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Termen De Judecată: 16.05.2019 
Civil-Apel_6, ora 11:00 
Apelant - Contestator 
1. Directia Generala Regionala A Finantelor Publice Iasi-Administratia Judeteana A Finantelor Publice Iasi - Iaşi, 
Str.A.Panu, nr. 26, Judeţ Iaşi 
Apelant - Creditor 
2. SC Ermes Holding SRL - sector 4, Bucureşti, Splaiul Unirii-Sitraco Center-SCA Lucu&Asociaţii, nr. 4, bl. B3, et. 7, 
ap. BIROU 7.4 
3. SC Suceava Shopping City SRL - sector 4, Bucureşti, Splaiul Unirii - SCA Lucu ŞI Asociaţii, nr. 4, bl. B3, sc. 
Tronson 3, et. 7, ap. Birou 7.4 
Intimat - Contestator 
4. Municipiul Suceava,Prin Primar - Suceava, B-Dul 1 Mai, nr. 5A, Judeţ Suceava 
Intimat - Creditor 
5. Municipiul Iasi - Directia Generala Economica Si Finante Publice Locale - Iasi, Bd. Ştefan Cel Mare Şi Sfânt, nr. 15, 
Judeţ Iaşi 
6. SC Salubris SA - Iaşi, Sos. Nationala, nr. 43, Judeţ Iaşi 
7. SC Polaris M Holding SRL - Constanţa, Str. Spiru Haret, nr. 2A, Judeţ Constanţa 
8. SC Uvertura City Mall SRL - Botosani, Str. Cuza Vodă-Hotel Rapsodia, Corp Nou, nr. 4, et. 2, ap. Cam.213, Judeţ 
Botoşani 
9. Timisescu Ciprian Mihail - Iaşi, Calea Galata, nr. 10, Judeţ Iaşi 
Intimat - Debitor 
10. SC Peciora SRL - Iaşi, Calea Galata, nr. 10, bl. E4A, sc. B, et. 4, ap. 14-Cam 16, Judeţ Iaşi 
Lichidator 
11. Pro Reorganizare IPURL - com. Ciurea, Sat Hlincea, str.Muscatelor, nr. 52A, Judeţ Iaşi 
sunt chemați la Curtea de Apel Iași, Secția civilă, str. Elena Doamna 1A, camera Sala VI „Dimitrie Alexandresco”, 
Et.II, completul A6, în ziua de 16.05.2019 ora 11.00, în dosarul privind pe intimat SC Peciora SRL - Iaşi, Calea Galata, 
nr. 10, bl. E4A, sc. B, et. 4, ap. 14-Cam 16, Judeţ IAŞI cod de identificare fiscală  29375386 număr de ordine în 
registrul comerțului J22/2113/2011. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 
 
2. Societatea RJR INTERNATIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 15245882 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de faliment 
 pentru debitoarea SC RJR INTERNATIONAL SRL  

Nr. 276/17.04.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar nr.1223/99/2018; Tribunalul Iași, Secția a II-a Civilă-Faliment; Judecător sindic: 
Roxana Barbir. 
2.Arhiva/registratura instanței: Adresă: Iași, str. Elena Doamna, nr. 1A, jud. Iași; Tel.: 0232/260.600; Program: 09:00-
13:00 
3. Debitoare: SC RJR INTERNATIONAL SRL; CIF: 15245882; nr. de ordine în Registrul Comerțului: J22/299/2003; 
sediu: Iași, str. Smârdan, nr. 67, cam.1, jud. Iași 
4. Lichidator judiciar: ARGO IPURL; CIF: 31205707; RFO II - 0654; sediul profesional: Iași, șos. Nicolina, nr. 5, bl. 
928B, sc. D, et. 6, ap. 18, jud. Iași; Adresa de corespondență: Iași, șos. Nicolina, nr. 5, bl. 928B, sc. D, et. 2, ap. 6, jud. 
Iași; Tel.: 0744787274; Fax: 0232218917; E-mail: argoipurl@yahoo.com; Nume și prenume reprezentant lichidator 
judiciar persoană juridică: Nechifor Oana-Maria 
5. Subscrisa ARGO IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC RJR INTERNATIONAL SRL conform 
sentinței nr.521/09.04.2019 pronunțată de Tribunalul Iași, Secția a II-a Civilă-Faliment în dosarul nr.1223/99/2018, în 
temeiul art.146 alin (1) și art.147 alin (1) și (2) din Legea 85/2014 Notifică 
6. Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei SC RJR INTERNATIONAL SRL prin sentința 
nr.521/09.04.2019 pronunțată de Tribunalul Iași, Secția a II-a Civilă-Faliment în dosarul nr.1223/99/2018. 
7. Debitoarea SC RJR INTERNATIONAL SRL are obligația ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să 
depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea 85/2014. 
8. Creditorii debitoarei SC RJR INTERNATIONAL SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanțe împotriva debitorului 
în perioada de observație sau ulterior, în perioada de reorganizare și până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie 
să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanței în condițiile 
următoare: 
8.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanței născute după data deschiderii procedurii în 
tabelul suplimentar al creanțelor este 24.05.2019. În temeiul art. 117 din Legea 85/2014, nedepunerea cererii de 
admitere a creanței până la termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind creanța/creanțele deținute 
împotriva debitorului. 
8.2. Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea în BPI a tabelului suplimentar al creanțelor 
este 24.06.2019. Termenul de depunere a contestațiilor la creanțe este de 7 zile de la publicarea tabelului suplimentar în 
BPI. 
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8.3. Termenul limită pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor este 24.07.2019. 
Restricții pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau 
măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea 
nr.85/2014). 

