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petentei la adresa de mail a departamentului juridic, în condiţiile în care este un act de natură juridică, neputându-se
considera, pur şi simplu, cum a susţinut petenta, că trebuia transmisă, în mod obligatoriu, la adresa de mail a
secretariatului.
Potrivit art. 186 alin. 1 C.proc.civ., partea care a pierdut un termen procedural va fi repusă în termen numai dacă
dovedeşte că întârzierea se datorează unor motive temeinic justificate.
Petenta a arătat că a luat la cunoştinţă de deschiderea procedurii doar în data de 11.10.2018 când a verificat căsuța de
email a departamentului din cadrul Serviciului Juridic.
Judecătorul sindic constată că petenta nu a invocat şi dovedit motive temeinic justificate în susţinerea cererii de
repunere în termen. Constituie astfel de motive numai acele împrejurări care, fără a avea gravitatea forţei majore, sunt
exclusive de culpă. Or, în speţă, faptul că petenta nu a verificat corespondenţa electronică primită la adresa
departamentului juridic decât în data de 11.10.2018 îi este imputabil acesteia.
Prin urmare, constatând că nu sunt îndeplinite în cauză condiţiile prevăzute de art. 186 C.proc.civ., urmează a respinge
cererea de repunere în termenul de înregistrare a cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei, formulată de
creditoarea RADEF România Film”.
Analizând contestaţia la tabelul definitiv de creanţe, formulată de creditoarea RADEF România Film”, judecătorul
sindic reţine următoarele:
Tabelul definitiv cuprinzând creanţele asupra debitoarei a fost depus la dosarul cauzei şi afişat la uşa Tribunalului
Specializat Cluj la data de 13.11.2018 (f. 189-191) şi publicat în BPI nr. 21543/13.11.2018 (f. 231, 232).
Creditoarea RADEF RomâniaFilm” a formulat contestaţie, susţinând că în mod greşit practicianul în insolvenţă nu a
procedat la înscrierea în tabel a creanţei aparţinând acesteia, în sumă de 194.841,17 lei, solicitată prin cererea de
admitere a creanţelor nr. 5261/17.10.2018.
Judecătorul sindic constată că atât timp cât prin sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei a fost stabilită data de
20.08.2018 ca termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei,
contestatoarea a fost notificată cu privire la deschiderea procedurii cu respectarea art. 99 şi art. 42 din Legea nr.
85/2014, iar cererea contestatoarei a fost depusă abia la data de 17.10.2018 – după expirarea termenului prevăzut de art.
100 alin. 1 lit. b) – şi cererea sa de repunere în termen urmează a fi respinsă, contestatoarea este, conform art. 114,
decăzută din dreptul de a fi înscrisă în tabelul creditorilor, cât priveşte creanţa în sumă de 194.841,17 lei reprezentând
contravaloare facturi emise în perioada 06.12.2012 - 04.07.2018.
Prin urmare, reţinând că în mod corect s-a constatat de către administratorul judiciar decăderea contestatoarei din
dreptul a fi înscrisă în tabelul creditorilor cu creanţa menţionată, în temeiul art. 111, art. 113 şi art. 114 din Legea nr.
85/2014, va respinge, ca neîntemeiată, contestaţia la tabelul definitiv de creanţe, formulată de contestatoarea RADEF
RomâniaFilm”.
Pentru aceste motive, în numele legii,hotărăşte:
Respinge cererea de repunere în termenul de înregistrare a cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei,
formulată de creditoarea RADEF România Film”.
Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia la tabelul definitiv de creanţe, formulată de creditoarea RADEF RomâniaFilm”,
cu sediul în Bucureşti, B-dul Gh. Magheru, nr. 12-14, sector 1, în insolvenţă, cu sediul procesual ales în Bucureşti, Şos.
