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Județul Argeş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea PRO GSM 2000 SRL, cod unic de înregistrare: 12302177 
Tribunalul Specializat Argeş 
Pitești, Bd. I.C. Brătianu nr. 7, jud. Argeș  
Dosar nr. 94/1259/2019 

Comunicare 
sentinţa nr. 362 din 10.04.2019 

Emisă la: 19.04.2019 
Către, 
Debitor Pro Gsm 2000 SRL, cu sediul în Pitești, str. Popa Șapcă, bl. D12, sc. B, et. P, ap. 3, jud. Argeș, J3/360/1999, 
CUI 12302177. 
Creditor DGRFP Ploiești-AJFP Argeș, cu sediul în Pitești, Bd. Republicii nr. 118, jud. Argeş 
Lichidator judiciar Projuridic IPURL, cu sediul în sat Geamăna, com. Bradu, str. Păpădiei nr. 3, jud. Argeş 
Curtea de Apel Pitești, cu sediul în Pitești, str. Justiţiei nr. 1, judeţul Argeş. 
Tribunalul Argeş, cu sediul în Pitești, str. I. C. Brătianu nr. 19, judeţul Argeş. 
Judecătoria Pitești, cu sediul în Pitești, str. Eroilor, nr. 5, judeţul Argeş. 
Oficiul Registrului Comerţului Argeș, cu sediul în Pitești, str. I. C. Brătianu nr. 29, judeţul Argeş.  
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Se comunică alăturat sentinţa nr. 362 din data de 10.04.2019, pronunţată în dosarul nr. 94/1259/2019, de către 
Tribunalul Specializat Argeș, privind pe debitorul Pro Gsm 2000 SRL, cu sediul în Pitești, str. Popa Sapca, bl. D12, sc. 
B, et. P, ap. 3, jud. Argeș, J3/360/1999, CUI 12302177. 
Parafa preşedintelui instanţei,                 Grefier, 

* 
România 
Tribunalul Specializat Argeş 
Dosar nr. 94/1259/2019 

Sentinţa nr. 362 

Şedinţa publică din data de 10 aprilie 2019 
Instanţa constituită din: 

Preşedinte: Ungureanu Mihaela, judecător sindic 
Grefier: Galbenu Diana Ionela 

Pe rol, judecarea cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă, prevăzută de Legea nr. 85/2014, formulată de 
creditorul DGRFP Ploieşti-AJFP Argeş, cu sediul în Pitești, Bd. Republicii nr. 118, jud. Argeș, în contradictoriu cu 
debitorul Pro Gsm 2000 SRL, cu sediul în Pitești, str. Popa Șapcă, bl. D12, sc. B, et. P, ap. 3, jud. Argeș, J3/360/1999, 
CUI 12302177. 
La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.  
Procedura legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei faptul că s-au depus oferte de servicii, 
după care,  
Judecătorul sindic, având în vedere că este primul termen de judecată, din oficiu, în temeiul art. 41 din Legea nr. 
85/2014, constată că este competent general, material şi rămâne în pronunţare asupra cererii de deschidere a procedurii 
insolvenţei. 

Judecătorul Sindic 
Asupra cererii de faţă, constată: 
Sub nr. 94/1259/2019 la data de 5 martie 2019 s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș cererea formulată 
de creditoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploiești, reprezentată prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Argeș, prin care s-a solicitat deschiderea procedurii de insolvenţă prevăzută de Legea nr. 85/2014 
împotriva debitoarei PRO GSM 2000 SRL  
În motivarea cererii, creditoarea a invocat o creanţă certă, lichidă şi exigibilă împotriva debitoarei în cuantum de 
248.755 lei reprezentând obligaţii neachitate la bugetul general consolidat înregistrate în evidenţa fiscală pe plătitor 
(TVA – debit 0, accesorii 68220; impozit pe veniturile din salarii – debit 0, accesorii 3541; impozit pe profit – debit 0, 
accesorii 52039; impozit pe dividende persoane fizice – debit 0, accesorii 974; sume datorate privind persoane cu 
handicap – debit 319, accesorii 1429; impozit pe veniturile din alte surse – debit 0, accesorii 1087; CAS angajator - 
debit 33856, accesorii 46433; CAS asiguraţi – debit 0, accesorii 10484; contribuţie accidente muncă – debit 11, 
accesorii 476; şomaj angajator – debit 392, accesorii 4739; şomaj asiguraţi – debit 0, accesorii 433; sănătate angajator – 
debit 2049, accesorii 15313; sănătate asiguraţi – debit 0, accesorii 6889; contribuţie concedii şi indemnizaţii – debit 33, 
accesorii 38), creanţe neachitate de peste 60 de zile, astfel încât în sarcina debitoarei operează o prezumţie de culpă 
privind încetarea plăţilor din luna februarie 2010, fiind întrunite condiţiile cerute de lege pentru declanşarea procedurii 
insolvenţei. Creditoarea a precizat că debitoarea nu a depus nicio situaţie financiară la organul fiscal cu competenţă în 
administrarea fiscală. A mai menţionat că, urmare a măsurilor de executare silită, întreprinse de organul fiscal, cu 
competenţă în administrarea societăţii debitoare, nu s-a reuşit recuperarea creanţei fiscale. Creditoarea a menţionat că 
urmează să precizeze denumirea şi sediul practicianului în insolvenţă propus a fi desemnat precum şi onorariul stabilit, 
astfel cum va fi desemnat câştigător, urmare a selecţiei organizate. În drept, s-a invocat Legea nr. 85/2014, iar ca probe, 
înscrisurile.  
Creditoarea a depus şi înscrisuri (somaţii şi titluri executorii, dovezi comunicare, decizii referitoare la obligaţiile de 
plată accesorii, situaţie financiară, listă administratori şi asociaţi, fişa sintetică totală, certificat de înregistrare, certificat 
de atestare fiscală). 
S-au mai depus înscrisuri (oferte, atestate şi asigurări). 
Debitoarea, deşi legal citată nu a formulat întâmpinare sau contestaţie şi nici cereri sau apărări în cauză, şi nu s-a 
prezentat la judecată.  
S-au solicitat informaţii de la ONRC (furnizare informaţii sub nr. 423653/6.03.2019). 
Creditoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploiești, reprezentată prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Argeș nu a depus la dosar precizare cu privire la desemnarea lichidatorului judiciar.  
Examinând cererea şi actele dosarului, judecătorul sindic constată: 
Analizând cererea de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei PRO GSM 2000 SRL formulată de 
creditoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploiești – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Argeș, instanţa constată că aceasta corespunde condiţiilor prevăzute de art. 70 din Legea nr. 85/2014, creditoarea 
precizând cuantumul şi temeiul creanţei şi anexând documentele justificative ale creanţei. 
Astfel, potrivit înscrisurilor depuse odată cu cererea, debitoarea PRO GSM 2000 SRL datorează la data formulării 
cererii, suma de 248.755 lei reprezentând obligaţii neachitate la bugetul general consolidat înregistrate în evidenţa 
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fiscală pe plătitor (TVA – debit 0, accesorii 68220; impozit pe veniturile din salarii – debit 0, accesorii 3541; impozit pe 
profit – debit 0, accesorii 52039; impozit pe dividende persoane fizice – debit 0, accesorii 974; sume datorate privind 
persoane cu handicap – debit 319, accesorii 1429; impozit pe veniturile din alte surse – debit 0, accesorii 1087; CAS 
angajator - debit 33856, accesorii 46433; CAS asiguraţi – debit 0, accesorii 10484; contribuţie accidente muncă – debit 
11, accesorii 476; şomaj angajator – debit 392, accesorii 4739; şomaj asiguraţi – debit 0, accesorii 433; sănătate 
angajator – debit 2049, accesorii 15313; sănătate asiguraţi – debit 0, accesorii 6889; contribuţie concedii şi indemnizaţii 
– debit 33, accesorii 38), care este o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, neachitată de peste 60 de zile. Creanţa rezultă din 
somaţii şi titluri executorii, dovezi comunicare, decizii referitoare la obligaţiile de plată accesorii, situaţie financiară, 
listă administratori şi asociaţi, fişa sintetică totală, certificat de înregistrare, certificat de atestare fiscală. 
Referitor la creanţa creditoarei DGRFP Ploieşti - AJFP Argeș, se reţine că rezultă dintr-un titlu executoriu necontestat 
în termenele prevăzute de legi speciale.  
Potrivit dispoziţiilor art. 1 pct. 37 şi pct. 38 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, titlu de creanţă 
fiscală este actul prin care, potrivit legii, se stabileşte şi se individualizează creanţa fiscală, iar titlu de creanţă bugetară 
este actul prin care, potrivit legii, se stabileşte şi se individualizează creanţa bugetară, iar conform disp. art. 226 Cod 
procedură fiscală, executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit 
prevederilor acestui cod de către organul de executare silită competent, iar în titlul executoriu emis, potrivit legii, de 
organul de executare silită, se înscriu creanţele fiscale, principale şi accesorii, neachitate la scadenţă, stabilite şi 
individualizate în titluri de creanţă fiscală întocmite şi comunicate în condiţiile legii, precum şi creanţele bugetare 
individualizate în alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii, şi niciun titlu executoriu nu se poate 
emite în absenţa unui titlu de creanţă fiscală emis şi comunicat în condiţiile legii sau a unui înscris care, potrivit legii, 
constituie titlu executoriu, iar titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care se împlineşte scadenţa sau termenul 
de plată prevăzut de lege. 
De asemenea, din relaţiile solicitate de la ONRC, furnizare informaţii, precum şi din certificatul de înregistrare depuse 
de creditoare, rezultă dovada codului unic de înregistrare al debitoarei. 
Potrivit evidenţelor de la organele fiscale, debitoarea nu a depus nicio situaţie financiară la organul fiscal cu competenţă 
în administrarea fiscală, situaţia juridică a societăţii este „insolvabilitate fără bunuri urmăribile 9.01.2008” (potrivit 
menţiunilor din fişa sintetică totală editată la 8.02.2019). Ca urmare a măsurilor de executare silită întreprinse de 
organele fiscale, nu s-a reuşit recuperarea creanţei fiscale.  
Deoarece debitoarea nu a plătit creditoarei suma reprezentând obligaţii neachitate la bugetul de stat, este prezumată în 
insolvenţă, respectiv are înregistrate datorii de peste 40.000 lei, pentru a căror plată nu deţine lichidităţile necesare. 
Starea de insolvenţă, aşa cum este definită de art. 5 pct. 29 din Legea 85/2014 (respectiv acea stare a patrimoniului 
debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi 
exigibile, astfel: a) insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit 
datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă; b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu 
va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei) reiese din 
împrejurarea că, deşi creditoarea a efectuat toate demersurile legale, debitoarea după 60 de zile de la scadenţă, nu a 
plătit datoria sa faţă de creditoare, iar în cauză debitoarea nu a răsturnat această prezumţia, care este relativă.  
De altfel, debitoarea PRO GSM 2000 SRL, deşi legal citată (potrivit disp. art. 155 alin. 1 pct. 3 Cod procedură civilă, 
vor fi citate persoanele juridice de drept privat, prin reprezentanţii lor, la sediul principal sau, atunci când este cazul, la 
sediul dezmembrământului lor), nu a contestat starea de insolvenţă în care se află, nu a formulat nici un fel de apărări în 
cauză şi nu s-a mai prezentat la judecată.  
Referitor la forma procedurii insolvenţei, se reţine că, potrivit disp. art. 38 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, procedura 
generală prevăzută de prezentul capitol se aplică debitorilor prevăzuţi la art. 3, cu excepţia celor cărora li se aplică 
procedura simplificată, iar conform alin. 2, procedura simplificată prevăzută de prezentul capitol se aplică debitorilor 
aflaţi în stare de insolvenţă care se încadrează în una dintre următoarele categorii: a) profesionişti persoane fizice supuse 
obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, cu excepţia celor care exercită profesii liberale; b) întreprinderi 
familiale, membrii întreprinderii familiale; c) debitori care fac parte din categoriile prevăzute la alin. 1 şi îndeplinesc 
una dintre următoarele condiţii: 1. nu deţin niciun bun în patrimoniul lor; 2. actele constitutive sau documentele 
contabile nu pot fi găsite; 3. administratorul nu poate fi găsit; 4. sediul social/profesional nu mai există sau nu 
corespunde adresei din registrul comerţului; d) persoane juridice dizolvate voluntar, judiciar sau de drept, anterior 
formulării cererii introductive, chiar dacă lichidatorul judiciar nu a fost numit sau, deşi numit, menţiunea privitoare la 
numirea sa nu a fost înscrisă în registrul comerţului; e) debitori care şi-au declarat prin cererea introductivă intenţia de 
intrare în faliment; f) orice persoană care desfăşoară activităţi specifice profesioniştilor, care nu a obţinut autorizarea 
cerută de lege pentru exploatarea unei întreprinderi şi nu este înregistrată în registrele speciale de publicitate; aplicarea 
prezentei legi faţă de aceste persoane nu exclude sancţiunile aplicabile pentru lipsa autorizării sau înregistrării 
respectivei persoane. 
Cât priveşte societatea debitoare, reiese din înscrisurile depuse odată cu cererea că se încadrează în cerinţele prevăzute 
de lege pentru a i se aplica dispoziţiile referitoare la procedura simplificată. Astfel, sunt întrunite condiţiile prev. de art. 
38 alin. 2 lit. c pct. 1 şi pct. 4 din Legea nr. 85/2014, respectiv nu deţine nici un bun în patrimoniul său şi sediul 
social/profesional nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul comerţului (pe dovada de comunicare s-a 
menţionat „destinatarul nu mai locuieşte la acea adresă” şi „societate mutată”).  
Astfel, constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute art. 70 rap. la art. 38 alin. 2 lit. c şi art. 5 pct. 20 şi pct. 72 din 
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Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va admite cererea creditoarei Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Ploiești – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeș, având ca obiect deschiderea procedurii de insolvenţă 
împotriva debitoarei PRO GSM 2000 SRL  
Se va dispune deschiderea procedurii insolvenţei în forma simplificată a debitoarei PRO GSM 2000 SRL  
În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, se va dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de 
administrare al acesteia. 
În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu Projuridic IPURL, cu 
sediul în sat Geamăna, com. Bradu, str. Păpădiei nr. 3, jud. Argeș, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din 
Legea nr. 85/2014, cu o retribuţie lunară de 1.000 lei, la care se adaugă TVA plătită din averea debitoarei. În lipsa 
disponibilităţilor în contul debitoarei, se va utiliza fondul de lichidare, plăţile urmând a fi făcute în conformitate cu 
prevederile art. 37 alin. 4 din OUG nr. 86/2006, pe baza unui buget previzionat. 
În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, se va dispune comunicarea prezentei sentinţe către instanţele judecătoreşti în a 
căror jurisdicţie se află sediul debitoarei declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise 
conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014.  
Se vor pune în vedere debitoarei prevederile art. 82 din Legea nr. 85/2014. 
Se vor pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 83, art. 84 şi art. 96 din Legea nr. 85/2014, sub sancţiunea 
aplicării amenzii, în cuantumul prevăzut de art. 60 alin. 2 din Legea nr. 85/2014.  
Lichidatorul judiciar provizoriu va efectua inventarierea bunurilor debitoarei, conform art. 64 lit. d din Legea nr. 
85/2014.  
În temeiul art. 101 din Legea nr. 85/2014, dacă debitoarea are bunuri supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în 
registrele de publicitate, lichidatorul judiciar va trimite instanţelor, autorităţilor ori instituţiilor care ţin aceste registre o 
copie de pe hotărârea de deschidere a procedurii, spre a se face menţiune. 
În temeiul art. 902 pct. 16 Cod civil, se va dispune lichidatorului judiciar notarea în Cartea funciară a deschiderii 
procedurii insolvenţei. 
În temeiul art. 99 cu referire la art. 100 din Legea nr. 85/2014, se va dispune lichidatorului judiciar provizoriu să 
notifice deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă debitoarei şi judecătoriei – registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 
unde debitoarea este înmatriculată/înregistrată, pentru efectuarea menţiunii. Notificarea se va realiza potrivit 
prevederilor Codului de procedură civilă şi se va publica, totodată, pe cheltuiala averii debitoarei, într-un ziar de largă 
circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
În temeiul art. 100 din Legea nr. 85/2014, notificarea va fi comunicată creditorilor de îndată şi, în orice caz, cu cel puţin 
10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor şi va cuprinde: 
termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei, precum şi cerinţele pentru 
ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă (declaraţiile de creanţe se vor depune la tribunalul specializat pentru 
a fi înregistrate într-un registru, care se va păstra la grefa tribunalului, şi se vor timbra conform art. 14 din O.U.G. nr. 
80/2013 cu 200 lei taxă judiciară de timbru, sub sancţiunea anulării) – 27 mai 2019; termenul de verificare a creanţelor, 
de întocmire şi publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 6 iunie 2019; 
termenul de contestare a creanţelor este de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar în Buletinul procedurilor de 
insolvenţă (contestaţiile se vor timbra conform art. 14 din O.U.G. nr. 80/2013, cu 200 lei taxă judiciară de timbru); 
termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 2 iulie 2019; prima şedinţă a adunării generale a creditorilor va avea loc 
la data de 12 iunie 2019 (prima şedinţă a adunării creditorilor va avea în mod obligatoriu pe ordinea de zi atât 
confirmarea/desemnarea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, cât şi stabilirea onorariului acestuia).  
Lichidatorul judiciar provizoriu va întocmi până la data de 21 mai 2019, raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor 
ajungerii debitoarei în stare de insolvenţă, conform art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, cu menţionarea eventualelor 
indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă şi cu privire la existenţa premiselor 
angajării răspunderii acestora, în condiţiile prevederilor art. 169 - 173 din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, se va dispune deschiderea de către debitoare a unui cont la o unitate bancară, 
din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont 
special de depozit bancar. În temeiul art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, se va acorda un termen administrativ de 
control la data de 10 iulie 2019. Lichidatorul judiciar va întocmi şi va depune rapoarte lunare cuprinzând descrierea 
modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, inclusiv cele legate de urmărirea operaţiunilor efectuate în baza avizului 
prealabil, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile 
existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se vor include 
informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării 
autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul 
încasat al administratorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din 
Legea nr. 85/2014). De asemenea, lichidatorul judiciar va formula eventuale cereri în procedură şi va face demersuri 
pentru identificarea bunurilor debitoarei şi va depune dovezi în acest sens la dosar, respectiv răspunsul la adresele către 
O.C.P.I., primăria unde asociaţia are sediul/punct de lucru, instituţia prefectului judeţului – serviciul public comunitar 
regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. 
Prezenta hotărâre este executorie în temeiul art. 46 din Legea 85/2014. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
În temeiul art. 70 rap. la art. 38 alin. 2 lit. c din Legea nr. 85/2014, admite cererea formulată de creditoarea Direcţia 
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Generală Regională a Finanţelor Publice Ploiești – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeș, cu sediul în 
Pitești, Bd. Republicii nr. 118, jud. Argeș, având ca obiect deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei 
PRO GSM 2000 SRL, cu sediul în Pitești, str. Popa Șapcă, bl. D12, sc. B, et. P, ap. 3, jud. Argeș, J3/360/1999, CUI 
12302177. 
Dispune deschiderea procedurii insolvenţei în forma simplificată a debitoarei PRO GSM 2000 SRL, cu sediul în Pitești, 
str. Popa Șapcă, bl. D12, sc. B, et. P, ap. 3, jud. Argeș, J3/360/1999, CUI 12302177. 
În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de 
administrare al acesteia. 
În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu Projuridic IPURL, cu 
sediul în sat Geamăna, com. Bradu, str. Păpădiei nr. 3, jud. Argeș, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din 
Legea nr. 85/2014, cu o retribuţie lunară de 1.000 lei, la care se adaugă TVA plătită din averea debitoarei. În lipsa 
disponibilităţilor în contul debitoarei, se va utiliza fondul de lichidare, plăţile urmând a fi făcute în conformitate cu 
prevederile art. 37 alin. 4 din OUG nr. 86/2006, pe baza unui buget previzionat. 
În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, dispune comunicarea prezentei sentinţe către instanţele judecătoreşti în a căror 
jurisdicţie se află sediul debitoarei declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise 
conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014.  
Pune în vedere debitoarei prevederile art. 82 din Legea nr. 85/2014. 
Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 83, art. 84 şi art. 96 din Legea nr. 85/2014, sub sancţiunea aplicării 
amenzii, în cuantumul prevăzut de art. 60 alin. 2 din Legea nr. 85/2014.  
Lichidatorul judiciar provizoriu va efectua inventarierea bunurilor debitoarei, conform art. 64 lit. d din Legea nr. 
85/2014.  
În temeiul art. 101 din Legea nr. 85/2014, dacă debitoarea are bunuri supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în 
registrele de publicitate, lichidatorul judiciar va trimite instanţelor, autorităţilor ori instituţiilor care ţin aceste registre o 
copie de pe hotărârea de deschidere a procedurii, spre a se face menţiune. 
În temeiul art. 902 pct. 16 Cod civil, dispune lichidatorului judiciar notarea în Cartea funciară a deschiderii procedurii 
insolvenţei. 
În temeiul art. 99 cu referire la art. 100 din Legea nr. 85/2014, dispune lichidatorului judiciar provizoriu să notifice 
deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă debitoarei şi judecătoriei – registrul asociaţiilor şi fundaţiilor unde 
debitoarea este înmatriculată/înregistrată, pentru efectuarea menţiunii. Notificarea se va realiza potrivit prevederilor 
Codului de procedură civilă şi se va publica, totodată, pe cheltuiala averii debitoarei, într-un ziar de largă circulaţie şi în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
În temeiul art. 100 din Legea nr. 85/2014, notificarea va fi comunicată creditorilor de îndată şi, în orice caz, cu cel puţin 
10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor şi va cuprinde:  
- termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei, precum şi cerinţele pentru 
ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă (declaraţiile de creanţe se vor depune la tribunalul specializat pentru 
a fi înregistrate într-un registru, care se va păstra la grefa tribunalului, şi se vor timbra conform art. 14 din O.U.G. nr. 
80/2013 cu 200 lei taxă judiciară de timbru, sub sancţiunea anulării) – 27 mai 2019;  
- termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului 
preliminar de creanţe – 6 iunie 2019;  
- termenul de contestare a creanţelor este de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar în Buletinul procedurilor de 
insolvenţă (contestaţiile se vor timbra conform art. 14 din O.U.G. nr. 80/2013, cu 200 lei taxă judiciară de timbru); 
 - termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 2 iulie 2019;  
- prima şedinţă a adunării generale a creditorilor va avea loc la data de 12 iunie 2019 (prima şedinţă a adunării 
creditorilor va avea în mod obligatoriu pe ordinea de zi atât confirmarea/desemnarea administratorului 
judiciar/lichidatorului judiciar, cât şi stabilirea onorariului acestuia).  
Lichidatorul judiciar provizoriu va întocmi până la data de 21 mai 2019, raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor 
ajungerii debitoarei în stare de insolvenţă, conform art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, cu menţionarea eventualelor 
indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă şi cu privire la existenţa premiselor 
angajării răspunderii acestora, în condiţiile prevederilor art. 169 - 173 din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, se va dispune deschiderea de către debitoare a unui cont la o unitate bancară, 
din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont 
special de depozit bancar. 
În temeiul art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, se va acorda un termen administrativ de control la data de 10 iulie 2019. 
Lichidatorul judiciar va întocmi şi va depune rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit 
atribuţiile, inclusiv cele legate de urmărirea operaţiunilor efectuate în baza avizului prealabil, justificarea cheltuielilor 
efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, 
precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se vor include informaţii privind respectarea 
obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea 
activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al administratorului judiciar, cu 
precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014). De asemenea, 
lichidatorul judiciar va formula eventuale cereri în procedură şi va face demersuri pentru identificarea bunurilor 
debitoarei şi va depune dovezi în acest sens la dosar, respectiv răspunsul la adresele către O.C.P.I., primăria unde 
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asociaţia are sediul/punct de lucru, instituţia prefectului judeţului – serviciul public comunitar regim permise de 
conducere şi înmatriculare a vehiculelor. 
Executorie.  
Cu cale de atac numai apelul în termen de 7 zile de la comunicarea realizată prin publicare în Buletinul procedurilor de 
insolvenţă. Cererea de apel se depune la Tribunalul Specializat Argeş.  
Pronunţată în şedinţa publică azi, 10 aprilie 2019, la Tribunalul Specializat Argeş. 
Preşedinte                  Grefier 
Ungureanu Mihaela,                     Galbenu Diana Ionela 
 
