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17. 

Societatea InvestCapital Malta LTD, cu sediul social 
în The Hub, Triq Sant’andrija, San Gwann, Sgn 1612, 
Malta, înregistrată în Registrul Autorității de Servicii 

Financiare din Malta sub nr.C 62911 
Număr de înregistrare fiscal (TVA) MT 22194525 
cu sediul ales-la KRUK România SRL, București, 

Intrarea Nestorei nr.1, subsol, parter, et.7, 9-11, sector 
4, 

Care a subrogat BRD – GSG SA, conform 
Contractului cadru din 31.05.2017 privind cesiunea 

de creanțe, cesiune confirmată prin Actul cu Încheiere 
de autentificare nr.1487/31.05.2017 la Societatea 

profesională Notarială Nica Diana și Ene Claudiu – 
București. 

 
2.296.459,54 

 
2.041.834 

 
42,03 

 
chirografară 

1. Poziția 17. Din totalul creanțelor în valoare de 2.296.459,54 lei, creanța de 254.625,54 lei, a fost stinsă prin plată, 
conform planurilor de distribuire iar diferența de 2.041.834 lei, a fost declarată creanță chirografară prin tabelul 
nr.272/14.03.2019 (BPI nr.5.398/14.03.2019). Temei legal: art.121 alin.(2) din Legea nr.85/2006. 
2. Total general creanțe = 4.857.698,49 lei (5.134.656,51 – 276.958,02 (254.625,54+22.332,48). 

Lichidator judiciar, Lichidator Company 2003 SPRL, prin reprezentant legal, practician în insolvenţă 
 
2. Societatea MEGA EDILE IAŞI SRL, cod unic de înregistrare: 32623074 
România Tribunalul Iasi Sectia Ii Civila-Faliment 
Strada Elena Doamna nr.1A 
Dosar 2517/99/2019 (Număr în format vechi 76/2019)  
Termen 06.09.2019 

Comunicare încheiere nr. 32 
emisă la 23.04.2019 

Către,  
Debitor 
1. SC Mega Edile Iasi SRL - Iaşi, Bdul Nicolae Iorga, nr. 10A, et. 2, ap. Cam 6, Judeţ Iaşi 
Lichidator - Administrator Judiciar 
2. Alfa & Omega Insolv IPURL - Iaşi, Zona Buna Vestire, Str. Emil Honoriu, nr. 1, Judeţ Iaşi 
Se comunică, alăturat, copia încheierii nr. 32 din data de 23.04.2019, pronunţată în dosarul nr. 2517/99/2019 (număr în 
format vechi 76/2019), de Tribunalul Iaşi, Secţia Ii Civilă-Faliment, privind debitorul SC Mega Edile Iasi SRL, cu 
sediul social în Iaşi, Bdul Nicolae Iorga, nr. 10A, et. 2, ap. Cam 6, Judeţ IAŞI, cod de înregistrare fiscală 32623074, 
număr de ordine în registrul comerţului J22/1/2014. 
Parafa preşedintelui instanţei,               Grefier, 

* 
Dosar nr. 2517/99/2019 (Număr în format vechi 76/2019) 
România Tribunalul Iasi Sectia II Civila-Faliment 

Încheiere nr. 32 
Şedinţa din camera de consiliu din 23 Aprilie 2019  

Preşedinte - Miţică Alexandru 
Grefier Roxana Iuliana Bejan 

Pe rol fiind soluţionarea cererii având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei formulată de debitoarea SC Mega 
Edile Iasi SRL. 
Cererea se soluţionează în camera de consiliu, fără citarea debitoarei. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: 
Instanţa constată că s-a înaintat la dosar, de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi, istoricul 
societăţii debitoare. 
Instanţa rămâne în pronunţare cu privire la deschiderea procedurii insolvenţei. 