Lichidator judiciar, ARGO IPURL,  
prin asociat coordonator Nechifor Oana-Maria 

 
3. Societatea CONSTRUCTII FEROVIARE MOLDOVA SA, cod unic de înregistrare: 1967132 
România, Tribunalul Iași, Secţia II Civilă-Faliment 
Strada Elena Doamna nr.1A 
Dosar 5864/99/2012/a16  

Comunicare 
sentinţă civilă nr.535, emisă la 11.04.2019 

Către,  
Reclamant 
1. SC Construcţii Feroviare Moldova SA prin administrator judiciar Eurobusiness LRJ SPRL Iași, Aleea Musatini, nr.2, 
judeţ Iași 
Pârât 
2. D.G.R.F.P. Iași - A.J.F.P. Iași - Iași, str. A. Panu, nr.26, judeţ Iași 
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr.535 din data de 11.04.2019, pronunţată în dosarul nr.5864/99/2012/a16, 
de Tribunalul Iași, Secţia II Civilă-Faliment, privind debitoarea SC Construcţii Feroviare Moldova SA, Iași, şos. 
Naţională, nr.5, cod de înregistrare fiscală 1967132, număr de ordine în registrul comerţului J22/1928/1991. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

* 
Dosar nr.5864/99/2012/a16 
România, Tribunalul Iași, Secţia II Civilă-Faliment 

Sentinţă civilă nr.535/2019 
Şedinţa publică de la 11 Aprilie 2019 

Instanţa constituită din: 
Preşedinte Oana Mihaela Vieru 
Grefier Adriana Iuliana Voicu 

Pe rol se află judecarea cauzei faliment privind pe reclamanta SC Construcţii Feroviare Moldova SA prin administrator 
judiciar Eurobusiness LRJ SPRL și pe pârâta D.G.R.F.P. Iaşi - A.J.F.P. Iaşi, având ca obiect ordonanţă preşedinţială - 
suspendare provizorie poprire. La apelul nominal făcut în şedinţa publică, se prezintă, pentru reclamantă, doamna av. 
Gheorghiu Gabriela, cu împuternicire avocaţială la fila 52 dosar și domnul practician în insolvenţă Pascal Eduard, 
pentru administratorul judiciar, lipsind reprezentantul pârâtei. Procedura este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei 
de către grefierul de şedinţă, care învederează că s-au depus la dosar prin Compartimentul registratură de către 
reclamantă concluzii scrise, transmise prin fax, iar de către pârâtă întâmpinare, cu duplicat, după care, La interpelarea 
instanţei, doamna av. Gheorghiu arată că cererea a fost formulată atât de administratorul special, cât și de 
administratorul judiciar al debitoarei. Instanţa ia act că se prezintă, pentru debitoare, prin administrator special, avocat 
Gheorghiu Gabriela. Instanţa înmânează duplicatul întâmpinării către administratorul judiciar. La interpelarea instanţei, 
reprezentanţii reclamantei arată că nu mai au alte cereri prealabile de formulat sau excepţii de invocat. Instanţa, din 
oficiu, invocă excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Iași şi pune în discuţia părţilor excepţia invocată. 
Doamna av. Gheorghiu Gabriela solicită respingerea acestei excepţii. Depune la dosar practică judiciară. Arată că 
prezenta cerere este o ordonanţă preşedinţială întemeiată pe dispoziţiile art.581din Vechiul Cod de procedură, iar 
Vechiul Cod de procedură arată în mod expres că ordonanţa preşedinţială este de competenţa instanţei sesizată cu 
cererea principală. Precizează că cererea principală a fost introdusă pe rolul instanței ieri, fiind înregistrat dosarul 
asociat 5864/99/2012/a17. Arată că cererea principală este o acţiune întemeiată pe Legea 85/2006, respectiv pe 
dispoziţiile art.4 şi 6, fiind o acţiune de drept comun întemeiată pe dispoziţiile Legii 85/2006, nefiind o contestaţie la 
executare sau o acţiune întemeiată pe Codul de procedură fiscală sau civilă. Solicită a se constata că strict pe art.581 din 
Vechiul Cod de procedură civilă coroborat cu art.4 şi art.6 din Legea 85/2006, tribunalul este competent să soluţioneze 
prezenta cerere. Practic, această excepţie a mai fost invocată în ţară de ANAF şi a fost respinsă în mod unitar de 
Judecătorii-sindici şi de Curtea de Apel, în speţă Curtea de Apel Braşov, cu motivarea arătată mai sus, în sensul că 
părţile înţeleg să formuleze acţiunea de fond ca fiind întemeiată pe Legea 85/2006 și nu pe vreun cod de procedură. Prin 
urmare apreciază că ordonanţa rămâne în competența Judecătorului-sindic, potrivit dispoziţiilor art.581 din Vechiul Cod 
de procedură sau art.997 din Noul Cod de procedură, existând şi speţe pronunţate în acest sens. În consecinţă, solicită 
respingerea excepţiei necompetenței materiale a Tribunalului Iași. Domnul practician în insolvenţă Pascal Eduard, 
pentru administratorul judiciar, achiesează la concluziile reprezentantului administratorului special. Consideră că 
Judecătorul-sindic este competent în a soluţiona prezenta cerere motivat de faptul că, în opinia sa, Judecătorul-sindic 
este singurul competent să asigure legalitatea derulării procedurii. Arată că este definit prin Legea 85/2006 contul de 
insolvenţă, existând diverse controverse, însă A.N.A.F.-ul uzează de prevederile Ordonanţei 88/2018 pentru a bloca 
aceste conturi. În speţa de faţă, blocarea contului de insolvenţă conduce la prejudicierea procedurii. Doamna av. 
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