2. Societatea TRANSBIT SRL, cod unic de înregistrare: 12524130 
Tribunalul Specializat Argeş 
Piteşti, Bd. I.C. Brătianu nr. 7, jud. Argeş  
Dosar nr.  235/1259/2016/a10 

Comunicare 
sentinţa nr. 337/03.04.2019 

Emisă la 18.04.2019 
Către, 
Contestator debitor   
Transbit SRL, cu sediul în Piteşti, Bd. Fraţii Goleşti nr. 48, ap. 1, jud. Argeş, J3/365/2007, CUI 12524130, prin 
administrator special Marcus Ioan 
Administrator judiciar 
SP Anteus Expert SPRL, cu sediul profesional în Piteşti, Str. M. Eminescu nr. 11A, et. 1, ap. 17, jud. Argeş  
Intimat creditor 
Axionet Iot SRL, cu sediul în com. Ciorogârla, Str. Lacului nr. 80, jud. Ilfov şi cu sediul procesual ales în Bucureşti, 
Str. Traian nr. 2, bl. F1, sc. 2, et. 6, ap. 13, sector 3 
Creditori 
Sam Car Service 2008 SRL - Ştefăneşti, sat Enculeşti, str. Valea Mare-Enculeşti, nr. 60B, Judeţ Argeş 
Mol România Petroleum Products SRL, cu sediul în Cluj Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77, Clădirea C-D The 
Office, et. 1, cam. C. 1.1, jud. Cluj, şi cu sediul procesual ales la Cabinet de Avocat Andrei Marian în Cluj Napoca, Str. 
Onisifor Ghibu nr. 1, ap. 8, jud. Cluj 
DGRFP Ploieşti- Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii, cu sediul în Ploieşti, Str. Aurel Vlaicu nr. 22, jud. 
Prahova 
Tinmar Oil SA - sector 1, Bucureşti, Calea Floreasca nr. 246C, Sky Tower, et. 17, birou 8  
Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA, prin Sucursala Victoriei Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Nicolae 
Caramfil nr. 85A, et. 4, sector 1 şi cu sediul procesual ales în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sector 1 
Porsche Leasing Romania IFN SA, cu sediul în Voluntarii, Bd. Pipera nr. 2, Clădirea „Porsche”, et. P+1+2, jud. Ilfov şi 
cu sediul procesual ales Cab. Av. Măcărescu Criana din Bucureşti, str. Prof. Dr. Victor Babeş nr. 3, sector 5  
Ing Bank N.V. prin Ing Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 
48, parter - etaj 12, sector 1 
Rompetrol Downstream SA, cu sediul în Bucureşti, Str. Piaţa Presei Libere nr. 3-5, City Gate Northern Tower Building, 
et. 2, sector 1  
Alson Com Trading SRL - com. Bujoreni, sat Olteni nr. 133, Judeţ Vâlcea  
Marcuş Ioan, cu domiciliul în com. Budeasa, sat Budeasa Mare, nr. 281bis, jud. Argeş  
Se comunică alăturat sentinţa nr. 337/03.04.2019, pronunţată în dosarul nr. 235/1259/2016/a10 de Tribunalul 
Specializat Argeş, privind pe debitorul Transbit SRL, cu sediul în Piteşti, Bd. Fraţii Goleşti nr. 48, ap. 1, jud. Argeş, 
J3/365/2007, CUI 12524130. 
Parafa preşedintelui instanţei,                         Grefier, 

* 
România 
Tribunalul Specializat Argeş 
Dosar nr. 235/1259/2016/a10 

Sentinţa nr. 337 

Şedinţa publică din data de 03 aprilie 2019  
Instanţa constituită din: 

Preşedinte: Ungureanu Mihaela, judecător sindic 
Grefier: Galbenu Diana Ionela 

Pe rol, pronunţarea asupra contestaţiei împotriva tabelului preliminar revizuit al creanţelor, formulată de contestatorul 
debitor Transbit SRL, cu sediul în Piteşti, Bd. Fraţii Goleşti nr. 48, ap. 1, jud. Argeş, J3/365/2007, CUI 12524130, prin 
administrator special Marcus Ioan, administrator judiciar fiind SP Anteus Expert SPRL, cu sediul profesional în Piteşti, 
str. M. Eminescu nr. 11A, et. 1, ap. 17, jud. Argeş, în contradictoriu cu intimatul creditor Axionet Iot SRL, cu sediul în 
com. Ciorogârla, str. Lacului nr. 80, jud. Ilfov şi cu sediul procesual ales în Bucureşti, str. Traian nr. 2, bl. F1, sc. 2, et. 
6, ap. 13, sector 3, alţi creditori fiind Sam Car Service 2008 SRL - Ştefăneşti, sat Enculeşti, str. Valea Mare-Enculeşti, 
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nr. 60B, Judeţ Argeş, Mol România Petroleum Products SRL, cu sediul în Cluj Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77, 
Clădirea C-D The Office, et. 1, cam. C.1.1, jud. Cluj, şi cu sediul procesual ales la Cabinet de Avocat Andrei Marian în 
Cluj Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 1, ap. 8, jud. Cluj, DGRFP Ploieşti-Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii, cu 
sediul în Ploieti, str. Aurel Vlaicu nr. 22, jud. Prahova, Tinmar Oil SA - sector 1, Bucureşti, Calea Floreasca nr. 246C, 
Sky Tower, et. 17, birou 8, Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA, prin Sucursala Victoriei Bucureşti, cu 
sediul în Bucureşti, str. Nicolae Caramfil nr. 85A, et. 4, sector 1 şi cu sediul procesual ales în Bucureşti, Calea Victoriei 
nr. 155, bl. D1, sector 1, Porsche Leasing Romania Ifn SA, cu sediul în Voluntarii, Bd. Pipera nr. 2, Clădirea Porsche”, 
et. P+1+2, jud. Ilfov şi cu sediul procesual ales Cab. Av. Măcărescu Criana din Bucureşti, str. Prof. Dr. Victor Babeş nr. 
3, sector 5, Ing Bank N.V. prin Ing Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Bd. Iancu de 
Hunedoara nr. 48, parter - etaj 12, sector 1, Rompetrol Downstream SA, cu sediul în Bucureşti, str. Piaţa Presei Libere 
nr. 3-5, City Gate Northern Tower Building, et. 2, sector 1, Alson Com Trading SRL - com. Bujoreni, sat Olteni nr. 133, 
Judeţ Vâlcea, Marcuş Ioan, cu domiciliul în com. Budeasa, sat Budeasa Mare, nr. 281bis, jud. Argeş. 
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 27.03.2019, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de 
şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când instanţa, având nevoie de timp pentru a 
delibera, a amânat pronunţarea pentru azi, 03.04.2019. 
După deliberare,  

