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respingerea cererii ca rămas afara obiect, întrucât creanţa ce face obiectul acesteia a fost acceptata spre înscriere în 
tabelul creanţelor. 

Instanţa, 
Asupra cauzei de faţă, deliberând asupra cererii, constată următoarele: 
Constata ca la data de 04 februarie 2019, petenta Comuna Malu Mare a formulat cerere de repunere în termen prin care 
a solicitat admiterea cererii de repunere în termen si înscriere la masa credala a debitoarei SC Luc-Antonio SRL. 
In motivarea cererii a susţinut ca în fapt, debitoare SC Luc-Antonio Srlfigurează în evidentele fiscale ale unităţii 
administrativ teritoriale cu suma restanta de 90254,55 Ron, reprezentând debitele acestei societăţi către bugetul local. 
A solicitat înscrierea debitelor în tabelul creditorilor SC Luc-Antonio SRL pentru a putea fi recuperate si sa facă 
aplicabile dispoziţiile art.123 din Legea nr.85/2006, referitoare la ordinea de preferinţă a creanţelor bugetare fata de 
celelalte creanţe. 
A învederat faptul ca, Uat Comuna Malu Mare nu a fost notificata de către lichidatorul numit în cauza de deschiderea 
procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa si prin urmare 
s-au aflat în imposibilitatea formulării declaraţiei de creanţă în termenul prevăzut de către instanţă, motiv pentru care a 
formulat prezenta cerere de repunere în termen. 
In drept, a invocat dispoziţiile art. 186 Cod Proc. Civila, art. 102-104 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenirea insolventei si de insolventa, art.123 din Legea nr. 85/2006. 
Examinând cu prioritate excepţia lipsei de obiect a cererii formulată de petenta Comuna Malu Mare, invocată de 
lichidatorul judiciar, instanţa constată că aceasta este întemeiată. 
Se reţine astfel că, lichidatorul judiciar a depus la data de 09 aprilie 2019, tabelul preliminar rectificat al creanţelor în 
care creditorul Comuna Malu Mare a fost înscrisa la masa credală cu suma de 90.254,55 lei creanţă garantată conform 
art.161 pct.5 din Legea nr. 85/2014. 
În consecinţă, deoarece creditorul a obţinut, chiar şi ulterior introducerii cererii satisfacerea integrală a pretenţiilor sale, 
obiectul acţiunii fiind îndeplinit, instanţa urmează a respinge cererea ca rămase fără obiect. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Respinge cererea formulată de petenta Comuna Malu Mare, cu sediul în comuna Malu Mare, str. Primăriei, nr. 7, jud. 
Dolj, în contradictoriu cu debitoarea SC Luc Antonio SRL, prin lichidatorul judiciar Management Company SPRL, cu 
sediul în Craiova, str. Vasile Conta, nr. 47, jud. Dolj, ca rămasă fara obiect. 
Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea caii de atac se va depune la Tribunalul Dolj. 
Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Aprilie 2019 
Preşedinte,                                                                                                                                                                  Grefier, 
Oltea Paula Anghelina                                                                                                                                  Narcisa Arnăutu 
 
Județul Dâmboviţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea RIVA FOOD S.R.L., cod unic de înregistrare: 17056235 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă 
împotriva Riva Food SRL 

Număr dosar: 1564/120/2019 
Tribunalul Dâmboviţa – Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Judeţul Dâmboviţa, Târgovişte, str. Calea Bucureşti, nr. 3 
Debitor: RIVA FOOD SRL 
Cod de identificare fiscală: 17056235 
Sediul social: Sat Conţeşti, Comuna Conţeşti, Strada SF. Dumitru, nr. 513, CU SUPRAFAŢA DE 253 MP, judet Dâmboviţa 
Sediul secundar: Sat Conţeşti, Comuna Conţeşti, INTABULATA IN CARTEA FUNCIARA CU NR. 218 A 
LOCALITATII CONTESTI, CU NUMARUL CADASTRAL NR. 339, Judet Dâmboviţa 
Număr de ordine în registrul comerţului: J15/279/2012 
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J15/279/2012 
Creditorul care a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenţei: cererea debitorului RIVA FOOD 
Creditori: 

Nr. crt. Denumire Sediu social 
1.  OTP BANK ROMANIA SA Strada Buzeşti, nr. 66-68, sector 1, 011017 Bucureşti 

2.  
Direcția Generală a Finanțelor Publice 
Dâmbovița 

Calea Domnească 166, Târgoviște 130003 

3.  PRIMARIA CONTESTI str. Primariei nr. 456, Contesti, judeţul Dâmbovița  
4.  Enel Energie SA Bucureşti, Str.Ion Mihalache, nr.41-43, corp.A, sector 1 
5.  GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA Bucureşti, Bd. Marasesti, nr.4-6, sector 4 