Străuleşti, nr. 3-5, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/10995/1991, CUI RO
2351458, cu privire la tabelul definitiv de creanţe întocmit de administratorul judiciar Cabinet Individual De Insolvență
Paler Groşan Georgeta Daciana” în cadrul procedurii insolvenţei debitoarei Life Style Company SRL
Acordă termen pentru examinarea stadiului procedurii pentru data de 12 aprilie 2019, ora 11.00, sala 249.
Executorie.
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel care va fi depus la Tribunalul Specializat Cluj.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22 februarie 2019.
Preşedinte,
Grefier,
Dana Ioana Rusu
Ligia Nistor
Județul Iaşi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ROMIL SERVICE SRL, cod unic de înregistrare: 6790146
Notificare privind
deschiderea procedurii generale a falimentului
Număr: 1754 Data emiterii:16.04.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 4116/99/2015 (212/2015) Tribunal IAŞI Secţia II CIVILĂ-FALIMENT
Judecător sindic: d-na. Roxana Barbir
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: IAŞI, str. Elena Doamna, nr. 1A Număr de telefon: 0232215160 programul
arhivei/registraturii instanţei: 8-13
3.Debitor: ROMIL SERVICE” S.R.L Cod de identificare fiscală 6790146; sediul social în sat Lețcani, com. Lețcani,
DN 28, KM 61, Judet Iaşi, Număr de ordine în registrul comerţului: J22/3403/1994.
3.1. Administrator special: d-nul MIHAI PASCAL
4.Creditori: AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECȚIA GENERALĂ DE FINANȚE
IAȘI cu sediul în Iași, str. Anastasie Panu, nr.26, DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI FINANȚE PUBLICE LOCALE Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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PRIMĂRIA IAȘI cu sediul social în Iași, str. Stefan cel Mare și Sfânt, nr.11-15, jud. Iași, ING BANK N.V. Sucursala
București cu sediul în București, Bdul Iancu de Hunedoara, nr. 48, Parter, et. 12, Sectorul 1, Salariați ai SC ROMIL
SERVICE S.R.L Iași, sat Lețcani, com. Lețcani, jud. Iași, COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI și
DRUMURI NAȚIONALE DIN România Iași, str. Gh. Asachi, nr. 19, jud. Iași, CONSILIUL LOCAL LEȚCANI –
UAT din sat Lețcani, com. Lețcani, jud. Iași, IVECO România S.R.L cu sediul în București, str. Tipografilor, nr. 11-15,
et. 5, Clădirile A1 si LA reprezentată convențional de SCA Peterka si Asociații cu sediul în București, Bdul Aviatorilor,
nr. 33, et. 2, sector 1, UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA cu sediul în Bucuresti, sector 1, str.
Ghetarilor, nr. 23-25 reprezentată prin SCA Bulboaca & Asociații cu sediul în str. Dumbrava Rosie, nr. 10, sector 2
București, DUNCĂ EXPEDIȚII SA din Dumbrăvița, DJ 691 KM 7+142, jud. Timiș, POLARIS M HOLDING cu sediul
social în Constanța, str. Spiru Haret, nr. 2A, jud. Constanța, BRD GROUPE SOCIETE GENERALE prin mandatar
COFACE România Credit Management Services S.R.L cu sediul social în cu sediu în București, Calea Florească, nr.