Judecătorul Sindic: 
Asupra cauzei de faţă, constată: 
Sub nr. 235/1259/2016/a10 la data de 18 februarie 2019 s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Specializat Argeş 
contestaţia formulată de debitoarea Transbit SRL, prin administrator special Mărcuş Ioan, împotriva tabelului 
preliminar revizuit de creanţe privind pe debitoarea Transbit SRL întocmit de lichidator judiciar SP Anteus Expert 
SPRL sub nr. 40/12.02.2019 şi publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 3124 din 13.02.2019, cu privire la 
creanţa creditoarei Axionet Iot SRL, (poziţia nr. 10 – creanţă chirografară în cuantum de 17.881,91 lei). 
În motivarea contestaţiei, debitoarea a arătat că Transbit SRL a derulat activităţi economice cu alta societate numită 
Comander Sistems SRL, societate care furniza servicii de monitorizare GPS. La momentul intrării societăţii debitoare în 
impas financiar, a făcut demersuri (la aceea vreme) de închidere a relaţiilor comerciale pe cale amiabila, prin transferul 
echipamentelor către alta societate, lucru care de altfel s-a si concretizat, urmând a achita soldul în viitor. La momentul 
deschiderii procedurii de insolventa nu avea date de contact, iar la nr. de telefon nu răspundeau. Cu privire la soldul 
invocat de Axionet Iot SRL, debitoarea a precizat că nu avea cunoştinţa nici de denumire, nici de suma pretinsa, 
deoarece nu avea în contabilitate aceasta suma, mai mult nu a avut nici o confirmare de sold la finele anului, confirmata 
sau cel puţin pretins de Comander Sistems SRL, iar sumele pretinse ca penalităţi le consideră prea mari. Debitoarea a 
mai arătat că apariţia acestei situaţii se datorează si aspectelor nelegale folosite de aceasta societate Noua" care pretinde 
aceasta suma, fara sa faca demersuri prealabile de notificare, mediere sau conciliere a societăţii debitoare de a se cădea 
de comun acord asupra sumelor datorate catre aceasta, cuantum care trebuieşte dovedit ca sa fie creanţa certa, lichida si 
exigibila trebuie conform prevederilor legale dispuse de dispoziţiile legale în vigoare, ca sa fie recunoscute de catre 
ambele societăţi prin confirmare de sold la sfârşitul exerciţiului financiar sau conciliere directa. În drept, s-au invocat 
art. 111 din Legea 85/2014, art. 2523 din Codul Civil, precum si prevederile art. 2550 din CPC. Ca probe, s-au invocat 
înscrisurile. 
Odată cu contestaţia, contestatoarea a depus înscrisuri (fişa analitică cont 401, tabelul preliminar revizuit de creanţe). 
La data de 25 martie 2019 s-au înregistrat la dosar înscrisuri depuse de administratorul judiciar (tabelul preliminar 
revizuit de creanţe, cerere de admitere a creanţei, contract de vânzare-cumpărare echipamente şi furnizare de servicii, 
facturi fiscale, corespondenţă electronică, protocoale de predare, act constatator, fişă de cont, situaţie evoluţie 
financiară, furnizare informaţii de bază). 
La data de 27 martie 2019 s-a înregistrat la dosar întâmpinarea formulată de intimata Axionet Iot SRL, prin care s-a 
solicitat respingerea contestaţiei. Creditoarea a arătat că societatea Commander System SRL este aceiaşi societate cu 
Axionet Iot SRL, având acelaşi Cod unic de înregistrare fiscală, respectiv 17858646, fiind schimbată doar denumirea 
societăţii. Creditoarea a mai precizat că din fişele depuse de debitoare rezultă toate facturile înregistrate în contabilitatea 
sa, facturi ce au rămas neplătite, aceasta recunoscând un debit de 10.796,60 lei, debit care este cert, lichid şi exigibil. 
Referitor la prescripţie, creditoarea a arătat că aceasta se întrerupe printr-un act voluntar de executare, iar de-a lungul 
timpului debitoarea a efectuat mai multe plăţi, ultima fiind în data de 29.08.2014, astfel că prescripţia se împlinea în 
data de 28.08.2017. la momentul respectiv, creditoarea deja depusese declaraţia de creanţă, aşa cum rezultă din 
confirmarea de primire, datată 24.07.2017. Creditoarea a mai menţionat că a înştiinţat de nenumărate ori prin 
intermediul corespondenţei electronice debitoarea cu privire la faptul că are un debit restant, solicitând achitarea 
acestuia. Creditoarea a precizat că nu a fost notificată în legătură cu deschiderea procedurii insolvenţei împotriva 
debitoarei. Referitor la penalităţi, a menţionat că sunt reglementate de contractul nr. 60/17.06.2013, semnat şi asumat de 
părţi, la cap. XII, astfel că sunt datorate conform prevederilor contractuale.  
S-au solicitat informaţii de la ONRC (furnizare informaţii nr. 629339/3.04.2019 şi nr. 629319/3.04.2019). 
S-a administrat în cauză proba cu înscrisuri. 
Examinând contestaţia formulată în raport de actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic reţine următoarele: 
Prin încheierea din 7 iulie 2016 pronunţată de Tribunalul Specializat Argeş în dosarul nr. 235/1259/2016, în temeiul art. 
71 alin. 1 teza a I raportat la art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2014, s-a admis cererea formulată de debitoarea 
Transbit SRL, cu sediul în Piteşti, Bd. Fraţii Goleşti nr. 48, ap. 1, jud. Argeş, J3/365/2007, CUI 12524130, prin 
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reprezentant legal, Mărcuş Ioan, s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei în forma generală a debitoarei Transbit 
SRL, cu sediul în Piteşti, Bd. Fraţii Goleşti nr. 48, ap. 1, jud. Argeş, J3/365/2007, CUI 1252413, iar în temeiul art. 73 
din Legea nr. 85/2014, a fost desemnat în calitate de administrator judiciar provizoriu C.I.I. Gorgoi Stelian, cu sediul 
profesional în Ştefăneşti, str. Coasta Câmpului nr. 87, jud. Argeş, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din 
Legea nr. 85/2014, cu o retribuţie lunară de 1.000 lei, la care se adaugă TVA plătită din averea debitoarei. În lipsa 
disponibilităţilor în contul debitoarei, se va utiliza fondul de lichidare, plăţile urmând a fi făcute în conformitate cu 
prevederile art. 37 alin. 4 din OUG nr. 86/2006, pe baza unui buget previzionat. 
Prin această hotărâre s-a stabilit termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii 
debitoarei, precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă (declaraţiile de creanţe se vor 
timbra conform art. 14 din O.U.G. nr. 80/2013 cu 200 lei taxă judiciară de timbru, sub sancţiunea anulării) – 22 august 
2016 şi termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului 
preliminar de creanţe – 12 septembrie 2016.  
Tabelul preliminar de creanţe privind pe debitoarea  Transbit SRL întocmit de administratorul judiciar provizoriu C.I.I. 
Gorgoi Stelian a fost publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 16413/13.09.2016, iar împotriva acestui tabel 
preliminar s-au formulat contestaţii, formându-se dosarul nr. 235/1259/2016/a1 aflat pe rolul Tribunalului Specializat 
Argeş în curs de soluţionare (termen de judecată la 8 mai 2019).  
În cursul derulării procedurii, prin încheierea din 28 noiembrie 2018 pronunţată de Tribunalul Specializat Argeş în 
dosarul nr. 235/1259/2016, judecătorul sindic, În baza art. art. 45 lit. f rap. la art. 57 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, 
dispune din oficiu înlocuirea administratorului judiciar C.I.I. Gorgoi Stelian, desemnat în procedura insolvenţei privind 
debitoarea Transbit SRL cu administratorul judiciar SP Anteus Expert SPRL. 
Tabelul preliminar revizuit de creanţe privind pe debitoarea Transbit SRL întocmit de lichidator judiciar SP Anteus 
Expert SPRL sub nr. 40/12.02.2019 a fost publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 3124 din 13.02.2019, iar 
în tabel este menţionată creanţa contestată astfel: poziţia nr. 10 – creanţă chirografară în cuantum de 17.881,91 lei 
(debit – 11.364,60; penalităţi - 6.517,31) - creditoarea Axionet Iot SRL – procent din total creanţe – 1,05%, 
observaţii creanţă înscrisă în temeiul prevederilor art. 42 alin. 3 din Legea nr. 85/2014”, cu menţiunea în subsol tabelul 
preliminar a fost revizuit ca urmare a dispoziţiei judecătorului sindic din data de 5.12.2018, referitoare la creditorul Mol 
România Petroleum Products SRL, precum şi a cerificării creanţei creditorului Axionet Iot SRL”. 
Potrivit disp. art. 111 din Legea nr. 85/2014, debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze 
contestaţii faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute sau, după caz, netrecute de 
administratorul judiciar/lichidatorul judiciar în tabel, iar conform disp. art. 111 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, 
contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar, atât în 
procedura generală, cât şi în procedura simplificată. 
Conform disp. art. 102 – art. 104 din Legea nr. 85/2014, creditorii ale căror creanţe sunt anterioare datei de deschidere a 
procedurii, vor depune cererea de admitere a creanţelor în termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii; 
cererile de admitere a creanţelor vor fi înregistrate într-un registru, care se va păstra la grefa tribunalului; toate creanţele 
prezentate a fi admise şi înregistrate la grefa tribunalului vor fi prezumate valabile şi corecte dacă nu sunt contestate de 
către debitor, administratorul judiciar sau creditori; cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, 
domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum şi menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinţă, iar 
la cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă, cel mai 
târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanţei.  
Art. 106 din Legea nr. 85/2014 prevede că administratorul judiciar va proceda de îndată la verificarea 
fiecărei cereri şi a documentelor depuse şi va efectua o cercetare amănunţită pentru a stabili legitimitatea, 
valoarea exactă şi prioritatea fiecărei creanţe, iar potrivit disp. art. 110 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, ca 
rezultat al verificărilor făcute, administratorul judiciar/administratorul judiciar va întocmi şi va înregistra la 
tribunal un tabel preliminar cuprinzând toate creanţele împotriva averii debitorului cu menţiunile prevăzute 
la art. 5 pct. 69 (tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie 
sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, acceptate de către administratorul judiciar în 
urma verificării acestora. În tabel vor fi menţionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma 
acceptată şi rangul de prioritate, iar în situaţia creditorului aflat în procedura insolvenţei se va arăta şi 
administratorul judiciar/lichidatorul judiciar desemnat). 
Contestaţia de faţă a fost formulată cu respectarea termenului legal de 7 zile, calculat de la data publicării tabelului în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă potrivit disp. art. 181 alin. 1 pct. 2 Cod procedură civilă.  
Potrivit disp. art. 104 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, la cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale 
actelor de constituire de cauze de preferinţă, cel mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a 
creanţei. 
Conform disp. art. 663 Cod procedură civilă, creanţa este certă când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul 
executoriu, creanţa este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elementele care 
permit stabilirea lui, creanţa este exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut din 
beneficiul termenului de plată. 
Potrivit disp. art. 5 pct. 20 din Legea nr. 85/2014, prin creanţă certă, în sensul acestei legi, se înţelege acea creanţă a 
cărei existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8250/22.04.2019 
 

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 

 

10 

recunoscute de dânsul. 
Conform disp. art. 42 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, prin excepţie de la prevederile alin. 1, comunicarea actelor de 
procedură anterioare deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii procedurii se vor realiza potrivit prevederilor 
Codului de procedură civilă; creditorii care nu au fost notificaţi potrivit prevederilor art. 99 alin. 3 sunt consideraţi de 
drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a creanţelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa 
credală şi vor prelua procedura în stadiul în care se afla în momentul înscrierii lor la masa credală. 
Creditoarea a susţinut, prin întâmpinarea formulată, că nu a primit notificarea privind deschiderea procedurii de 
insolvenţă a debitoarei, iar administratorul judiciar a menţionat în subsolul tabelului preliminar revizuit de creanţe 
contestat că acest creditor nu a fost notificat conform prev. art. 99 alin. 3 din Legea nr. 85/2014. 
Analizând înscrisurile din dosar precum şi susţinerile părţilor, se constată că administratorul judiciar provizoriu nu a 
procedat la comunicarea notificării individuale realizată corespunzător cerinţelor Codului procedură civilă, deoarece 
societatea creditoare nu a fost menţionată în lista creditorilor pusă la dispoziţie de către debitoare.  
În aceste condiţii, se reţine că, referitor la creanţa creditoarei, anterioară datei deschiderii procedurii insolvenţei, se 
aplică disp. art. 42 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, conform cărora, creditorii care nu au fost notificaţi potrivit 
prevederilor art. 99 alin. 3 din Legea nr. 85/2014 sunt consideraţi de drept în termenul de depunere a cererilor de 
admitere a creanţelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală şi vor prelua procedura în stadiul în care 
se afla în momentul înscrierii lor la masa credală. 
Creditoarea Axionet Iot SRL a formulat declaraţia de creanţă (înregistrată la data de 26 iulie 2017 în vol. II), prin care a 
solicitat înscrierea la masa credală a unei creanţe în cuantum 17.881,91 lei compusă din 11.364,60 lei contravaloare 
mărfuri livrate şi servicii prestate către debitoare şi 6.517,31 lei penalităţi de întârziere.  
Ca documente justificative, o dată cu declaraţia de creanţă, creditoarea a depus: contract de vânzare-cumpărare 
echipamente şi furnizare de servicii nr. 60/17.06.2013, încheiat între Commander Systems SRL, în calitate de furnizor, 
şi Transbit SRL, în calitate de beneficiar, facturi fiscale, corespondenţă electronică – email, protocoale de predare, act 
constatator instalare, fişă de cont 4111, furnizare informaţii ONRC. 
Creditoarea Axionet Iot SRL a precizat în declaraţia de creanţă că este fosta Commander Systems SRL, conform 

extrasului de registru anexat, şi că a desfăşurat relaţii comerciale cu Transbit SRL, în baza contractului de vânzare-
cumpărare echipamente si furnizare de servicii nr. 60 încheiat în data de 17.06.2013. 
Din informaţiile furnizate de ONRC sub nr. 629339/3.04.2019 şi sub nr. 629319/3.04.2019, rezultă că Axionet Iot SRL 
şi Commander Systems SRL este aceeaşi societate, având CUI 17858646, societate care şi-a schimbat sediul şi 
denumirea.  
Contractul de vânzare-cumpărare echipamente şi furnizare de servicii nr. 60/17.06.2013, încheiat între Commander 
Systems SRL, în calitate de furnizor, şi Transbit SRL, în calitate de beneficiar, are ca obiect vânzarea şi instalarea de 
echipamente electronice de transmisie date pe vehiculele proprietatea cumpărătorului şi asigurarea accesului 
beneficiarului la aplicaţia Commander - proprietarea furnizorului - pentru supravegherea electronică a activităţii 
vehiculelor aflate în proprietatea sau folosinţa legală a utilizatorului. 
În baza acestui contract au fost livrate şi instalate echipamentele electronice de transmisie date pe vehiculele 
proprietatea cumpărătorului şi au fost prestate servicii de vânzare şi instalare echipamente electronice de transmisie date 
pe autovehiculele proprietatea cumpărătorului şi asigurarea accesului beneficiarului la aplicaţia Commander (act 
constatator instalare din 21.11.2013, act constatator pentru instalare din 18.06.2014). Montajul şi instalarea 
echipamentelor au fost certificate şi asumate de beneficiar prin semnarea protocoalelor de predare (protocoale de 
predare încheiate în perioada 17.06.2013 – 27.06.2013), iar pentru aceste livrări de echipamente şi prestări de servicii au 
fost emise mai multe facturi achitate parţial sau deloc (facturi fiscale emise în perioada 1.08.2014 – 24.10.2016), 
evidenţiate în fişa de cont î tocmită de creditoarea Axionet Iot SRL pentru Transbit SRL (perioada 1.01.2014 – 
31.01.2017). 
Potrivit Cap. XII Penalităţi lit. C din contract, Beneficiarul va achita o penalizare de întârziere de 0.15%/ zi din suma 
restanta pentru nerespectarea termenului de plata stabilit la Cap. V - Preturile si Modalităţile de Plata." 
În cazul contractului de faţă, datorită faptului că în contract nu este stipulat termenul de plată, în facturi data scadentă 
este de 15 zile de la emitere, termen care curge în favoarea debitorului, penalităţile fiind în valoare totală de 6,517.31 lei 
calculate până la data de 07.07.2016, când s-a admis cererea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei. 
Potrivit disp. art. 1270 Cod civil, contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante, iar art. 1350 
Cod civil prevede că orice persoană trebuie să îşi execute obligaţiile pe care le-a contractat, iar atunci când, fără 
justificare, nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este 
obligată să repare acest prejudiciu, în condiţiile legii. 
Potrivit disp. art. 1650 Cod civil rap. la art. 1719 Cod civil, obligaţia principală a cumpărătorului este să plătească preţul 
vânzării la locul şi data convenită.  
Potrivit disp. art. 1538 Cod civil, clauza penală este aceea prin care părţile stipulează că debitorul se obligă la o anumită 
prestaţie în cazul neexecutării obligaţiei principale. 
Prin contestaţia formulată, debitoarea a invocat, referitor la înscrierea creanţei creditoarei Axionet Iot SRL în tabelul 
preliminar revizuit, două aspecte: că debitoarea nu a avut raporturi contractuale cu această societate, ci cu o altă 
societate denumită Commander Systems SRL, precum şi că sumele pretinse ca penalităţi sunt prea mari. 
Aşa cum s-a reţinut anterior, izvorul creanţei invocate de creditoarea Axionet Iot SRL îl reprezintă contractul de 
vânzare-cumpărare echipamente şi furnizare de servicii nr. 60/17.06.2013, încheiat între Commander Systems SRL, în 
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calitate de furnizor, şi Transbit SRL, în calitate de beneficiar, iar penalităţile au fost calculate conform clauzelor 
contractuale exprese şi facturilor emise de furnizor.  
Astfel, criticile formulate de debitoare sunt neîntemeiate şi, în mod corect, administratorul judiciar, ca urmare a analizei 
cererii şi a documentelor depuse, cercetând amănunţit pentru a stabili legitimitatea, valoarea exactă şi prioritatea 
creanţei, a înscris în tabelul preliminar revizuit de creanţe şi creanţa chirografară în cuantum de 17.881,91 lei a 
creditoarei Axionet Iot SRL  
Având în vedere situaţia rezultată din înscrisurile prezentate de părţi, raportat la susţinerile acestora, se apreciază că 
prezenta contestaţie, formulată de debitoarea Transbit SRL, prin administrator special Mărcuş Ioan, împotriva tabelului 
preliminar revizuit de creanţe privind pe debitoarea Transbit SRL întocmit de lichidator judiciar SP Anteus Expert 
SPRL sub nr. 40/12.02.2019 şi publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 3124 din 13.02.2019, cu privire la 
creanţa creditoarei Axionet Iot SRL (poziţia nr. 10 – creanţă chirografară în cuantum de 17.881,91 lei) este 
neîntemeiată, urmând ca, în baza art. 111 din Legea nr. 85/2014, să fie respinsă. 