Administrator judiciar: SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cod de identificare fiscală: RO 26847310, sediul social: 
sat Branesti, com. Branesti, str. I.C.Bratianu nr.5, bl.2, et.2, ap.6, jud. Ilfov, sediu ales: București, Blvd. Mircea Voda 
nr. 35, Bl. M27 et. 4, ap. 10, sector 3, Tel/Fax: 021.227.28.81, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar 
persoană juridică: av. Liscan Aurel 
Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel în calitate de 
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administrator judiciar al debitorului RIVA FOOD SRL, conform incheierii de sedinta din data de 11.04.2019 pronunţată 
de Tribunalul Dâmboviţa, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosar nr. 1564/120/2019, în 
temeiul art. 99 şi art. 100, şi urm. din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, notifică: 
Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului RIVA FOOD SRL, conform incheierii de sedinta din data de 
11.04.2019 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosar nr. 
1564/120/2019. Cu drept de opoziţie în condiţiile legii - 10 zile de la primirea notificarii. 
Debitorul RIVA FOOD 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 85/2014 privind procedura insolvenţei. 
Creditorii debitorului RIVA FOOD SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea 
cererii de admitere a creanţei, astfel cum prevad disp. art. 104 din Legea 85/2014, în condiţiile următoare: 
Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei : 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este la data de 27.05.2019. 
În temeiul art. art. 114 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la 
termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa pe care o deţineţi împotriva debitorului.  
Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 
la data de 14.06.2019.  
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este la data de 02.07.2019. 
Termenul pentru adunarea generala a asociatilor RIVA FOOD SRL la data de 25.04.2019 ora 14.00 la sediul 
administratorului judiciar, cu unic punct în ordinea de zi Desemnarea administratorului special”. 
Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a Creditorilor va avea loc la data de 19.06.2019. 
- adresa: București, Blvd. Mircea Voda nr. 35, Bl. M27 et. 4, ap. 10, sector 3. 
- ora: 14.00 având ca ordine de zi:  
 prezentarea situaţiei debitorului; 
 desemnarea Comitetului creditorilor 
 confirmarea şi stabilirea remuneratiei administratorului judiciar. 
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dambovita 
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 privind procedura insolvenţei. 
 Cererea de înscriere a 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, iar un exemplar va fi transmis administratorului judiciar, prin posta sau se va depune personal la sediul 
acestuia la adresa din București, Blvd. Mircea Voda nr. 35, Bl. M27 et. 4, ap. 10, sector 3. Exemplarul catre 
administratorul judiciar va contine şi copia dovezii achitarii taxei judiciare de timbru. 
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi insotita de dovada platii taxei judiciare de timbru în suma de 200 lei ce va fi achitata în numerar, prin 
virament sau în sistem online, în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are 
creditorul sediul social / domiciliul declarat. 
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 procedura insolventei). 

SP Evrika Insolvency IPURL 
  

Județul Galaţi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea HARRY WELDING SRL, cod unic de înregistrare: 14900894 

Raport activitate lichidator judiciar 
Nr.:1136/12.04.2019 

1.Date privind dosarul:Nr.:3346/121/2017; Tribunalul Galați-Secţia a II a Civilă; Judecător sindic:Găitan Aurel; 
2.Arhiva instanţei:municipiul Galați, str. Brăilei nr.153, judeţul Galați.Fax-0236/412130, E-mail: tr-galati-
comunicari@just.ro; Luni -Vineri:0830-1230; 
3.Debitor: SC Harry Welding SRL, Cod de identificare fiscală C.U.I. 14900894; sediul social în municipiul Galaţi, str. 
Tecuci, nr.4, bloc V5, scara 2, etaj 3, ap.32, jud.Galați, J17/807/2002; 
4.Creditori: DGRFP Galați-AJFP Galați, str. Brăilei, nr.33, jud.Galați, fax 0236-43.24.66; 0236-49.70.05, 
email:asistenta.gl@mfinante.ro; 
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Ianuşi Mariana, oraşul Ovidiu, str. Amurgului, nr.43, bl.AM4, 
Sc.B, ap.29, judeţul Constanţa, CUI 23238096. 
6.Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Ianuşi Mariana, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Harry 
Welding SRL, desemnat prin Încheierea nr.281/15.10.2018, pronunţată de Tribunalul Galați, în dosarul 
nr.3346/121/2017, în temeiul art.59 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei nr.85/2014: 
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