39, et. 3, sector 1, SC APAVITAL SA cu sediul în Iași, str. M. Costăchescu, nr.6, jud. Iași, COMPANIA NAȚIONALĂ
PENTRU CONTROLUL CAZANELOR cu sediul în București, str. Fluviului, Nr.16, sector 1, București, SC AUTO
PERA INVEST S.R.L cu sediul procesual ales la SC URBAN&ASOCIAȚII S.R.L din București, Preciziei Business
Center, bdul Preciziei, nr. 1, et. 4, sector 6, București, SC AIR LIQUIDE România S.R.L cu sediul social în București,
Bdul Mircea Eliade, nr.18, et. 1, sector 1, București, SC SOMIR PARTS GROUP S.R.L (fostă ROMIL GROUP S.R.L)
cu sediul social în com. Lețcani, DN 28, KM 61, jud. Iași, BRD GROUPE SOCIETE GENERALE sucursala Iași cu
sediul în Iași, str. Anastasie Panu, nr.1B-2A, jud. Iași, SC GAM AUTO 66 S.R.L cu sediul în Constanța str. Badea
Cârțan, nr. 10, Bl. C11, sc.A, Ap.37, SC RKMAC S.R.L cu sediul social în Iași, Șos. Tomești, nr. 13, jud. Iași, SC NCH
România PRODUSE DE ÎNTREȚINERE S.R.L cu sediul social în București, Bdul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Parter,
Hermes Business Campus, sector 2, SC MERCH SERVICES S.R.L cu sediul în Cluj Napoca, str. Giordano Bruno, nr.
1-3, jud. Cluj, SC AUTO PADOVA S.R.L cu sediul în Lețcani, DN 28, KM 61, jud. Iași, SC ORMI
INTERNAȚIONAL S.R.L cu sediul social în Iași, str. Prof. Cujbă, nr. 17, SC ELECTRIC GRUP SA cu sediul în Iași,
Bdul Metalurgiei, nr. 4, jud. Iași, SC OPTIM FLEET (fosta SC ROMIL TRANS S.R.L) cu sediul în Iași, Calea
Chișinăului, nr. 57, Birou nr. 4, jud. Iași, IVECO KAPITAL LEASING IFN SA cu sediul social în București, Sectorul
1, str. Tipografilor, nr. 11-15, Et.5, reprezentată de SCA Peterka și Asociații cu sediul profesional în București Bdul
Aviatorilor, nr. 33, et. 2, SC TECNOMAR S.R.L cu sediul social în București, str. Av. Ștefan Sănătescu, nr. 9, cu sediu
ales la Cab Av. Ștefănuț Ciprian Petru din București, Șos. Olteniței, nr.254, bl. 151, sc. 2, ap.55, sector 4. APELE
ROMÂNE ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ APĂ-PRUT – BÂRLAD cu sediul social în Iași, str. Th. Văscăuțeanu,
nr.10, jud. Iași, E.ON ENERGIE România SA cu sediul în Târgu Mureș, str. Justișiei, nr. 12, cu sediu ales pentru
corespondență în Iași, Piața Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1A, jud. Iași.
5.Lichidator judiciar: „EuroBusiness LRJ”S.P.R.L. Cod de identificare fiscală: RO 16605670 sediul social: Iaşi, str.
Zorilor nr. 11, jud. Iaşi Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO II 0022/2006 Tel/Fax:
0232/22.07.77 E-mail:office.is@lrj.ro. nume ºi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică EDUARD
PASCAL
6.Subscrisa: „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L. a fost desemnat în calitate de administrator judiciar al debitorului SC
ROMIL SERVICE SRL conform Încheierii nr. 170/23.06.2015, pronunţată de Tribunalul IAŞI, secţia II CIVILĂFALIMENT, în dosarul nr. 4116/99/2015 (212/2015), ulterior, societatea a parcurs perioada de reorganizare prin
intermediul Planului de Reorganizare confirmat prin Sentința Civilă nr. 1482/24.10.2017, iar în prezent societatea se
află în faliment conform Încheierii nr. 467 din 02.04.2019 a Tribunalului Iași prin care a fost desemnat și lichidatorul
judiciar, în temeiul art. 145, alin. (1), lit. C din Legea 85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenţei și de
insolvență,
NOTIFICĂ
7. Intrarea în procedura generală a falimentului debitorului ROMIL SERVICE” S.R.L prin Sentinþã civilã nr. 467 din
data de 02.04.2019 pronunţată de Tribunalul IAŞI, secţia II CIVILA-FALIMENT, în dosarul nr. 4116/99/2015
(212/2015).
7.1. Debitorul ROMIL SERVICE S.R.L are obligaţia ca în termen de 10 zile de la intrarea în faliment să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedura de insolvență.