Pentru aceste motive,în numele legii, dispune: 
Respinge contestaţia formulată de debitoarea Transbit SRL, cu sediul în Piteşti, Bd. Fraţii Goleşti nr. 48, ap. 1, jud. 
Argeş, J3/365/2007, CUI 12524130, prin administrator special Mărcuş Ioan, împotriva tabelului preliminar revizuit de 
creanţe privind pe debitoarea Transbit SRL întocmit de lichidator judiciar SP Anteus Expert SPRL, cu sediul 
profesional în Piteşti, str. M. Eminescu nr. 11A, et. 1, ap. 17, jud. Argeş, sub nr. 40/12.02.2019 şi publicat în Buletinul 
procedurilor de insolvenţă nr. 3124 din 13.02.2019, cu privire la creanţa creditoarei Axionet Iot SRL, cu sediul în com. 
Ciorogârla, str. Lacului nr. 80, jud. Ilfov şi cu sediul procesual ales în Bucureşti, str. Traian nr. 2, bl. F1, sc. 2, et. 6, ap. 
13, sector 3 (poziţia nr. 10 – creanţă chirografară în cuantum de 17.881,91 lei). 
Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Cererea 
de apel se depune la Tribunalul Specializat Argeş.  
Pronunţată în şedinţa publică, azi, 3 aprilie 2019, la Tribunalul Specializat Argeş. 
Preşedinte:                          Grefier 
Ungureanu Mihaela             Galbenu Diana Ionela 
 
Județul Bihor 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea AUTOWELL SRL, cod unic de înregistrare: 12767270 

Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar 
Nr. 2544, Data emiterii: 19.04.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 3594/111/2012, Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic: Constantin Manoliu 
2.Arhiva/registratura instanţei: Oradea, str. Traian Lalescu, nr.1, Jud. Bihor; programul arhivei/registraturii instanţei: 
08.30- 11.30. 
3.1.Debitor: Autowell SRL, Cod de identificare fiscală: 12767270, cu sediul social în Oradea, str. Olimpiadei, nr.19, 
Jud. Bihor, Număr de ordine în registrul comerţului J5/188/2000. 
3.2. Administrator special: Levente Gyulai. 
4. Lichidator judiciar: Expert Insolvenţă SPRL, cod de identificare fiscală RO21287718, cu sediul social în Deva, str. 
Iuliu Maniu, nr. 2, etaj 1, parter, Judeţ Hunedoara, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO 0202, 
tel. 0354 405232, fax. 0254 713311, e-mail: office@expertinsolventa.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator 
judiciar societate profesională de insolvenţă: Anamaria Sanda Nastase. 
5. Subscrisa Expert Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Autowell SRL, conform sentinței 
nr. 1159/F/2013 pronunţată de judecătorul-sindic la data de 16.04.2013 în dosarul nr. 3594/111/2012, aflat pe rolul 
Tribunalului Bihor – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în conformitate cu dispoziţiile art. 21 
alin. 1 coroborate cu cele ale art. 24 şi cu cele ale art. 122, alin. 1 din Legea nr.85/2006, comunică: Raport de activitate 
cu privire la procedura generală a falimentului debitorului Autowell SRL, astfel întocmit, în număr de 3 file. 
6. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi 
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
Expert Insolvenţă SPRL prin reprezentant legal Anamaria Sanda Nastase. 

Raport de activitate cu privire la procedura generală a falimentului  
debitorului Autowell SRL 

Număr dosar: 3594/111/2012, Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător 
sindic: Constantin Manoliu; Temei juridic: art. 21 alin. 1 coroborate cu cele ale art. 24 şi cu cele ale art. 122, alin. 1 din 
Legea nr.85/2006. Lichidator judiciar: Expert Insolvenţă SPRL, Debitor: Autowell SRL.  
EFECTUAREA LICHIDĂRII 
Astfel cum a fost prezentat şi în rapoartele de activitate anterioare, din patrimoniul debitoarei au fost valorificate toate 
bunurile mobile şi imobile. 
RECUPERAREA CREANȚELOR.  
Analizând actele contabile predate de către societatea Autowell SRL, lichidatorul judiciar a constatat că următorii 
debitori înregistrează debite restante: 
1. Gyulai Levente – 154.794,13 lei; a fost emisă somația de plată, în conformitate cu dispozițiile art.1014 din Codul de 
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procedură civilă. Având în vedere că debitorul nu a înțeles să achite debitul restant, lichidatorul judiciar a procedat la 
formularea unei cereri de chemare în judecată împotriva acestuia, pe care am înaintat-o spre soluționare Judecătoriei 
Oradea. Dosarul are nr. 11054/271/2015, iar la termenul de judecată din data de 12.12.2016 s-a soluționat cauza în 
sensul admiterii în parte a acțiunii formulată de reclamanta Autowell SRL prin lichidator judiciar Expert Insolvență 
SRL, în contradictoriu cu pârâtul Gyulai Levente, şi în consecință obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 
9.411,95 lei, încasată necuvenit (Sentința nr.9037/2016). Împotriva sentinței s-a declara apel de ambele părți. A fost 
stabilit termen pentru data de 28.11.2017, în vederea achitării taxei judiciare de timbru de către Gyulai Levente. La 
termenul de judecată din data de 19.12.2017 a fost soluționată cauza în sensul respingerii ca nefondat a apelului 
introdus de Gyulai Levente, domiciliat în-, str. -, nr. -, bl. -, ap. -, etaj -, jud. -, în contradictoriu cu intimata Autowell 
SRL în faliment, prin lichidator judiciar Expert Insolvență SPRL, cu sediul în Deva, str. Iuliu Maniu, nr. 2, etaj 1, jud. 
Hunedoara, împotriva sentinței civile nr. 9037/12.12.2016 pronunțată de Judecătoria Oradea. Respinge ca nefondat 
apelul introdus de apelanta Autowell SRL în faliment, în contradictoriu cu intimatul Gyulai Levente împotriva sentinței 
civile nr. 9037/12.12.2016 pronunțată de Judecătoria Oradea, pe care o menține în totul.  
Decizia Tribunalului ne-a fost comunicată cu drept de recurs în 30 de zile. 
Având în vedere că nu a fost declarat recurs în termenul de 30 de zile, lichidatorul judiciar a formulat cerere prin care s-
a solicitat Sentința nr.9037/2016 cu mențiunea definitivă, pentru a se demara procedura de executare silită și 
recuperarea creanței. 
Pentru recuperarea debitului în cuantum de 9.411,95 lei, pe care Gyulai Levente îl datorează societății Autowell SRL, 
lichidatorul judiciar a formulat cerere de executare silită, care a fost înaintată spre soluționare către Birou Executor 
Judecătoresc Pașca Ciprian Narcis (astfel că, s-a format dosarul execuțional nr.920/E/2018).  
Prin adresa înregistrată la sediul lichidatorului judiciar cu nr. 6882/08.11.2018 BEJ Pașca Ciprian Narcis ne-a 
comunicat măsurile întreprinse în vederea recuperării soldului restant. – adresa a fost anexată raportului nr. 
6930/12.11.2018 
Prin adresa nr. 6882/08.11.2018 ne-a fost comunicat că s-au efectuat următoarele demersuri: 
 A fost comunicată somație la data de 03.07.2018; 
 S-au trimis adrese de înființare a popririi la un număr de 1 bănci; 
 S-a înființat poprire la banca Patria Bank; 
 S-a solicitat Inspectoratului de Muncă denumirea angajatorului debitorului; 
 S-a înființat poprire asupra veniturilor debitorului AWL Group SRL; 
 S-a solicitat D.I.T.L. lista bunurilor – mobile și imobile – urmăribile, prin care ni s-a comunicat că debitorul deține 
un apartament neidentificat ca și bunuri urmăribile; Însă din verificările ulterioare debitorul a vândut apartamentul 
înainte de începerea executării silite. 
 În prezent suma de recuperat este 10.954,56 lei. 
La data de 26.11.2018 la sediul lichidatorului judiciar a fost primită adresa nr. 7240, din partea BEJ Pașca Ciprian 
Narcis, prin care ni se aduce la cunoștință că debitorul are calitatea de salariat al societății AWL Group SRL (aflată sub 
incidența legii nr. 85/2014) și solicită acordul pentru demararea procedurii de validare a popririi. - anexăm în copie 
adresa  
Prin adresa răspuns, nr. 7366/04.12.2018 lichidatorul judiciar a transmis acordul în vederea demarării procedurii de 
validare a popririi asupra veniturilor salariale a debitorului Gyulai Levente. – anexăm adresa răspuns nr. 
7366/04.12.2018 
La data de 25.01.2019, prin e-mail, ne-au fost aduse la cunoștință următoarele demersuri efectuate de BEJ Pașca Narcis 
pentru recuperarea creanțe: 
 La data de 23.01.2019 a fost identificat un cont la ING Bank, asupra căruia s-a înființat poprire; 
 S-au efectuat interogări pentru a identifica calitatea de angajator al debitorului Gyulai Levente; 
2. Auto Fort KFT - 25.245,77 lei; a fost emisă somația de plată, în conformitate cu dispozițiile art.1014 din Codul de 
procedură civilă. Având în vedere că debitorul nu a înțeles să achite debitul restant, lichidatorul judiciar a procedat la 
formularea unei cereri privind emiterea unei somații de plată împotriva acestuia. Acțiunea a fost înaintată spre 
soluționare Judecătoriei Oradea. Din informațiile obținute de pe portalul instanțelor de judecată, acțiunea a fost admisă 
în parte, însă nu ne-a fost comunicată până în prezent o eventuală sentință. S-a procedat la transmiterea unei cereri 
pentru comunicarea sentinței cu mențiunea definitivă la Judecătoria Oradea și la emiterea unei somații de plată către 
debitoare. La data de 13.03.2018 ne-a fost comunicată sentința cu mențiunea definitivă, însă având în vedere că 
societatea Auto Fort KFT are sediul în Ungaria, lichidatorul judiciar a înaintat hotărârea către o societate specializată în 
recuperarea creanțelor externe (COFACE).  
În vederea prezentării creditorilor situației cu privire la creanța Auto Fort KFT lichidatorul judiciar a convocat ședința 
adunării creditorilor pentru data de 20.11.2018 cu următoarea ordine de zi: 
1. Prezentarea situației debitorului Auto Fort KFT, cu sediul în Budapesta, Vaci Ut., nr.62-72, Ungaria. Conform 
evidenței contabile Autowell SRL are de recuperat suma de 22.358,35 lei. Astfel cum s-a prezentat în rapoartele de 
activitate a fost emisă somația de plată, în conformitate cu dispozițiile art.1014 din Codul de procedură civilă. Având în 
vedere că debitorul nu a înțeles să achite debitul restant, lichidatorul judiciar a procedat la formularea unei cereri privind 
emiterea unui titlu executoriu împotriva acestuia. Acțiunea a fost înaintată spre soluționare Judecătoriei Oradea. La data 
de 09.03.2015 a fost soluționată cauza în sensul admiterii în parte a cererii formulată de Autowell SRL prin lichidator 
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judiciar Expert Insolvență SPRL. La data de 13.03.2018, ca urmare a cererii formulată de lichidatorul judiciar ne-a fost 
comunicată sentința nr. 2281/2015, potrivit căreia Auto Fort KFT este obligată să plătească creditoarei Autowell SRL 
suma de 22.358,35 lei. În continuare, lichidatorul judiciar a transmis la sediul debitoarei somație de plată, dar nu s-a 
reușit stabilirea unui contact, și totodată nu a fost primit niciun răspuns. În vederea recuperării creanței a fost contactată 
o societate specializată în recuperarea creanțelor externe (respectiv COFACE România), care ne-a prezentat 
următoarele costuri: ” The exact cost is 750 EURO for our lawyer, translation 20.000HUF (~ 65) EUR / page + 1% 
deposit fee for the enforcer is 100 - 120k HUF ~ 330 EURO”, fără a garanta recuperarea în integral a creanței. Având în 
vedere costurile ridicate generate de procedura de recuperare a unei creanțe din afara țării (la momentul existenței de 
disponibil în cont, lichidatorul judiciar a aplicat cu precădere prevederile art. 159 și art. 161 din Lege, efectuând 
distribuiri de fonduri către creditori), precum și faptul că Autowell SRL nu mai dispune de fondurile necesare în acest 
sens şi nici bunuri de valorificat în cadrul procedurii de faliment, lichidatorul judiciar consideră că se impune 
înregistrarea creanței drept pierdere. Considerăm că măsura este justificată şi de faptul că, în prezent, unicul scop al 
procedurii de faliment a societății Autowell SRL este recuperarea unei alte creanțe de la debitorul Gyulai Levente 
(dosar de executare silită aflat la BEJ Pașca Ciprian Narcis). Menționăm că în cadrul procedurii de faliment cheltuielile 
la luna iunie 2018 sunt în cuantum de 10.638,37 lei, astfel că indiferent dacă va fi recuperată sau nu suma de la 
debitorul Gyulai Levente nu vor exista fonduri suficiente pentru acoperirea costurilor în vederea recuperării creanței de 
la Auto Ford SRL.  
2. Aprobarea propunerii lichidatorului judiciar privind înregistrarea drept pierdere a creanței deținută împotriva Auto 
Fort KFT, sau în caz contrar avansarea de către creditori a sumelor necesare pentru recuperarea creanței. 
În cadrul ședinței adunării creditorilor s-a constat că a fost primit vot prin corespondență din partea următorului 
creditor, InvestCapital LTD prin Kruk România SRL (76,29%), prin adresa nr.7020/15.11.2018. 
Raportat la prevederile art. 15, alin. 1 din Legea nr. 85/2006, adunarea creditorilor a fost legal constituită, şi cu un 
procent de 76,29% din totalul masei credale și cu unanimitatea voturilor exprimate s-a adoptat următoarea hotărâre: s-a 
aprobat propunerea lichidatorului judiciar privind înregistrarea drept pierdere a creanței Auto Fort KFT.  
Procesul verbal nr. 7149/20.11.2018 a fost transmis la dosarul cauzei prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire din data de 21.11.2018.  
3. În vederea recuperării creanței de 1.300 lei de la societatea AWL Group SRL, întrucât s-a dispus deschiderea 
procedurii de insolvență față de această debitoare, s-a procedat la formularea unei cereri de admitere a creanței în 
termenul stabilit prin sentința de deschidere.  
Ulterior s-a formulat contestație întrucât în tabelul preliminar de creanțe a debitorului AWL Group SRL, întocmit la 
data de 21.12.2018, publicat în BPI nr. 1212/21.01.2019, nu a fost admisă și creanța în cuantum de 1.300 lei a societății 
Autowel SRL. La data de 22.03.2019 s-a procedat la publicarea tabelului definitiv de creanțe al debitorului AWL Group 
SRL, creanța deținută de Autowell SRL fiind admisă în integralitate. În consecință, contestația formulată, care face 
obiectul dosarului nr. 2918/111/2018/1, a fost respinsă ca rămasă fără obiect.  
ALTE MĂSURI ÎNTREPRINSE DE LICHIDATORUL JUDICIAR.  
 Pentru comunicarea cu creditorii a raportului de activitate anterior, lichidatorul judiciar a procedat la publicarea 
acestuia în BPI nr. 1744/28.01.2019. - anexăm dovada 
SITUAȚIA CHELTUIELILOR 
În temeiul dispozițiilor art.21, alin.1 şi a art.122, alin.1 din Legea nr.85/2006, prezentăm situația cheltuielilor şi a 
plăților. 
Aferentă perioadei 01.01.2019-31.01.2019: 

Explicație Incasari Plati 
Încasări şi plăți anterioare 16.04.2013-30.11.2018 555.983,18 lei 565.630,13 lei 
Încasări plăți conform raportului precedent 01.12.2018-31.12.2018 13,60 lei 65,60 lei 
Sold inițial 01.01.2019 -2.529,35 lei   
Sume puse la dispoziție de Expert Insolvență SPRL 34,93 lei   
Cheltuieli poștă   34,93 lei 
Comisioane bancare   5,00 lei 
Total 34,93 lei 39,93 lei 
Sold 31.01.2019 -2.534,35 lei 
Încasări /plăți previzionate      
Servicii contabile octombrie 2017 - februarie 2018   2.380,00 lei 
Retribuție decembrie 2017 - februarie 2018   6.545,00 lei 
Taxa UNPIR   13,52 lei 
contribuții ANAF   995,00 lei 
Restituit cheltuieli de procedură   22,12 lei 
Total încasări/plăți previzionate  9.955,64 lei 

Aferentă perioadei 01.02.2019-28.02.2019: 
Explicație Încasări Plăți 
Încasări şi plăți anterioare 16.04.2013-31.12.2018 555.996,78 lei 565.695,73 lei 
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Explicație Încasări Plăți 
Încasări plăți conform raportului precedent 01.01.2019-31.01.2019 34,93 lei 39,93 lei 
Sold inițial 01.02.2019 -2.534,35 lei   
Comisioane bancare   5,00 lei 
Total 0,00 lei 5,00 lei 
Sold 28.02.2019 -2.539,35 lei 
Încasări /plăți previzionate      
Servicii contabile octombrie 2017 – februarie 2018   2.380,00 lei 
Retribuție noiembrie 2017 - februarie 2018   6.545,00 lei 
Taxa UNPIR   13,52 lei 
Contribuții ANAF   995,00 lei 
Restituit cheltuieli de procedură   22,12 lei 
Total încasări/plăți previzionate  9.955,64 lei 

Aferentă perioadei 01.03.2019-31.03.2019: 
Explicație Încasări Plăți 

Încasări şi plăți anterioare 16.04.2013-31.01.2019 556.031,71 lei 565.735,66 lei 
Încasări plăți conform raportului precedent 01.02.2019-28.02.2019 0,00 lei 5,00 lei 
Sold inițial 01.03.2019 -2.539,35 lei   
Comisioane bancare   5,00 lei 
Total 0,00 lei 5,00 lei 
Sold 31.03.2019 -2.544,35 lei 
Încasări /plăți previzionate      
Servicii contabile octombrie 2017 - februarie 2018   2.380,00 lei 
Retribuție noiembrie 2017 - februarie 2018   6.545,00 lei 
Taxa UNPIR   13,52 lei 
Contribuții ANAF   995,00 lei 
Restituit cheltuieli de procedură   22,12 lei 
Total încasări/plăți previzionate  9.955,64 lei 

Retribuția lichidatorului judiciar a fost stabilită în conformitate cu hotărârea adunării creditorilor din data de 
07.06.2013, în cuantum de 1.500 lei/lună + tva și un procent de 6% din sumele distribuite în cadrul procedurii.  
Serviciile contabile, în cuantum de 400 lei/lună + TVA, au fost calculate în conformitate cu hotărârea adunării 
creditorilor din data de 07.04.2014.  
CERERI ADRESATE JUDECĂTORULUI SINDIC: acordarea unui termen de judecată în vederea efectuării 
demersurilor necesare pentru recuperarea creanțelor și întocmirea raportului final. 