Judecătorul Sindic, 
Deliberînd asupra cauzei de faţă: 
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la numărul de mai sus,debitorul SC MEGA EDILE IASI SRL a 
solicitat, în temeiul art. 66 alin.1 din Lg.85/2014, deschiderea procedurii insolvenţei asupra sa, motivat de faptul că 
patrimoniul său este caracterizat de insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi 
exigibile. 
Cererea este întemeiată. 
Potrivit art. 5 pct.29 din Legea 85/2014, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin 
insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile. 
Aşa cum rezultă din lista creditorilor şi a actelor contabile depuse la dosar de debitoare (cu precădere cele care reflectă 
debitele) societatea are datorii scadente către creditorii săi cu o vechime mai mare de 60 zile şi nu dispune de lichidităţi 
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suficiente pentru achitarea datoriilor scadente, al căror cuantum depăşeşte valoarea prag de 40.000 lei stabilită de art. 5 
pct. 72 din Lg.85/2014. În acelaşi timp, cuantumul creanţelor bugetare este mai mic de 50% din totalul declarat al 
creanţelor debitorului, condiţie stabilită prin OUG 88/2018.  
Conform art. 71 al.1 din legea sus amintită, daca cererea debitorului corespunde conditiilor prevazute la art. 66, 
judecatorul-sindic va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii generale, iar daca prin declaratia facuta conform 
art. 67 alin. (1) lit. g) debitorul isi arata intentia de a intra în procedura simplificata ori se încadrează în una din 
categoriile prevăzute la art. 38 alin.2, judecatorul va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii simplificate. 
În speţă,cererea debitorului corespunde cerinţelor prevazute la art. 66 al.1 şi 5 la care face referire textul de 
lege,respectiv patrimoniul său se află în insolvenţă,în acelaşi timp ea fiind semnată de persoana care are calitatea de a-l 
reprezenta. 
De asemenea,se constată că în cauză sunt incidente disp. art.38 alin.1 din aceeaşi lege,drept pentru care cererea 
debitorului va fi admisă şi pe cale de consecinţă se va deschide procedura generală a insolvenţei. 
Se vor dispune şi mãsurile imediate prevãzute de lege,iar în ceea ce priveşte desemnarea administratorului judiciar 
aceasta se va face în raport de opţiunea debitorului, în conformitate cu disp. art. 45 lit.d din Lg.85/2014. 

Pentru aceste motive în numele legii dispune: 
Admite cererea debitorului. 
În temeiul art.71 alin 1 din Legea insolvenţei, 
Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Mega Edile Iasi SRL, cu sediul în Iaşi, 
Bdul Nicolae Iorga, nr. 10A, et. 2, ap. CAM 6, avînd nr. de înregistrare în registrul comerţului J22-1-2014, CUI 
32623074.  
În temeiul art. 73 din Legea insolvenţei, 
Desemnează, în mod provizoriu, în calitate de administrator judiciar pe Alfa & Omega Insolv IPURL, cu sediul în Iaşi, 
str. Emil Honoriu, nr.1, Zona Buna Vestire, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege.  
În lipsa unei convenţii încheiate cu creditorii,administratorul judiciar va fi retribuit din averea debitorului pe baza 
deconturilor aprobate de judecătorul-sindic. În lipsa disponibilităţilor în contul debitorului, se va utiliza fondul de 
lichidare, plăţile urmând a fi făcute potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind 
organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, decontul de cheltuieli al administratorului judiciar urmînd a fi supus 
aprobării în conformitate cu disp. art. 39 alin.4 din Lg.85/2014, respectiv a art.116 alin. 1 şi 2 din Statutul UNPIR. 
În temeiul art. 99 din Legea insolvenţei, 
Notificare privind deschiderea procedurii se va face de către administratorul judiciar debitorului, creditorilor şi Oficiului 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi în vederea efectuării de menţiuni. Comunicarea hotărârii de 
deschidere a procedurii se va face şi către Autoritatea de Supraveghere Financiară, atunci când este cazul, conf. art. 42 
alin.5, precum şi instituţiilor prevăzute la art. 76 din aceeaşi lege.  
În temeiul art. 75 alin.1 din Lg.85/2014,  
De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare 
silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. 
Până la data de 03.06.2019 administratorul judiciar va depune raportul cauzelor impus de art. 97 alin.1, raport întocmit 
în conformitate cu cerinţele prev. de art. 58 al. 1 lit. b şi în care va menţiona dacă sunt persoane vinovate de apariţia 
stării de insolvenţă, precum şi dacă există premisele angajării răspunderii acestora. Raportul cauzelor va fi publicat 
integral în BPI. 
Conform art.74 din Legea insolvenţei, 
În termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, debitorul este obligat sa depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile 
prevăzute la art. 67 alin. (1)din Lg.85/2014. 
Conform art.83 din Legea insolvenţei, 
După rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii toate actele şi corespondenta emise vor cuprinde, în 
mod obligatoriu şi cu caractere vizibile, în limbile romana, engleza şi franceza, menţiunea în insolvenţă, în insolvency, 
en procedure collective. 
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la data de 08.06.2019. 
Declaraţiile de creanţă se vor depune în două exemplare, timbrate corespunzător şi însoţite de acte doveditoare. Se 
atrage atenţia creditorilor că depăşirea termenului fixat pentru declararea creanţelor atrage decăderea din drepturile 
enumerate la art.114 din Lg. 85/2014. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 28.06.2019. 
 Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea acestuia în B.P.I. 
Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar şi definitivarea tabelului creanţelor la 
06.09.2019. 
Data, locul şi ordinea de zi a primei adunări a creditorilor vor fi stabilite de administratorul judiciar conform art.100 
alin.1 lit. e din Lg.85/2014. 
 în temeiul art.39 din Legea insolvenţei, 
Dispune deschiderea de către administratorul judiciar a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente 
procedurii. 
Executorie. 
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Cu apel în 7 zile de la comunicare. 
Dată în camera de consiliu şi pronunţată conform art. 402 teza ultimă Cod proc. civ. la data de 23.04.2019 
Preşedinte,                  Grefier, 
Miţică Alexandru                      Roxana Iuliana Bejan 
 