7.2. Creditorii debitorului ROMIL SERVICE S.R.L 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 născute în cursul
procedurii este: 10.05.2019. În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de
admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi
împotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului
suplimentar al creanţelor este 10.06.2019. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al
creanţelor este: 10.07.2019.
8.Deschiderea procedurii falimentului se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul IAŞI/ registrului
societăţilor agricole / registrului asociaţiilor şi fundaţiilor / alte registre pentru efectuarea menţiunii. Informaþii
suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal
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„Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin(1) din Legea 85/2014
privind procedura de prevenire a insolvenţei și de insolvență.  Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar 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 lichidatorului 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 200,00 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
procedura insolvenţei).
Lichidator judiciar,
„EuroBusiness LRJ” S.P.R.L.,
Prin asociat coordonator:
Maria Dascălu
Județul Mureş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MOARA ZSIGMOND SRL, cod unic de înregistrare: 1255916
Tabel definitiv consolidat de obligatii al debitoarei SC Moara Zsigmond SRL Aluniş
Nr.320.Data emiterii:15.04.2019
1.Date privind dosarul:număr dosar 493/1371/2012, Tribunalul Specializat Mureş
Judecator sindic:Valentin Buliga
2.Arhiva/registratura instanţei:
Adresa:str.Justiţiei, nr.1,Târgu-Mureş, judeţul Mureş.Numar telefon 212541.Program arhivă:8,00-12,00.
3.1.Debitor:SC Moara Zsigmond SRL.Cod de identificare fiscală:Ro-1255916, sediul:Aluniş, nr.342, judeţul Mureş,
Număr de ordine în registrul comerţului J-26-1198/1991.
3.2Administrator special:
4.1Creditor:
5.Administrator judiciar:Botos Iacob Dorinel.Cod de identificare fiscală 19852097,domiciliul-str. Principală, nr.67/F,
sc.1, ap.10, Localitatea Ungheni, judeţul Mureş, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă
1B1478.Telefon:0740207742,0722646459,fax 0265233389.
6.Subsemnatul Botos Iacob Dorinel,în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Moara Zsigmond SRL,
conform încheierii comerciale nr.808/C din 31.05.2012, pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş, în dosar
493/1371/2012, în temeiul art.33 alin.5 din Legea privind procedura insolvenţei notificǎ:
Capitolul I-Cheltuieli de lichidare.Taxe şi orice alte cheltuieli aferente procedurii falimentului, inclusive cheltuieli
necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, precum şi plata salariilor persoanelor
angajate în condiţiile art.23.Aceste sume se distribuie în ordinea reglementată de art.123 din legea 85/2006.
Capitolul II-Creanţe garantate
Nr.
Creditor
Valoarea
Valoarea
Nr.şi data
Ordinea de
Crt.
Creanţei
Creanţei
Declaraţiei
distribuire
Înscrise
Solicitate
1.DGFP Mureş
56.339
56.339
25781
Art.121
AFP Reghin
27.07.2012
Pct.1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.Kruk România SRL
26.939
26.939
12.03.2019
„
Total 2
83.278
158.224
„
„
Capitolul III-Creanţe bugetare
Nr.
Creditor
Valoarea
Valoarea
Nr.şi data
Ordinea de
Crt.
Creanţei
Creanţei
Declaraţiei
distribuire
Înscrise
Solicitate
1.DGFP Mureş
36.379
36.379
25781
Art.123
AFP Reghin
27.07.2012
Pct.4
Total 3
36.379
36.379
„
„
Capitolul-IV-creanţe chirografare
Nr.
Creditor
Valoarea
Valoarea
Nr.şi data
Ordinea de
Crt.
Creanţei
Creanţei
Declaraţiei
distribuire
Înscrise
Solicitate
1.Panimon SA Oneşti
1.600
1.600
2165
Art.123
30.07.2012
Pct.7
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