Expert Insolvență SPRL prin reprezentant legal Anamaria Sanda Nastase. 
 
2. Societatea OCSI KUF SPUMY SRL-D, cod unic de înregistrare: 36585909 
„Fiat justitia, et pereat mundus” 
SIS INSOLVENCY SPRL 
Membru U.N.P.I.R. înregistrat în Registrul formelor de organizare sub nr. RFO II 0622 
Atestat nr. 2A0622, CIF 30721122, 
Oradea, Str.Călărașilor nr.33, jud. Bihor 
Tel/Fax: 0259/45 70 50, adresa e-mail: sisinsolvency@gmail.com 

Raportul lichidatorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor pentru debitorul 
Ocsi Kuf Spumy SRL-D 

NR. 839 /22.04.2019  
Număr dosar: 44/111/2018 
Către: Tribunalul Bihor – Secția a II-a civilă 
Judecător sindic: CONSTANTIN MANOLIU 
Administrator judiciar: SIS INSOLVENCY SPRL 
Temei juridic: art. 58 şi art.64 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență 
Debitor: OCSI KUF SPUMY SRL-D 
Termen de judecată: 23.04.2019 
CĂTRE: 
TRIBUNALUL BIHOR 
Subscrisa, SIS INSOLVENCY SPRL, cu datele de identificare din antet, reprezentată legal prin asociat coordonator 
FILIMON DANA LILIANA, numit Lichidator judiciar prin Sentinta nr. 662/F/2018 privind deschiderea procedurii 
simplificate a falimentului, pronunţată de către Tribunalul Bihor în şedinţa publică din data de 12.06.2018, în Dosarul 
nr. 44/111/2018 privind debitoarea OCSI KUF SPUMY SRL-D cu sediul în Sat Telechiu, Comuna Ţeţchea, 
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Str.TELECHIU nr. 19, Județ Bihor, înregistrată în registrul comerţului sub nr.J05/1814/2016, având C.U.I. 36585909, 
în temeiul atribuţiilor prevăzute de art. 58, alin.(1) și art. 64 din Legea nr.85/2014 - privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvență, vă depunem prezentul: 
„Fiat justitia, et pereat mundus” 
SIS INSOLVENCY SPRL 
Membru U.N.P.I.R. înregistrat în Registrul formelor de organizare sub nr. RFO II 0622, Atestat nr. 2A0622, CIF 
30721122, 
Oradea, str. Călărașilor nr.33, jud. Bihor 
Tel/Fax: 0259/45 70 50, adresa e-mail: sisinsolvency@gmail.com 
- RAPORT PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE ÎNDEPLINIRE A ATRIBUŢIILOR 
PENTRU DEBITORUL OCSI KUF SPUMY SRL-D - 
I. Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea raportului de activitate nr.2431 / 29.10.2018 în Buletinul procedurilor de 
insolvență conform dovezii privind îndeplinirea procedurilor de publicare nr.287503 emisă în data de 01.11.2018. 
A fost întocmit Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei 
OCSI KUF SPUMNY SRL-D, concluzionând că administratorul statutar Jakab Dezideriu se face vinovat de săvârșirea 
faptelor prevăzute la art.169, alin.(1), lit.d) din Legea nr.85/2014. 
Totodată, anunțul nr.177 / 30.01.2019, privind depunerea raportului de cauzalitate, a fost publicat în Buletinul 
procedurilor de insolvență conform dovezii privind îndeplinirea procedurilor de publicare nr.29298 /31.01.2019. 
Lichidatorul judiciar a formulat cerere de antrenare a răspunderii patrimoniale împotriva numitului Jakab Dezideriu, 
aceasta facând obiectul dosarului nr.44/111/2018/a1 al Tribunalului Bihor, aflat în procedură de regularizare. 
II. Obiective de realizat până la termenul următor de judecată : 
 Urmărirea stadiului de soluționare a cererii privind antrenarea răspunderii patrimoniale a administratorului 
statutar. 
III. Cereri adresate judecătorului-sindic : 
 Aprobarea prezentului raport şi acordarea unui nou termen în vederea continuării procedurii. 
Anexăm prezentului raport documentele la care se face referire. 

Lichidator judiciar, 
SIS Insolvency SPRL 

Asociat coordonator, Filimon Dana 
 

Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea RIVULUS DOMINARUM FILM SRL, cod unic de înregistrare: 18114199 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de faliment 
Nr. 987 Data emiterii: 22.04.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 22768/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, 
Judecător sindic Năstăsie Nicoleta Mirela 
2. Arhiva/registratura instanței: Adresa Tribunalului Bucureşti: Splaiul Independenței nr. 319 L, clădirea B – Sema 
Parc, Bucureşti sector 6. Programul arhivei/registraturii instanței: luni-vineri 09:30 – 14:00 
3. Debitor: SC RIVULUS DOMINARUM FILM SRL, cod unic de înregistrare 18114199, sediul social: Bucureşti, 
sector 4, str. Viorele nr. 34, bl.15, scara A, ap. 2, număr de ordine la registru Comerțului J40/18851/2005. 
4. Creditori: Listă anexă: 
5. Lichidator judiciar: DVA IPURL. Cod fiscal 31946743. sediul social: str. Victoriei nr. 59A, ap. 17-18, Baia Mare, 
jud. Maramureș. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO II-0687. Tel. 0362-422980. Fax 0362-
404675. E-mail insolventa@dvamm.ro. Reprezentant legal: Ciprian Vălean 
6. Subscrisa: DVA IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC RIVULUS DOMINARUM FILM SRL, 
în conformitate cu hotărârea nr.1370 din data de 14.03.2019 pronunțată de Tribunalul București, Secţia a VII-a Civilă, 
în dosarul 22768/3/2017, în temeiul art.99 alin.(1) şi alin.(2) şi art.100 alin.(1) şi urm. din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență şi art.71 alin.(2) din același act normativ, notifică 
7. Deschiderea procedurii generale de faliment a debitorului SC RIVULUS DOMINARUM FILM SRL, dizolvarea 
debitorului şi ridicarea dreptului de administrare al acestuia, conform hotărârii nr.1370 din data de 14.03.2019 
pronunțată de Tribunalul Bucureşti, Secția a VII-a Civilă, în dosarul 22768/3/2017, dizolvarea d 
8. Creditorii debitorului SC RIVULUS DOMINARUM FILM SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală 
a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanței în condițiile următoare: 
1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanței 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului în vederea întocmirii 
tabelului suplimentar, născute în cursul procedurii (de la data deschiderii procedurii generale a insolvenţei – 01.08.2017 
– până la data deschiderii procedurii generale de faliment – 14.03.2019) este 29.04.2019. În temeiul art.114 din Legea 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanțelor 
până la termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind creanțele deținute împotriva debitorului. 
2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: 
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Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanțelor 
este 30.05.2019. 
Contestațiile se vor înregistra în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului 
suplimentar. 
Termenul pentru întocmirea şi afișarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor este 28.06.2019. 
9. Comitetul creditorilor: Nu este desemnat 
10. Deschiderea procedurii insolvenței se notifică Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucureşti 
pentru efectuarea mențiunii. 
Informații suplimentare: 
1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de 
admitere a creanțelor” cu respectarea dispozițiilor art.104 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvență. 
2. Cererea de admitere a creanțelor în tabelul suplimentar va fi însoțită de documentele justificative ale creanţei şi ale 
actelor de constituire de cauze de preferință, în copii certificate. 
3. Cererea de înscriere a creanței şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe 
adresa instanței, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, 
cu mențiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 
4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoțită de dovada plății taxei judiciare de timbru în sumă de 200 de lei. 

DVA IPURL 
prin reprezentant legal Ciprian Vălean 

 
Județul Giurgiu 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea AGROVISION INVEST SRL, cod unic de înregistrare: 34067412 
Tribunalul Giurgiu 
Dosar Nr.722/122/2018/a1 

Comunicare 
Sentinţa civilă nr.85/26.02.2019 

Emisă la data de 19.04.2019 
CREDITOR 
SC GLISSANDO SRL - TIMIŞOARA, GĂRII, nr. 15, Judeţ TIMIŞ 
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GIURGIU - GIURGIU, BUCUREŞTI, nr. 12, Judeţ 
GIURGIU 
LICHIDATOR JUDICIAR 
PHOENIX LAR IPURL - GIURGIU, MIRCEA CEL BĂTRÂN, bl. 16, sc. PARTER, Judeţ GIURGIU 
DEBITOR 
Agrovision Invest SRL cu sediul în Giurgiu, şos.Alexandriei, bl.B3, sc.C, ap.60, et.4, judeţul Giurgiu, J52/73/2015, CUI 
34067412. 
PÂRÂT 
Pascu Marius domiciliat în Giurgiu, str. Dorobanţi, nr.14, judeţul Giurgiu 
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GIURGIU  
Se comunică alăturat copia sentinţei civile nr.85/2019 privind pe debitorul Agrovision Invest SRL având ca obiect 
procedura insolvenţei. 
Judecător Sindic                   Grefier 
Ion Nicula                M.Ciurea 

* 
Romania, Tribunalul Giurgiu 
Sindic 
Cod ECLI ECLI:RO:TBGRG:2019:012.000085 
Operator de date cu caracter personal nr.3727 
Dosar nr. 722/122/2018/a1 

Sentinţa Civilă nr. 85 
Şedinţa publica de la 26 Februarie 2019  

Completul compus din: 
Preşedinte Ion Nicula 

Grefier Marcela Maria Ciurea 
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe reclamant PHOENIX LAR IPURL şi pe creditor SC GLISSANDO SRL, 
debitor SC AGROVISION INVEST SRL, debitor SC AGROVISION INVEST SRL PRIN ADMINISTRATOR 
PASCU MARIUS, creditor ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GIURGIU, pârât PASCU 
MARIUS, având ca obiect procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată cerere de atragere a raspunderii 
patrimoniale . 
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La apelul nominal făcut în şedinţa publica au răspuns lichidatorul judiciar, creditorul AJFP Giurgiu,lipsă fiind celelalte 
părţi. 
Procedura legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefier care invedereaza că pârâtul legal citat nu s-a prezentat. 
Nemaifiind cereri de formulat sau excepţii de ridicat, tribunalul constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul. 
Lichidatorul judiciar având cuvântul, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată şi obligarea pârâtului la plata 
pasivului rămas neacoperit al debitorului falit. 
Reprezentantul creditorului AJFP Giurgiu, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată şi obligarea pârâtului la 
plata pasivului nejustificat al debitorului. 

Instanţa 
Asupra cauzei de faţă ; 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Giurgiu sub nr.722/122/2018/a1 din 25.01.2019 lichidatorul judiciar 
Phoenix LAR IPURL a solicitat atragerea răspunderii patrimoniale a pârâtei Pascu Marius pentru pasivul neacoperit al 
debitorului falit SC AGROVISION INVEST SRL în sumă de 116.006,57 lei. 
În fapt, lichidatorul judiciar arată că debitorul de la înfiinţare şi până în prezent nu a depus pentru exerciţiile financiare 
în care a desfăşurat activitate, declaraţiile fiscale obligatorii privind impozitele datorate bugetului general consolidat de 
stat, neţinând o contabilitate în conformitate cu legea. 
Neîntocmirea evidenţelor contabile, ascunderea situaţiei reale a debitoarei constituie fapte care antrenează răspunderea 
administratorului, întrucât au atras starea de insolvabilitate a persoanei juridice debitoare, fapta a constituit o condiţie 
favorabilă pentru realizarea efectului respectiv prejudicierea creditorilor, constituie dovada certă a faptului să prin 
neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea, administratorul a contribuit la ajungerea debitoarei în insolvenţă. 
Consideră că în cauză sunt întrunite premisele necesare antrenării răspunderii personale patrimoniale a pârâtului Pascu 
Marius în baza dispoziţiilor art.169 alin.1 lit.d) din legea insolvenţei. 
În drept, au fost invocate prevederile art.169 alin.1, d) din Legea nr.85/2014. 
În probaţiune lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei în scrisurile aflate la filele 3-9 şi a fost ataşat dosarul de 
fond al insolvenţei falite societăţi. 
Analizând cererea lichidatorului judiciar de atragere a răspunderii patrimoniale a pârâtului Pascu Marius în calitate de 
administrator al debitorului pentru pasivul social în sumă de 116.006,57 lei, tribunalul o constată întemeiată şi o va 
admite în consecinţă. 
Drept temei juridic de atragere a răspunderii patrimoniale a pârâtului lichidatorul invocă existenţa cazului de răspundere 
prevăzute de art.169 alin.1 lit. d) din Legea nr.85/2014. 
În conformitate cu prevederile art.169 alin.1 lit.d) :”La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, 
judecătorul sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajunsă în stare de 
insolvenţă, fără să depăşească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportată de membrii 
organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice alte persoane care au contribuit la 
starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre următoarele fapte: 
lit.d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în 
conformitate cu legea. 
Raportat la probatoriul cauzei tribunalul constată că pârâtul se face vinovat de comiterea faptelor reţinute în sarcina sa 
de către lichidatorul judiciar, aşa cum se va argumenta. 
Deşi a fost notificat în mod legal de către practicianul în insolvenţă desemnat pârâtul, fără motive temeinice, nu şi-a 
îndeplinit obligaţia legală de a preda documentele de evidenţă contabilă menţionate expres de lege.  
De asemenea, după formularea cererii de atragere a răspunderii patrimoniale personale împotriva acestuia instanţa l-a 
citat cu menţiunea de a depune înscrisuri în probaţiune, respectiv toate documente de evidenţă menţionate în alineatul 
precedent pentru a dovedi ţinerea regulată a contabilităţii debitorului. 
In aceste împrejurări tribunalul constată că pârâtul ,în mod intenţionat, s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor, întrucât 
nu a ţinut contabilitatea firmei în conformitate cu legea prin neîntocmirea actelor de evidenţă contabilă care să ateste 
efectuarea diverselor operaţiuni comerciale. 
Neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea prin neîntocmirea actelor de evidenţă a produs dezorganizarea 
activităţii acesteia şi, implicit, la încetarea de plăţi, întreaga responsabilitate pentru pasivul nejustificat al debitorului 
revenind pârâtei în calitate de organ de conducere – administrator. 

