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- cont 446 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate” – sold creditor de 156.740 lei; 
- cont 4481 Alte datorii la bugetul statului” – sold creditor de 240.870 lei; 
- cont 461 „Debitori diverşi” – sold debitor de 127.016,89 lei, reprezintă diverse persoane fizice pentru care au fost 
întreprinse acțiuni de recuperare și de la care au fost recuparate parțial sume. 
- cont 473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare” – sold creditor de 900 lei; 
- cont 5121 Cont la bancă în lei” – sold debitor de 458,30 lei; 
- cont 5124 Conturi la bănci în valută – sold debitor de 11,86 lei; 
- cont 5311 Casa în lei” – sold debitor de 1.418,69 lei, care a fost predat lichidatorului juidciar. 
În anexă se prezintă balanţa de verificare la data de 31.08.2014. 
În perioada reorganizării judiciare au fost valorificate un număr de 28 buc. autoturisme și autoutilitare din patrimoniul 
debitoarei Eurocar SRL, cu prețul total de 48.000 euro + TVA, respectiv 265.803,42 lei, conform hotărârii adunării 
creditorilor din data de 13.02.2014. Din suma menționată s-au efectuat următoarele plăţi: 
1. cheltuieli curente: 
• c/v marfă: 158.400 lei (furnizor Mondex S.A); 
• c/v asistenţă juridică: 34.720 lei ( SCA Suciu şi Asociaţii); 
2. cheltuieli de procedură: 25.020,17 lei (Relco Active SPRL); 
3. distribuire conform plan de reorganizare: 48.515 lei. 
III. Situaţia de fapt a debitoarei Eurocar SRL  
Societatea Eurocar SRL a desfășurat ca activitate principală Transporturi rutiere de mărfuri” - cod CAEN 4941, 
distribuind în țară marfa produsă de către societatea Mondex SA  
IV. Cauzele care au determinat intrarea societăţii Eurocar SRL în insolvenţă şi persoanele responsabile de această stare 
Analizând actele contabile predate de către debitoare, respectiv bilanţul întocmit la data de 31.12.2012, 31.12.2013 și 
30.06.2014 şi balanţa de verificare la data de 31.08.2014, s-au determinat următoarele cauze: 
- cheltuielile mari cu salariile și personalul având în vedere majorările acestora; 
- cheltuielile mari cu parcul auto (reparații, revizii, consumabile...), dar și cu costul de achiziție al acestora; 
- rentabilitatea scăzută a societății; 
- furturile și lipsurile din fondul de marfă. 
Cu privire la persoanele vinovate de ajungerea societăţii în procedura insolvenţei 
Până la data prezentului raport, din verificarea prin sondaj a documentelor de evidenţă contabilă, nu au reieşit fapte de 
natura celor prevăzute de art.138 alin.(1) din Legea nr.85/2006, prin care s-ar putea atrage răspunderea 
administratorului social pentru pasivul neacoperit al debitorului şi ca urmare opinăm că nu se impune formularea unei 
cereri de antrenare a răspunderii patrimoniale împotriva administratorului social. 

Relco Active SPRL, prin Ec. Ţichil Marcel 
 

Județul Suceava 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea BEST IRIMUG S.R.L., cod unic de înregistrare: 33346605 
Tribunalul Suceava 
Dosar nr. 840/86/2019 
În faliment, în bankruptcy, en faillite 

Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă 
Nr. 997/02.05.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 840/86/2019, Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: Cosovăț 
Andrei; 
2.Arhiva instanţei: Adresa: Mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 62, jud. Suceava, Programul arhivei instanţei 09-13; 
3.Debitor: SC BEST IRIMUG SRL; C.U.I. 33346605, sediul social: sat Luncușoara, com. Udești, nr. 40A, jud. 
Suceava, nr. O.R.C. J33/569/2014;  
4.Creditori: Credit Europa, SC Bucovina Electro Top SRL, SC Linda Ecotil SRL, SC Masterdom Profile SRL, SC Azur 
Construct SRL, SC Matei David Construct SRL, SC Lizmetal SRL, SC GML Steel Grup SRL, OTP Bnk, Stănescu 
Mugurel; 
5.Lichidator judiciar: LEXINSOLV I.P.U.R.L. Suceava, sediul social: Mun. Suceava, str. Zamcei nr. 5, jud. Suceava, 
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II - 0101, tel./fax 0230551784, E-mail: 
lexinsolv@yahoo.com, reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Ec. Ceucă Ion; 
6.Subscrisa: LEXINSOLV I.P.U.R.L. Suceava, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC BEST IRIMUG SRL 
conform încheierii nr. 196/17.04.2019 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă, în dosar nr. 840/86/2019, 
în temeiul art. 99 alin. (1) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 71 alin. 
(1) şi art. 67, alin. (1) din acelaşi act normativ, notifică 
7. Deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului SC BEST IRIMUG SRL, prin încheierea nr. 
196/17.04.2019 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 840/86/2019.  
7.1. Debitorul SC BEST IRIMUG 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 privind procedura insolvenţei. 
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7.2. Creditorii debitorului SC BEST IRIMUG SRL se pot opune deschiderii procedurii simplificate de insolvenţă, în 
termen de 10 zile de la primirea prezentei notificări, conform prevederilor art. 71, alin. (2) din Legea nr. 85/2014. 
7.3. Creditorii debitorului SC BEST IRIMUG SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7.3.1. 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 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la 
termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.  
7.3.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al 
creanţelor: 05.06.2019. 
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 12.06.2019. 
Termenul pentru întocmirea, afișarea şi publicarea în BPI a tabelului definitiv al creanţelor este 25.06.2019. 
Termenul pentru depunerea raportului prevăzut la art. 97 din Legea nr. 85/2014 este 24.05.2019. 
8. Adunarea creditorilor: 
 Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar; 
Adresa: Mun. Suceava, str. Zamcei nr. 5, jud. Suceava, Data 10.06.2019, Ora 10:00 având ca ordine de zi: 
prezentarea situaţiei debitorului; 
desemnarea/confirmarea Comitetului creditorilor; 
confirmarea/înlocuirea lichidatorului judiciar şi stabilirea onorariului acestuia. Lichidatorul judiciar propune 
confirmarea onorariului lunar de 1.500 lei stabilit de judecătorul sindic prin încheierea nr. 196/17.04.2019. 
10. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava 
pentru efectuarea menţiunii. 
Informaţii suplimentare: 
� În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere 
a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei. 
� Cererea de 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. 
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru. 
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). 

Ec. Ceucă Ion 
 

Județul Timiş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea IZO - OIL SRL, cod unic de înregistrare: 15512777 
Dosar nr. 5086/30/2014 – Tribunalul Timiș 
Debitor: SC IZO - OIL SRL  
<< în faliment >><< în bankruptcy >> << en faillite >> 
Nr. de înreg. O.R.C. J35/1438/2003, C.U.I. 15512777  

Convocatorul adunării creditorilor 
Nr. de înregistrare 179/ 02.05.2019 

1. Date privind dosarul: nr. dosar: 5086/30/2014, Tribunalul Timiș, Judecător sindic: Casiana Todor, 
2.Arhiva/registratura instanţei: adresa: mun. Timişoara, P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2, jud. Timiş, nr. de telefon: 0256/498044, 
programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, orele 8,30-12.30,  
3.1. Debitor: SC IZO - OIL SRL, cu sediul social înMunicipiul Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, Judet Timiş, nr. de 
înreg. O.R.C. J35/1438/2003, C.U.I. 15512777, 
3.2. Administrator special: Cornu Georgică, 
4.Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiș S.P.R.L. sediul social: mun. Timișoara, str. 
Proclamația de la Timișoara, nr. 7, cam. 28, jud. Timiș, tel/fax: 0356/467580, e-mail: timisoara@insolventa.ro, nr. de 
înregistrare în Registrul formelor de organizare RFO II 0572, 
5. Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiș S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului 
SC IZO - OIL SRL, cu sediul social în municipiul Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiş, nr. de înreg. O.R.C. 
J35/1438/2003, C.U.I. 15512777, potrivit Încheierii Civile nr. 2208 din data de 19.09.2014, pronunţată de Tribunalul 
Timiș, în dosarul nr. 5086/30/2014, în temeiul art. 47 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, convoacă adunarea creditorilor debitorului SC IZO - OIL SRL Şedinţa Adunării 
creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, Adresa: mun. Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara, nr. 7, 
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