cu nr.1205 din 21.05.2018 în care s-a consemnat hotărârea adunării creditorilor în sensul că: 1.Se aprobă remunerația 
lichidatorului judiciar de 3.000 lei pentru întreaga procedură. 2.Nu se aprobă raportul privind evaluarea bunurilor şi 
metoda de valorificare a bunurilor din patrimoniul societății “Practic Turism” SRL 
Lichidatorul judiciar reconvoacă o nouă Adunare a creditorilor pentru data de 06.06.2018, ora 12 având pe ordinea de 
zi: 1. Prezentarea Raportului privind evaluarea bunurilor şi metoda de valorificare a bunurilor din patrimoniul societății 
“Practic Turism” SRL, conform art. 155 din Legea nr. 85/2014 privind procedura de insolvență. La această adunare a 
transmis punct de vedere scris următorul creditor: D.G.R.F.P. Iasi-A.J.F.P. Iasi. În acest sens s-a încheiat procesul 
verbal al adunării creditorilor cu nr. 1360 din 06.06.2018 în care s-a consemnat hotărârea adunării creditorilor în sensul 
că: 1.Se aprobă Regulamentul de vânzare a bunurilor din patrimoniul societății “Practic Turism” SRL, respectiv 
proprietatea imobiliară situată în jud. Suceava, sat Valea Putnei, com. Pojorâta, cu următoarea metoda de valorificare a 
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