Pentru aceste motive, în numele legii hotaraste: 
Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar Phoenix LAR IPURL împotriva pârâtului Pascu Marius domiciliat în 
Giurgiu, str. Dorobanţi, nr.14, judeţul Giurgiu. 
Obligă pe pârât să plătească cu titlu de pasiv nejustificat al falitei Agrovision Invest SRL următoarele sume de bani: 
- 25.448 lei către creditorul AJFP Giurgiu 
- 44.709,35 lei către creditorul Rodexim SRL 
- 45.849,22 lei către creditorul Glissando SRL 
Definitivă şi executorie. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţa publica de la 26 Februarie 2019. 
Presedinte            Grefier 
Ion Nicula               Marcela Maria Ciurea 
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Județul Maramureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ALMAR FACILITY SRL, cod unic de înregistrare: 32038380 

Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar / lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. înreg.:249 Data emiterii: 22.04.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 497/100 anul 2019, Tribunal Maramureș Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal Judecător sindic: Elena Loredana Husar 2.Arhiva/registratura instanței: Adresa: Baia Mare, Bd. 
Republicii, nr. 2 A, jud. Maramureș, Număr de telefon 0262-218235. Programul arhivei/registraturii instanței Luni – 
Vineri, 08.00 – 13.00. 3.1. Debitor: SC ALMAR FACILITY SRL Cod de identificare fiscală: 32038380. Sediul: Baia 
Mare, str. Mărgeanului, nr. 3, jud. Maramureș; Număr de ordine în registrul comerţului: J24/615/2013. Cont bancar: 
3.2. Administrator special: Nu este desemnat. 4. Lichidator judiciar: CII POP CLAUDIA MARIA Cod unic de 
identificare fiscală RO36994687. sediul social Baia Mare, B-ul Bucureşti, nr. 10/12, jud. Maramureș. nr. de înregistrare 
în Registrul societăților profesionale RFO I-4372. Tel: 0371-306600, Fax: 0372-009790, 0745-701344. E-mail 
maria_claudia84@yahoo.com nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Pop Claudia Maria. 5. Subscrisa: CII 
POP CLAUDIA MARIA în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC ALMAR FACILITY SRL reprezentată legal 
prin Pop Claudia Maria În temeiul: art. 97 alin (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei comunică: 
Raportul asupra cauzelor care au dus la apariția stării de faliment a debitorului SC ALMAR FACILITY SRL 6. Număr 
de exemplare depuse: Depunem prezentul în 2 exemplare, din care unul pentru instanță şi unul pentru a fi publicat în 
Buletinul procedurilor de insolvență 7. Semnătură: CII POP CLAUDIA MARIA Pop Claudia Maria 

Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de faliment a debitorului SC Almar 
Facility SRL- în faliment, în bankruptcy, en faillite 

Nr.dosar:497/100, anul 2019, Tribunalul Maramureș, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal 
Judecător Sindic: Elena Loredana Husar 
Temei juridic: art. 97 alin (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței 
Lichidator judiciar: CII POP CLAUDIA MARIA 
Debitor: SC ALMAR FACILITY SRL – cu sediul în Baia Mare, str. Mărgeanului, nr. 3, jud. Maramureș, CUI: 
32038380, J24/615/2013. 
I. Informații generale 
Pentru întocmirea acestui raport, lichidatorul judiciar a întreprins următoarele: 
1. A studiat documentele existente la dosarul cauzei. 
2. A publicat, în extras, Încheierea nr. 456 din data de 28.03.2019 prin care s-a dispus deschiderea procedurii de 
faliment într-un ziar local şi național. 
3. A notificat deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014 şi a publicat-o în Buletinul procedurilor de 
faliment. 
4. A făcut demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului pentru obținerea informațiilor privind debitorul, 
asociații şi administratorii acesteia. 
5. A notificat prin înscris creditorii bugetari, creditorii furnizori de utilități, instituțiile bancare şi Trezoreria Baia Mare 
cu privire la deschiderea procedurii de faliment. 
6.A notificat cu scrisori recomandate debitorul și reprezentații acesteia cu privire la obligația de a depune actele şi 
documentele cerute de lege. 
II. Cauzele și împrejurările care au dus la apariția falimentului debitoarei: 
Din documentele puse la dispoziția lichidatorului judiciar de către reprezentantul societății debitoare şi în urma 
discuțiilor avute cu acesta, considerăm că falimentul debitorului se datorează unor cauze obiective generate de mediul 
economic actual, împrejurări care nu pot fi imputate administratorului statutar al debitorului. 
III. Persoanele cărora le-ar fi imputabilă falimentului debitoarei: 
Din analiza actelor depuse de către debitor până la data prezentului raport, nu au reieșit acte sau fapte imputabile 
administratorului debitorului, în măsura în care vor fi predate în totalitate actele contabile, lichidatorul judiciar va 
depune o completare la prezentul raport în care să menționeze persoanele sau împrejurările obiective cărora le-ar fi 
imputabilă falimentul debitorului. 
Având în vedere situația de fapt a debitorului (prezentată mai sus) lichidatorul judiciar propune continuarea procedurii 
de faliment. 

CII POP Claudia Maria Pop Claudia Maria 
  
2. Societatea FLAMGARD IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 8669508 

Proces-verbal 
Încheiat azi 22.04.2019 

1.Date privind dosarul: nr. dosar: 53/100/2019, Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal, Judecător sindic: Ardelean-Waltner Ileana Daniela. 
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. 
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3. Debitor: SC FLAMGARD IMPEX SRL, C.U.I. 8669508, cu sediul în sat Recea, comuna Recea, nr. 161, judeţul 
Maramureş, Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J24/885/1995. 
4. Administrator 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 administrator judiciar al debitorului SC FLAMGARD IMPEX SRL, 
conform Încheierii civile nr.91/30.01.2019 pronunţată de Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 53/100/2019, în temeiul art. 42 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, comunică: 

Proces-verbal 
Cu ocazia ședinţei Adunării Creditorilor privind debitorul SC FLAMGARD IMPEX SRL- în insolvenţă, dosar nr. 
53/100/2019, convocată de către administratorul judiciar în temeiul dispoziţiilor art.47 alin. (1) din Legea nr.85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, la sediul acestuia, pentru data de azi 22.04.2019, ora 
1000. 
Conform legii, şedinţa este prezidată de către administratorul judiciar desemnat pentru insolvenţa SC FLAMGARD 
IMPEX SRL 
Convocatorul Adunării Creditorilor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7728/15.04.2019. 
Din partea administratorului judiciar PARETO GRUP IPURL, participă Iancu Liana Gabriela – asociat coordonator şi 
Brînduşe Alin – consilier juridic. 
Ordinea de zi a şedinţei: 
1. Alegerea comitetului creditorilor; 
2. Confirmarea societăţii profesionale Pareto Grup IPURL în calitate de administrator judiciar şi stabilirea remuneraţiei 
acestuia. 
Creditori prezenţi: 
1. Alytim Prim Construct SRL prin av. Andreicuţ Florin – prin împuternicirea nr. 138507/22.04.2019, înregistrată la 
administratorul judiciar sub nr. 334/22.04.2019, creditor care deţine creanţe în procent de 1,026% din valoarea totală a 
creanţelor, conform tabelului preliminar al creanţelor; 
2. Ţiplea Anton Florin şi Ţiplea Diana Alexandra prin av. Andreicuţ Florin – prin împuternicirea nr. 
138507/22.04.2019, înregistrată la administratorul judiciar sub nr. 334/22.04.2019, creditor care deţine creanţe în 
procent de 1,024% din valoarea totală a creanţelor, conform tabelului preliminar al creanţelor; 
3. Smart Bussines SRL prin av. Andreicuţ Florin – prin împuternicirea nr. 138507/22.04.2019, înregistrată la 
administratorul judiciar sub nr. 334/22.04.2019, creditor care deţine creanţe în procent de 0,380% din valoarea totală a 
creanţelor, conform tabelului preliminar al creanţelor; 
4. Dascălu Jenica-Irimie prin av. Andreicuţ Florin – prin împuternicirea nr. 138507/22.04.2019, înregistrată la 
administratorul judiciar sub nr. 334/22.04.2019, creditor care deţine creanţe în procent de 2,426% din valoarea totală a 
creanţelor, conform tabelului preliminar al creanţelor; 
5. Centeri Raul Cosmin prin av. Andreicuţ Florin – prin împuternicirea nr. 138507/22.04.2019, înregistrată la 
administratorul judiciar sub nr. 334/22.04.2019, creditor care deţine creanţe în procent de 0,824% din valoarea totală a 
creanţelor, conform tabelului preliminar al creanţelor; 
6. Muntean Ramona Cosmina prin av. Andreicuţ Florin – prin împuternicirea nr. 138507/22.04.2019, înregistrată la 
administratorul judiciar sub nr. 334/22.04.2019, creditor care deţine creanţe în procent de 0,899% din valoarea totală a 
creanţelor, conform tabelului preliminar al creanţelor; 
7. Rompol Trade System SRL prin av. Andreicuţ Florin – prin împuternicirea nr. 138507/22.04.2019, înregistrată la 
administratorul judiciar sub nr. 334/22.04.2019, creditor care deţine creanţe în procent de 1,087% din valoarea totală a 
creanţelor, conform tabelului preliminar al creanţelor; 
8. Blaga Maria Felicia şi Blaga Anton Mircea prin av. Andreicuţ Florin – prin împuternicirea nr. 139929/26.02.2019, 
înregistrată la administratorul judiciar sub nr. 335/22.04.2019, creditor care deţine creanţe în procent de 0,929% din 
valoarea totală a creanţelor, conform tabelului preliminar al creanţelor. 
Creditori care au votat prin corespondenţă: 
1. Construrom SA – prin scrisoarea fn., înregistrată la administratorul judiciar sub nr. 325/19.04.2019, creditor care 
deţine creanţe în procent de 12,329% din valoarea totală a creanţelor, conform tabelului preliminar al creanţelor; 
2. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş – prin scrisoarea nr. 518/16.04.2019, înregistrată la 
administratorul judiciar sub nr. 321/19.04.2019, creditor care deţine creanţe în procent de 3,059% din valoarea totală a 
creanţelor, conform tabelului preliminar al creanţelor; 
3. Kis Kasza Robert Csaba prin av. Herţa Călin – prin scrisoarea fn., înregistrată la administratorul judiciar sub nr. 
322/19.04.2019, creditor care deţine creanţe în procent de 0,599% din valoarea totală a creanţelor, conform tabelului 
preliminar al creanţelor; 
4. Erdei Hilda prin av. Herţa Călin – prin scrisoarea fn., înregistrată la administratorul judiciar sub nr. 323/19.04.2019, 
creditor care deţine creanţe în procent de 0,749% din valoarea totală a creanţelor, conform tabelului preliminar al 
creanţelor; 
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5. Crista&Cris SRL – prin scrisoarea nr. 2892/19.04.2019, înregistrată la administratorul judiciar sub nr. 
324/19.04.2019, creditor care deţine creanţe în procent de 2,717% din valoarea totală a creanţelor, conform tabelului 
preliminar al creanţelor; 
6. Rocredit IFN SA – prin scrisoarea nr. 2299/19.04.2019, înregistrată la administratorul judiciar sub nr. 
326/19.04.2019, creditor care deţine creanţe în procent de 25,115% din valoarea totală a creanţelor, conform tabelului 
preliminar al creanţelor; 
7. IFN Fortuna Leasing SA – prin scrisoarea nr. 260/19.04.2019, înregistrată la administratorul judiciar sub nr. 
327/19.04.2019, creditor care deţine creanţe în procent de 6,708% din valoarea totală a creanţelor, conform tabelului 
preliminar al creanţelor; 
8. Burzo Marius şi Burzo Ligia Dorina prin SCPA Adrian Pop, Avram, Marozsan şi Asociaţii – prin scrisoarea fn., 
înregistrată la administratorul judiciar sub nr. 330/22.04.2019, creditor care deţine creanţe în procent de 0,554% din 
valoarea totală a creanţelor, conform tabelului preliminar al creanţelor; 
9. B.C. Intesa Sanpaolo Bank SA – prin scrisoarea nr. 63929/22.04.2019, înregistrată la administratorul judiciar sub nr. 
332/22.04.2019, creditor care deţine creanţe în procent de 11,555% din valoarea totală a creanţelor, conform tabelului 
preliminar al creanţelor; 
10. Moldovan Răzvan Ghiţă prin împuternicit Moldovan Ghiţă-Ioan – prin scrisoarea f.n., înregistrată la administratorul 
judiciar sub nr. 331/22.04.2019, creditor care deţine creanţe în procent de 0,749% din valoarea totală a creanţelor, 
conform tabelului preliminar al creanţelor; 
Având în vedere creanţele deţinute de către creditorii care au transmis votul lor în scris şi prin apărător ales prezent la 
şedinţă, (72,729% din valoarea totală a creanţelor înscrise în tabelul preliminar al creanţelor) se constată că şedinţa 
adunării creditorilor este legal întrunită în ceea ce priveşte condiţiile prevăzute de lege privind cvorumul necesar (art. 49 
alin. (1) din Legea 85/2014). 
Se trece la discutarea şi supunerea spre aprobare a punctelor de pe ordinea de zi. 
1. Alegerea comitetului creditorilor 
Votul creditorilor în ceea ce priveşte alegerea comitetului creditorlor: 
1. Construrom SA, votează astfel:,,Propunem un Comitet al Creditorilor format din din 3 membri cu respectarea 
dispoziţiilor art. 50 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
Totodată vă comunicăm oferta noastră de a face parte din Comitetul Creditorilor în calitate de membru”. 
2. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş, votează astfel:,,În conformitate cu prevederile art. 50 din 
Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei creditorul AJFP Maramureş urmează să facă parte din Comitetul 
Creditorilor debitoarei SC Flamgard Impex SRL”; 
3. Kis Kasza Robert Csaba prin av. Herţa, votează astfel:,,Propun un Comitet al Creditorilor format din 3 membri cu 
respectarea dispoziţiilor art. 50 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă ”; 
4. Erdei Hilda prin av. Herţa, votează astfel:,,Propun un Comitet al Creditorilor format din 3 membri cu respectarea 
dispoziţiilor art. 50 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă ”; 
5. Crista&Cris SRL, votează astfel:,,Propunem un Comitet al Creditorilor format din 3 membri cu respectarea 
dispoziţiilor art. 50 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă ”; 
6. Rocredit IFN SA, votează astfel:,,Dorim să facem parte din comitetul creditorilor, neavând obiecţiuni în ceea ce 
priveşte ceilalţi membri care se vor desemna”; 
7. IFN Fortuna Leasing SA, votează astfel:,,Dorim să facem parte din comitetul creditorilor, neavând obiecţiuni în ceea 
ce priveşte ceilalţi membri care se vor desemna”; 
8. Alytim Prim Construct SRL prin av. Andreicuţ Florin, votează astfel:,,Propunem un Comitet al Creditorilor format 
din 3 membri cu respectarea dispoziţiilor art. 50 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă cu următoarea componenţă: Rocredit IFN SA, AJFP Maramureş şi Construrom SA”; 
9. Ţiplea Anton Florin şi Ţiplea Diana Alexandra prin av. Andreicuţ Florin, votează astfel:,, Propunem un Comitet al 
Creditorilor format din 3 membri cu respectarea dispoziţiilor art. 50 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă cu următoarea componenţă: Rocredit IFN SA, AJFP Maramureş şi 
Construrom SA”; 
10. Smart Bussines SRL prin av. Andreicuţ Florin, votează astfel:,,Propunem un Comitet al Creditorilor format din 3 
membri cu respectarea dispoziţiilor art. 50 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei 
şi de insolvenţă cu următoarea componenţă: Rocredit IFN SA, AJFP Maramureş şi Construrom SA”; 
11. Dascălu Jenica-Irimie prin av. Andreicuţ Florin, votează astfel:,,Propunem un Comitet al Creditorilor format din 3 
membri cu respectarea dispoziţiilor art. 50 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei 
şi de insolvenţă cu următoarea componenţă: Rocredit IFN SA, AJFP Maramureş şi Construrom SA”; 
12. Centeri Raul Cosmin prin av. Andreicuţ Florin, votează astfel:,,Propunem un Comitet al Creditorilor format din 3 
membri cu respectarea dispoziţiilor art. 50 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei 
şi de insolvenţă cu următoarea componenţă: Rocredit IFN SA, AJFP Maramureş şi Construrom SA”; 
13. Blaga Maria Felicia şi Blaga Anton Mircea prin av. Andreicuţ Florin, votează astfel:,, Propunem un Comitet al 
Creditorilor format din 3 membri cu respectarea dispoziţiilor art. 50 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă cu următoarea componenţă: Rocredit IFN SA, AJFP Maramureş şi 
Construrom SA”; 
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14. Muntean Ramona Cosmina prin av. Andreicuţ Florin, votează astfel: Propunem un Comitet al Creditorilor format 
din 3 membri cu respectarea dispoziţiilor art. 50 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă cu următoarea componenţă: Rocredit IFN SA, AJFP Maramureş şi Construrom SA”; 
15. Burzo Marius şi Burzo Ligia Dorina prin SCPA Adrian Pop, Avram, Marozsan şi Asociaţii votează astfel:,,Votăm 
pentru constituirea comitetului creditorilor, format din primii trei membri cu creanţele cele mai mari”; 
16. B.C. Intesa Sanpaolo Bank SA, votează astfel:,,Banca votează pentru un comitet compus din 5 membri din care 
aceasta să facă parte”; 
17. Rompol Trade System SRL prin av. Andreicuţ Florin, votează astfel:,,Propunem un Comitet al Creditorilor format 
din 3 membri cu respectarea dispoziţiilor art. 50 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă cu următoarea componenţă: Rocredit IFN SA, AJFP Maramureş şi Construrom SA”; 
18. Moldovan Răzvan Ghiţă prin împuternicit Moldovan Ghiţă-Ioan, votează astfel:,,Propun un Comitet al Creditorilor 
format din 3 membri cu respectarea dispoziţiilor art. 50 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire 
a insolvenţei şi de insolvenţă ”. 
Se constată că creditorii care deţin un procent de 26,292% din valoarea totală a creanţelor înregistrate în tabelul 
preliminar al creanţelor votează pentru un comitet al creditorilor format din 3 membri, creditorul care deţine un procent 
de 11,555% din valoarea totală a creanţelor înregistrate în tabelul preliminar al creanţelor a votat pentru un comitet al 
creditorilor format din 5 membri iar creditorii care deţin un procent de 34,882% din valoarea totală a creanţelor 
înregistrate în tabelul preliminar al creanţelor nu au formulat o opţiune privind numărul de membri ai comitetului 
creditorilor şi/sau au arătat că nu au obiecţiuni în ceeea ce priveşte ceilalţi membri care se vor desemna. 
Se constată că creditorii care au propus un comitet al creditorilor format din 3 membri deţin cel mai mare procentaj de 
vot din totalul voturilor exprimate privind numărul de membri ai comitetului creditorilor. 
În aceste condiţii, având în vedere şi votul astfel cum a fost exprimat de către creditorii care nu au precizat o opţiune 
expresă privind numărul membrilor comitetului creditorilor, votul acestora va fi valorificat în sensul adoptării unei 
hotărâri privind alegerea unei comitet al creditorilor format din 3 membri. 
Având în vedere dispoziţiile art 50, alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă în conformitate cu care în comitetul creditorilor trebuie să fie aleşi membri din toate categoriile de creanţe 
avute în vedere de către legiuitor precum şi voturile exprimate de către creditorii care deţin un procent de 61,174% din 
valoarea totală a creanţelor înregistrate în tabelul preliminar al creanţelor, adunarea creditorilor hotărăşte: Comitetul 
Creditorilor va fi format din 3 membri şi va avea următoarea componenţă: Rocredit IFN SA – membru, Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş – membru, Construrom SA - membru. 
2. Confirmarea societăţii profesionale Pareto Grup IPURL în calitate de administrator judiciar şi stabilirea remuneraţiei 
acestuia. 
Votul creditorilor în ceea ce priveşte confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea onorariului acestuia: 
1. Construrom SA, votează astfel:,,Confirmăm societatea profesională Pareto Grup IPURL în calitate de administrator 
judiciar al debitorului SC Flamgard Impex SRL cu o remuneraţie compusă dintr-o retribuţie lunară de 3.000 lei+TVA şi 
un onorariu de succes de 5%+TVA din sumele distribuite creditorilor”. 
2. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş, votează astfel:,,Cu referire la confirmarea 
administratorului judiciar respectiv a stabilirii onorariului acestuia solicităm prorogarea desemnării practicianului în 
insolvenţă, ulterior datei de 24.04.2019, întrucât la această data se va desfăşura procedura de selecţie în conformitate cu 
OP ANAF 2442/2016”; 
3. Kis Kasza Robert Csaba prin av. Herţa, votează astfel:,,Confirm societatea profesională Pareto Grup IPURL în 
calitate de administrator judiciar al debitorului SC Flamgard Impex SRL cu o remuneraţie compusă dintr-o retribuţie 
lunară de 3.000 lei+TVA şi un onorariu de succes de 5%+TVA din sumele distribuite creditorilor”; 
4. Erdei Hilda prin av. Herţa, votează astfel:,,Confirm societatea profesională Pareto Grup IPURL în calitate de 
administrator judiciar al debitorului SC Flamgard Impex SRL cu o remuneraţie compusă dintr-o retribuţie lunară de 
3.000 lei+TVA şi un onorariu de succes de 5%+TVA din sumele distribuite creditorilor”; 
5. Crista&Cris SRL, votează astfel:,,Confirmăm societatea profesională Pareto Grup IPURL în calitate de 
administrator judiciar al debitorului SC Flamgard Impex SRL cu o remuneraţie compusă dintr-o retribuţie lunară de 
3.000 lei+TVA şi un onorariu de succes de 5%+TVA din sumele distribuite creditorilor”; 
6. Rocredit IFN SA, votează astfel:,,Confirmarea în calitate de administrator: Pareto Grup IPURL cu un onorariu lunar 
de 3000 lei+TVA şi onorariu de succes de 5%+TVA din sumele distribuite creditorilor”; 
7. IFN Fortuna Leasing SA, votează astfel:,,Confirmarea în calitate de administrator: Pareto Grup IPURL cu un 
onorariu lunar de 3000 lei+TVA şi onorariu de succes de 5%+TVA din sumele distribuite creditorilor” 
8. Alytim Prim Construct SRL prin av. Andreicuţ Florin, votează astfel:,,Confirmăm societatea profesională Pareto 
Grup IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Flamgard Impex SRL cu o remuneraţie compusă 
dintr-o retribuţie lunară de 3.000 lei+TVA şi un onorariu de succes de 5%+TVA din sumele distribuite creditorilor”; 
9. Ţiplea Anton Florin şi Ţiplea Diana Alexandra prin av. Andreicuţ Florin, votează astfel:,, Confirmăm societatea 
profesională Pareto Grup IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Flamgard Impex SRL cu o 
remuneraţie compusă dintr-o retribuţie lunară de 3.000 lei+TVA şi un onorariu de succes de 5%+TVA din sumele 
distribuite creditorilor”; 
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10. Smart Bussines SRL prin av. Andreicuţ Florin, votează astfel:,,Confirmăm societatea profesională Pareto Grup 
IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Flamgard Impex SRL cu o remuneraţie compusă dintr-o 
retribuţie lunară de 3.000 lei+TVA şi un onorariu de succes de 5%+TVA din sumele distribuite creditorilor”; 
11. Dascălu Jenica-Irimie prin av. Andreicuţ Florin, votează astfel:,,Confirmăm societatea profesională Pareto Grup 
IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Flamgard Impex SRL cu o remuneraţie compusă dintr-o 
retribuţie lunară de 3.000 lei+TVA şi un onorariu de succes de 5%+TVA din sumele distribuite creditorilor”; 
12. Centeri Raul Cosmin prin av. Andreicuţ Florin, votează astfel:,,Confirmăm societatea profesională Pareto Grup 
IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Flamgard Impex SRL cu o remuneraţie compusă dintr-o 
retribuţie lunară de 3.000 lei+TVA şi un onorariu de succes de 5%+TVA din sumele distribuite creditorilor”; 
13. Blaga Maria Felicia şi Blaga Anton Mircea prin av. Andreicuţ Florin, votează astfel:,,Confirmăm societatea 
profesională Pareto Grup IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Flamgard Impex SRL cu o 
remuneraţie compusă dintr-o retribuţie lunară de 3.000 lei+TVA şi un onorariu de succes de 5%+TVA din sumele 
distribuite creditorilor”; 
14. Muntean Ramona Cosmina prin av. Andreicuţ Florin, votează astfel:,,Confirmăm societatea profesională Pareto 
Grup IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Flamgard Impex SRL cu o remuneraţie compusă 
dintr-o retribuţie lunară de 3.000 lei+TVA şi un onorariu de succes de 5%+TVA din sumele distribuite creditorilor”; 
15. Burzo Marius şi Burzo Ligia Dorina prin SCPA Adrian Pop, Avram, Marozsan şi Asociaţii votează 
astfel:,,Confirmăm numirea în calitate de administrator judiciar a Pareto Grup IPURL, cu o remuneraţie de 3.000 lei 
+TVA/lună şi un procent de 5%+TVA din sumele obţinute din valorificarea activelor debitorului falit”; 
16. B.C. Intesa Sanpaolo Bank SA, votează astfel:,,Banca votează împotriva confirmării societăţii profesionale Pareto 
Grup iPURL în calitate de administrator judiciar şi propune şi votează pentru desemnarea Eurobusiness LRJ SPRL, cu 
sediul în Iaşi, Strada Zorilor, nr. 11, jud. Iaşi, îmatriculat în Registrul Formelor de Organizare sub nr. RFO 
00II0022/2006, CIF RO 16605670, e-mail office.is@lrj.ro, tel/fax. 232/22.07.77 în calitate de administrator judiciar şi 
pentru aprobarea onorariului acestuia astfel: onorariu fix în sumă de 2.500 lei/lună (exclusiv TVA) şi un onorariu 
variabil de: 5% exclusiv TVA din sumele distribuite creditorilor în perioada de observaţie şi în primul an de 
reorganizare; 4% exclusiv TVA din sumele distribuite creditorilor în al 2 lea an de reorganizare şi 3% exclusiv TVA din 
sumele distribuite creditorilor în al 3 lea an de reroganizare.” 
17. Rompol Trade System SRL prin av. Andreicuţ Florin, votează astfel:,,Propunem un Comitet al Creditorilor format 
din 3 membri cu respectarea dispoziţiilor art. 50 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă cu următoarea componenţă: Rocredit IFN SA, AJFP Maramureş şi Construrom SA”; 
18. Moldovan Răzvan Ghiţă prin împuternicit Moldovan Ghiţă-Ioan, votează astfel:,,,,Confirm societatea profesională 
Pareto Grup IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Flamgard Impex SRL cu o remuneraţie 
compusă dintr-o retribuţie lunară de 3.000 lei+TVA şi un onorariu de succes de 5%+TVA din sumele distribuite 
creditorilor ”. 
Concluzie: având în vedere votul exprimat de către creditorii care deţin un procent de 57,561% din valoarea totală a 
creanţelor acceptate în tabelul preliminar al creanţelor, adunarea creditorilor hotărăşte: Confirmă în calitate de 
administrator judiciar societatea profesională Pareto Grup IPURL cu o remuneraţie compusă dintr-o retribuţie lunară de 
3.000 lei+TVA şi un onorariu de succes de 5%+TVA din sumele distribuite creditorilor. 
Nefiind alte puncte de discutat pe ordinea de zi se declară şedinţa închisă. 
Prezentul proces-verbal se încheie în 3 (trei) exemplare originale, unul pentru dosarul cauzei, unul pentru reprezentantul 
creditorilor prezenţi prin apărător ales şi unul pentru administratorul judiciar. 
SC FLAMGARD IMPEX SRL       Creditori, 
prin administrator judiciar PARETO GRUP IPURL 
prin apărător ales 
Asociat coordonator 
Iancu Liana Gabriela 
Consilier juridic Brînduşe Alin      Av. Andreicuţ Florin 

 
3. Societatea PARCHET GEOVANI SRL, cod unic de înregistrare: 23103676 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment a debitorului SC Parchet Geovani SRL 
Nr. înreg.:245 Data: 19.04.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 622/100/2019, Tribunalul Maramureş, Secţia a II a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal 
Judecător sindic: Simona Oltean 
2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa Baia Mare, B-dul Republicii, nr. 2A, jud. Maramureş 
Număr de telefon 0262-218235; Programul arhivei/registraturii instanţei: Luni – Vineri: 08.00-13.00. 
3.1. Debitor: SC PARCHET GEOVANI SRL 
Cod de identificare fiscală: 23103676. Sediul: Surdesti, nr. 320, jud. Maramureş; Număr de ordine în registrul 
comerţului: J24/120/2008. 
3.2. Administrator special: Nu este desemnat. 
4. Lichidator judiciar: CII POP CLAUDIA MARIA, nr. înrg RFO I-4372 Domiciliul/sediul social: Baia Mare, str. B-ul 
Bucureşti, nr. 10/12, jud. Maramureş. Tel: 0745701344, 0371306600, Fax: 0372009790, E-mail: 
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maria_claudia84@yahoo.com; nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Pop Claudia 
5. Subscrisa/Subsemnatul(a): CII POP CLAUDIA MARIA în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC 
PARCHET GEOVANI SRL conform Încheierii Civile nr. 491 din data de (ziua/luna/anul) 04.04.2019 pronunţată de 
Tribunalul Maramureş, în dosarul 622/100/2019, în temeiul art. 99 şi art. 100 şi urm. din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Notifică 
6.  Intrarea debitorului SC PARCHET GEOVANI SRL în procedura de simplificată de faliment. 
6.1. Debitorul SC PARCHET GEOVANI SRL are obligaţia să depună în 10 zile de la pronunțarea hotărârii, în temeiul 
art. 74 Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, la dosarul cauzei actele şi 
informațiile prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă. 
6.2. Creditorii debitorului SC PARCHET GEOVANI SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, 
prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. 
Termenul limită pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului-20.05.2019. 
În temeiul art. 114 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. nedepunerea cererii de 
admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute 
împotriva debitorului. 
Termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare şi comunicare a tabelului preliminar de creante- 30.05.2019. 
Termenul de definitivare a tabelului creantelor-24.06.2019.  
Data primei ședințe a adunării generale a creditorilor este pe data de 04.06.2019, la ora 15:30, la biroul lichidatorului 
judiciar din Baia Mare, str. George Cosbuc, nr.25A, ap.15, jud. Maramureş cu următoarea ordine de zi: 
Confirmarea lichidatorului judiciar numit prin Încheierea civilă nr. 491 din data de 04.04.2019; 
Stabilirea onorariului lunar şi a comisionul de succes. 
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 creanţelor” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin(1) din Legea privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă. 
Cererea de înscrierea creanţei în tabel 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 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. 
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 toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor 
asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă). 

CII POP Claudia Maria Pop Claudia Maria 
 

Județul Neamţ 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CONSULT ALGA SRL, cod unic de înregistrare: 16348975 
Dosar nr.3156/103/ 2017 
Debitoare:Consult Alga SRL Piatra Neamţ 

Proces Verbal 
încheiat astăzi 19/04/2019 
Nr. 10164 din 19/04/2019 

Cu ocazia adunării creditorilor SC Consult Alga SRL Piatra Neamţ din data de 19/04/2019, orele 10:00:00 AM, adunare 
ce are loc la sediul lichidatorului judiciar din Focşani, str Maior Gh Pastia nr 10/4, Vrancea. 
Modul de convocare a participanţilor a fost prin scrisoare cu confirmare de primire şi publicare în BPI. 
Lichidatorul judiciar anunţă ordinea de zi, ordine de zi care a fost făcută cunoscută prin comunicare directă către toţi 
creditorii, şi conţine: 
 Mandatarea creditoarei DGRFP Iasi prin AJFP Neamt pentru a formula apel în cauza ce priveşte dosarul nr. 
3156/103/ 2017/a4 
Au votat în scris următorii creditori: ----- 
1.DGRFP Iaşi prin AJFP Neamţ 
2.Municipiul Piatra Neamţ – Direcţia Taxe şi Impozite 
Creditori prezenţi: 
Lichidatorul judiciar informează creditorii prezenţi cu privire la dispoziţiile art.48 din Legea nr. 85/2014 : 
-Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în convocare este nulă, cu excepţia cazului în care la şedinţă participă 
titularii tuturor creanţelor şi aceştia sunt de acord cu introducerea chestiunii respective pe ordinea de zi a şedinţei. 
-Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor 
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bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. 
-Dacă prin lege nu se interzice în mod expres, creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi 
exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura 
electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua şi la ora fixată 
pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar. 
-La şedinţele adunării creditorilor, salariaţii debitorului vor putea fi reprezentaţi de un delegat din rândul acestora, care 
va vota pentru întreaga valoare a creanţelor reprezentând salariile şi alte drepturi băneşti ce li se cuvin. 
-Deliberările şi hotărârile adunării creditorilor vor fi cuprinse într-un proces - verbal, care va fi semnat de preşedintele 
şedinţei, membrii comitetului creditorilor, precum şi de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, după caz. 
Procesul - verbal va fi depus, prin grija administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, la dosarul cauzei şi trimis spre 
publicare în BPI, în termen de două zile lucrătoare de la data adunării creditorilor. 
-Hotărârea adunării creditorilor poate fi anulată de judecătorul - sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au 
votat împotriva luării hotărârii respective şi au făcut să se consemneze aceasta în procesul - verbal al adunării, precum şi 
la cererea creditorilor care au lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor sau ale căror voturi nu au fost consemnate 
în procesul - verbal întocmit. 
Adunarea creditorilor convocată a îndeplinit condiţiile prevăzute de art.49 din Legea nr. 85/2014: 
„Art. 49. - (1) Cu excepţia cazurilor în care legea cere o majoritate specială, şedinţele adunării creditorilor au loc în 
prezenţa titularilor de creanţe însumând cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot asupra averii 
debitorului, iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil manifestat expres al titularilor majorităţii, prin 
valoare, a creanţelor prezente cu drept de vot. Votul condiţionat este considerat vot negativ. Sunt consideraţi prezenţi şi 
creditorii care au votat valabil prin corespondenţă.” 
Calculul valorii totale a creanţelor împotriva averii debitorului se determina prin raportare la: 
a) ulterior publicării în BPI a tabelului preliminar şi până la publicarea în BPI a tabelului definitiv, valoarea creanţelor 
verificate şi acceptate de administratorul judiciar, astfel cum reiese din cuprinsul tabelului preliminar; b) ulterior 
publicării în BPI a tabelului definitiv şi până la confirmarea unui plan de reorganizare sau, în cazul neconfirmării 
planului, până la publicarea tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv; c) ulterior 
confirmării planului de reorganizare şi până la deschiderea procedurii de faliment, potrivit cuantumului cuprins în 
programul de plăţi, modificat în urma stingerii creanţelor achitate în plan; d) după deschiderea procedurii de faliment 
până la publicarea tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din tabelul definitiv aşa cum acesta a fost modificat în 
urma stingerii creanţelor; e) ulterior publicării în BPI a tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din cuprinsul 
acestuia. 
Calculul valorii totale a creanţelor a avut în vedere tabelul definitiv consolidat al creanţelor depus la dosarul cauzei şi 
publicat în BPI, respectiv următoarea situaţie a creanţelor impotriva averii debitorului Consult Alga SRL: 

Creditor Suma Procent Observaţii 
DGRFP Iasi prin AJFP Neamţ 10,388.00 0.59% Vot în scris 

DGRFP Iasi prin AJFP Neamţ 1,298,401.00 73.82% Vot în scris 
Municipiul Piatra Neamt - Directia Taxe şi impozite a Municipiului 
Piatra Neamţ 

142.00 0.01% Vot în scris 

Astra SRL prin lichidator judiciar Cabinete Asociate de Practicieni în 
insolventa Popa&Rus 

861.79 0.05%  

Mkido International Logistics SRL prin lichidator judiciar A&A 
Consultants SPRL 

132,590.89 7.54%  

Ardeleanu Silviu 316,568.25 18.00%  
 1,758,951.93   

Situatia ponderii creanţelor creditorilor participanţi la adunare este: 
Creditor Suma Procent Observaţii 

DGRFP Iaşi prin AJFP Neamţ 10,388.00 0.79% Vot în scris 
DGRFP Iaşi prin AJFP Neamţ 1,298,401.00 99.20% Vot în scris 
Municipiul Piatra Neamţ - Directia Taxe şi impozite a Municipiului 
Piatra Neamţ 

142.00 0.01% Vot în scris 

Total creanţe prezente - voturi exprimate –74.42 % 1,308,931.00 100.00%  
Total creanţe 1,758,951.93   

Creditoarea DGRFP Iaşi prin AJFP Neamţ a exprimat în scris următorul vot: 
-Aprobă introducerea apelului impotriva Hotararii nr. 175/09.04.2019 pronunţată de Tribunalul Neamţ, dosar nr. 
3156/103/2017/a4, în condiţiile art. 169 alin. 7 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, de către subscrisa. 
Creditoarea Municipiul Piatra Neamţ – Direcţia Taxe şi Impozite a exprimat în scris următorul vot: 
-Mandatăm creditoarea DGRFP Iaşi prin AJFP Neamţ pentru a formula apel în cauza ce priveşte dosarul 3156/103/ 
2017/a4. 
Prin votul creditorilor debitorului Consult Alga SRL Piatra Neamţ s-a hotărât: 
-Mandatarea creditoarei DGRFP Iaşi prin AJFP Neamţ pentru a formula apel în cauza ce priveşte dosarul nr. 3156/103/ 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8250/22.04.2019 
 

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 

 

25 

2017/a4. 
Creditori prezenţi: 

 Lichidator judiciar,Asist Cont SPRL 
* 

Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Număr: 10165, Data emiterii: 19.04.2019 

1. Date privind dosarul:Număr dosar 3156/103/2017, Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a civilă şi de contencios 
administrativ fiscal Judecător sindic F4 
2.Arhiva/registratura instanţei:Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ fiscal, Neamţ 
2.1.Adresa Arhiva/registratura instanţei: Adresa Tribunalul Neamţ, B-dul Republicii, nr.16, Piatra Neamt, jud. Neamţ 
3.1. Debitor: Consult Alga SRL, Cod de identificare fiscală 16348975 sediul social Piatra Neamţ, str. Păstrăvului, nr. 3, 
Neamt Număr de ordine în registrul comerţului J27/581/2004 
4. Lichidator judiciar: Asist Cont SPRL, Cod de identificare fiscală 31651610 sediul social str. Maior Gh. Pastia 
nr.10/4, 620035 Focşani România, înregistrat în Registrul formelor de organizare sub nr. RFO II-0652, cod unic de 
înregistrare fiscala 31651610 tel./fax 0237223226 E-mail:asistcont@asistcont.ro. nume şi prenume reprezentant 
Lichidator judiciar persoană juridică Palade Mitică-Lulu 
5.Subscrisa Asist Cont SPRL în calitate de Lichidator judiciar al debitorului Consult Alga SRL reprezentat legal prin 
Palade Mitică-Lulu În temeiul: art. 59 alin. (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolventă 
comunică: 
-Raportul lunar privind descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu 
administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate.astfel întocmit(e), în anexă, în număr de ___ file. 
6. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi 
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
7. Semnătură: Lichidator judiciar ,Asist Cont SPRL, Palade Mitică-Lulu 

Raport Lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltulelilor efectuate în 
condiţiile art. 59 alin. (1) din legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă pentru 

debitorul Consult Alga SRL 
Nr. 10165 din 19/04/2019 

Număr dosar 3156/103/2017 Tribunalul Neamţ Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ fiscal 
Judecător sindic F4 
Temei juridic: art. 59 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
Lichidator judiciar:Asist Cont SPRL 
Debitor:Consult Alga SRL 
I.Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale 
Adunarea creditorilor SC Consult Alga SRL Piatra Neamţ convocată în data de 19/04/2019 la sediul lichidatorului 
judiciar situat în Focşani, str. Maior Gh. Pastia nr. 10 ap 4 la orele 10:00:00 AM, adunare având ca ordine de zi: 
-Mandatarea creditoarei DGRFP Iaşi prin AJFP Neamţ pentru a formula apel în cauza ce priveşte dosarul nr. 3156/103/ 
2017/a4. (Anexa 1) 
Modul de convocare a participanţilor a fost prin scrisoare cu confirmare de primire şi publicare în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă. (Anexa 2) 
Adunarea creditorilor convocată a îndeplinit condiţiile prevăzute de art.49 din Legea nr. 85/2014: 
„Art. 49. - (1) Cu excepţia cazurilor în care legea cere o majoritate specială, şedinţele adunării creditorilor au loc în 
prezenţa titularilor de creanţe însumând cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot asupra averii 
debitorului, iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil manifestat expres al titularilor majorităţii, prin 
valoare, a creanţelor prezente cu drept de vot. Votul condiţionat este considerat vot negativ. Sunt consideraţi prezenţi şi 
creditorii care au votat valabil prin corespondenţă.” 
Prin votul creditorilor debitorului Consult Alga SRL Piatra Neamţ s-a hotărât: 
-Mandatarea creditoarei DGRFP Iaşi prin AJFP Neamţ pentru a formula apel în cauza ce priveşte dosarul nr. 3156/103/ 
2017/a4. (Anexa 3) 
II.Menţiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 59 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.Toate cheltuielile aferente procedurii efectuate în această perioadă, cheltuieli cu 
deplasări, telefoane şi corespondenţa au fost achitate de lichidatorul judiciar. 
III.Concluzii 
În conformitate cu dispoziţiile Legii 85/2014 art. 48 alin 6 „Deliberările şi hotărârile adunării creditorilor vor fi cuprinse 
într-un proces -verbal, care va fi semnat de preşedintele şedinţei, membrii comitetului creditorilor, precum şi de 
administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, după caz. Procesul - verbal va fi depus, prin grija administratorului 
judiciar/lichidatorului judiciar, la dosarul cauzei şi trimis spre publicare în BPI, în termen de două zile lucrătoare de la 
data adunării creditorilor.” depunem la dosarul cauzei procesul verbal al adunării creditorilor din data de 19/04/2019. 

Lichidator judiciar, Asist Cont SPRL 
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Județul Prahova 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea WORLDPHONE SERVICE GSM SRL, cod unic de înregistrare: 32247247 

Publicare notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei 
Nr. 706 din 22.04.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1724/105/2019, pe rolul Tribunalului Prahova, Secţia a II-a Civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal, termen: 21.06.2019; 
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Prahova, Tribunalul Prahova, Secția a II-a Civilă, de contencios administrativ 
şi fiscal, Adresa: Ploieşti, str. Valeni, nr. 44, jud. Prahova, tr-ph-contencios@just.ro, telefon: 0244/ 511110, fax: 0244/ 
529107;  
3.Debitor: SC WORLDPHONE SERVICE GSM SRL, cu sediul în com Barcanesti, sat. Tatarani, nr. 805, jud. Prahova, 
inregistrata la ORC Prahova sub nr. J29/1471/2013, CUI RO 32247247 
4.Creditori: conform listei depuse de catre debitoare  
5.Administrator judiciar: CII CUŞAI KARIN MONICA, Ploiesti, str. Buna Vestire nr. 19, jud. Prahova, tel. 
0788365998, kcusai@yahoo.com, reprezentată de practician în insolventa CUŞAI KARIN MONICA, conform 
încheieirii de şedinţă din data de 18.04.2019, pronunțată de Tribunalul Prahova, Secția a II-a Civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 1724/105/2019, în temeiul art. 99 şi art. 100, din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, publica:  

Notificare 
privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC WORLDPHONE SERVICE GSM SRL 
prin încheierea de şedinţă din data de 18.04.2019, pronunțată de către Tribunalul Prahova, Secția a II-a Civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal, în Dosar nr. 1724/105/2019; 
6.1. Debitorul SC WORLDPHONE SERVICE GSM SRL are obligaţia, conform art. 74 din Legea nr. 85/2014, ca în 
termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din 
acelasi act normativ, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.  
6.2. Creditorii debitorului SC WORLDPHONE SERVICE GSM SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală 
a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei (in limba română) în condiţiile următoare:  
6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Termenul limită pentru înregistrarea opozitiilor este 10 
zile de la prezenta notificare. Termen limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor asupra averii 
debitoarei, conform art. 100 alin. 1 lit. b din Legea nr. 85/2014, este data de 31.05.2019. În temeiul art. 114 alin. (1) din 
Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, nedepunerea cererii de admitere a creanței până la 
termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind creanța/creanțele pe care le dețineți împotriva debitorului cu 
excepţia prev. art. 42, respectiv în situaţia în care creditorii nu au fost notificaţi potrivit prevederilor art.99 alin. 3 din 
Legea nr. 85/2014. 
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanțelor este 19.06.2019. Termenul pentru soluționarea 
eventualelor contestaţii la Tabelul preliminar şi definitivarea Tabelului de creanțe a fost stabilit de judecătorul sindic 
pentru data de 12.07.2019.  
7. Adunarea creditorilor: prima Adunare a creditorilor va avea loc potrivit hotărârii judecătorului sindic în data de 
24.06.2019, ora 14:00, la sediul administratorului judiciar CII CUŞAI KARIN MONICA, din Ploieşti, str. Buna Vestire 
nr. 19, jud. Prahova, având ca ordine de zi:  
• prezentarea situaţiei debitorului şi a rapoartelor întocmite în procedură;  
• desemnarea Comitetului creditorilor și a Președintelui acestuia;  
• confirmarea Administratorului judiciar provizoriu;  
• stabilirea onorariului Administratorului judiciar. 
8.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Prahova pentru efectuarea mențiunii instanțelor judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul debitorului, respectiv 
băncilor unde debitoarea are deschise conturi. 
Informaţii suplimentare: 
A. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Prahova, Secția a 
II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal, adresa: Ploieşti, str. Valeni, nr. 44, jud. Prahova, e-mail tr-ph-
contencios@just.ro, telefon: 0244/511110, fax: 0244/529107 şi CII CUŞAI KARIN MONICA, Ploiesti, str. Buna 
Vestire nr. 19, jud. Prahova, Cererea de admitere a creanței în tabelul preliminar” cu respectarea dispozițiilor art. 104 
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență. Cererea de admitere a creanței în 
tabelul preliminar va fi însoțită de documentele justificative ale creanței și actele care atestă constituirea de garanții, în 
copii certificate.  
B. Cererea de admitere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi elaborate în dublu exemplar. Unul va fi depus la 
registratura Tribunalului Prahova, Secția a II-a Civilă, adresa: Ploieşti, str. Valeni, nr. 44, jud. Prahova, e-mail tr-ph-
contencios@just.ro, telefon: 0244/511110, fax: 0244/ 529107, sau transmis prin poștă pe adresa instanței, iar celălalt va 
fi comunicat în mod direct lichidatorului judiciar (însoţit de taxa de timbru), prin poștă la adresa mai sus menționată. 
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea de înscriere a creanței în tabelul 
preliminar ce va fi depusă la Instanță va fi însoțită de dovada plății taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8250/22.04.2019 
 

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 

 

27 

C. Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acțiunile judiciare sau 
extrajudiciare pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale, potrivit art. 75 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență.  
Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa CII CUŞAI KARIN MONICA, Ploieşti, str. Buna Vestire nr.19, jud. 
Prahova, tel.0788365998, kcusai@yahoo.com, administrator judiciar al SC WORLDPHONE SERVICE GSM SRL.  

Administrator Judiciar 
Practician în insolvenţă Cuşai Karin Monica 

 
Județul Suceava 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea LEMNEXPERT SRL, cod unic de înregistrare: 14105848 

Notificarea deschiderii procedurii simplificate de insolventa 
Nr.: 744/22.04.2019 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 864/86/2019, Tribunal Suceava, Secţia a II-a Civila, Judecător sindic 
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Stefan cel Mare, nr. 62, Loc. Suceava, Jud. Suceava, Tel: 0230/214948. Programul 
arhivei/registraturii instanţei: l-v, 9.00-13.00 
3.Debitor: LEMNEXPERT SRL cu sediul în Judeţul Suceava, Oras Gura Humorului, str. Manastirea Humorului, nr. 
168A, inregistrata la ORC Suceava sub nr. J33/398/2001, Cod Unic de Inregistrare 14105848 
4.Creditori: cf lista debitoare 
5.Lichidator judiciar: ACCERR IPURL, CUI RO13152280, sediul social: str. Universitatii, nr. 19, bl. B, sc. A, ap.1, 
Loc. Suceava, Jud. Suceava. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO 0102/2006 tel./fax 
0230/512.212, E-mail accerrsuceava@yahoo.com. nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Muntean Elena 
Doina 
6.Subscrisa ACCERR IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului LEMNEXPERT SRL, conform Incheierii 
nr. 195/17.04.2019 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civila în dosarul nr. 864/86/2019, în temeiul art. 99 
alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă, coroborate cu art. 72 alin. (6), art. 74 şi art. 67, alin.(2) din acelaşi act normativ notifică: 
7. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului LEMNEXPERT SRL prin incheierea nr. 195 
din data de 17.04.2019 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civila, în dosarul nr. 864/86/2019. 
7.1. Debitorul LEMNEXPERT 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 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă. 
7.2. Creditorii debitorului LEMNEXPERT SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 27.05.2019. 
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
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. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al 
creanţelor este 05.06.2019. Termenul pentru depunerea eventualelor contestatii fata de tabelul de creante, cu privire la 
creantele şi drepturile trecute sau, dupa caz, netrecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar de creante, este de 7 
zile de la publicarea tabelului de creante în BPI. Termenul pentru definitivarea tabelului de creante este 25.06.2019. 
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar 
ACCERR IPURL din Mun. Suceava, str. Universitatii, nr. 19, bl. B, sc. A, ap.1, Jud. Suceava în data de 10.06.2019, ora 
10.00, având ca ordine de zi: 1. confirmarea lichidatorului judiciar ACCERR IPURL şi a onorariului de 1.000 lei lunar 
plus TVA şi a comisionului de 5% din recuperari creante şi vanzari de active în procedura. 
9. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei se notifică ORC de pe lângă Tribunalul Suceava pentru efectuarea 
menţiunii. 
10. Creditorii pot formula opozitie la deschiderea procedurii în termen de 10 zile de la notificarea acestora de catre 
lichidator 
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 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
 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 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. 
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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 toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor 
asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă). 

Lichidator judiciar 
Accerr IPURL 

 
Județul Vrancea 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea FEDA STAR SRL, cod unic de înregistrare: 13165175 

Convocare adunare creditori 
Număr:___Data emiterii:22.04.2019 

1. Date privind dosarul:Număr dosar 1899/91/ 2018 Tribunal Vrancea Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ 
fiscal Judecător sindic FF 8 - Timofte Florentina 
2. Creditori: conform tabelul creantelor 
3.1. Debitor: Feda Star SRL ,Cod de identificare fiscală 13165175 Domiciliul/sediul social Focşani, str. 1 Decembrie 
1918 nr. 33, bl.33, sc. 1, ap.3 Vrancea Număr de ordine în registrul comerţului /registrul societăţilor agricole/registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre J39/132/2000 
4. Lichidator judiciar:Asist Cont SPRL,Sediul în Focşani, str. Maior Gh. Pastia nr.10/4, cod postal 620035, judeţul 
Vrancea România Număr de inregistrare în registrul formelor de organizare RFO II-0652 Tel/Fax+040237223226, 
+040237613226,  
e-mail: asistcont@asistcont.ro ,Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Palade Mitică-Lulu 
5.Subscrisa Asist Cont SPRL în calitate de Lichidator judiciar al debitorului Feda Star SRL conform Incheierea nr. 64 
din data de 27/11/2018 pronunţată de Tribunalul Vrancea Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ fiscal în 
dosarul 1899/91/ 2018, în temeiul art. 48 şi următoarele din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţa din oficiu convoacă adunarea creditorilor debitorului Feda Star SRL 
Adunarea creditorilor va avea loc la (sediul) Asist Cont SPRL în calitate de Lichidator judiciar 
Adresa: str. Maior Gh. Pastia nr.10/4, 620035, Focşani, România.Data: 03/05/2019,Ora 9:00:00 AM 
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 creditor,semnătura fiind legalizată de notarul 
public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat 
semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi 
înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea 
votului.Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de 
data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 
Ordinea de zi: 
1.Aprobarea ofertei de servicii evidenţă contabilă. 
Informaţii Suplimentare:Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa:-  

Lichidator judiciar Asist Cont SPRL 
Palade Mitică-Lulu 

* 
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