Județul Mureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea MAC BIRA SRL, cod unic de înregistrare: 26653593 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 88 data 24.04.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 169/1371/2017 Tribunalul Specializat Mureş, Judecător sindic Natalia-Floarea 
Roman  
2.Arhiva /registratura instanţei: Adresa loc. Târgu-Mureş, str. Bolyai, nr. 2, nr. de telefon 0265-262010, fax.0265-
311827, programul arhivei/registraturii instanţei luni – vineri între orele 800-1200. 
3.Debitor: SC Mac Bira SRL, cod de identificare fiscală 26653593, cu sediul în Târgu Mureş, str. Bărăganului nr. 20, 
ap. 12, judeţul Mureş, J26/184/2010 
4. Lichidator judiciar: CB Lichidari Consult IPURL., cod de identificare fiscală RO 13445043, cu sediul în Tg. Mureş, 
str. Strâmbă, nr. 31, jud. Mureş, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 2A0199, tel/fax 0265-261087, 
E-mail lichidariconsult@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică, Boros 
Cristian 
5. Subscrisa: CB Lichidări Consult S.P.R.L., numită în calitate de lichidator judiciar al debitorului prin Mac Bira SRL, 
reprezentată legal prin Boros Cristian, În temeiul art. 59 alin .1 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă comunică Raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi 
justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 159 alin. (1) şi art.161 astfel întocmit (e), în anexă, în număr de 1 
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. 

Lichidator judiciar CB Lichidări Consult IPURL 
Prin Boros Cristian 

Raport lunar privind descrierea modului de indeplinire a atribuţiilor in procedura insolvenţei debitorului Mac 
Bira SRL  

Număr dosar 169/1371/2017 Tribunalul Specializat Mureş, Judecător sindic Natalia-Floarea Roman  
Temeiul juridic: art. 59 alin. 1 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
1. Lichidator judiciar: CB Lichidări Consult I.P.U.R.L. 
2. Administrator special: nu a fost desemnat 
3.Debitor: SC MAC BIRA SRL, cod de identificare fiscală 26653593, cu sediul în Târgu Mureş, str. Bărăganului nr. 20, 
ap. 12, judeţul Mureş, J26/184/2010 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolenţei şi de insolvenţă, de la data 
deschiderii procedurii falimentului conform sentinţei nr. 568/20 octombrie 2017, lichidatorul judiciar a întreprins o serie 
de măsuri menţionate în Rapoartele depuse la dosarul cauzei şi publicate în B.P.I. 
Ultimul raport de activitate a fost depus la dosarul cauzei în data de 28.03.2019 și a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 6429 din data de 28.03.2019. În data de 09.01.2018, lichidatorul judiciar a înregistrat la 
dosarul cauzei cererea de angajare a răspunderii foştilor administratori ai societăţii în persoana lui Follo Gabriele şi 
Velcherean Răzvan Marcel, care constituie obiectul dosarului nr. 169/1371/2017/a1 de la Tribunalul Specializat Mures-
Falimente, următorul termen în cauză în dosarul asociat privind cererea de angajare a răspunderii fiind stabilit pentru 
data de 15.05.2019. La solicitarea instantei, lichidatorul judiciar a procedat la citarea pârâtului Velcherean Răzvan 
Marcel într-un ziar de larga răspândire respectiv cotidianul Bursa din data de 25.04.2019. În ceea ce privește dosarul nr. 
9218/320/2018 de la Judecătoria Târgu-Mureș, având ca obiect cererea de asigurare de dovezi, în care SC Mac Bira 
SRL are calitatea de pârâtă s-a stabilit un nou termen pentru data de 05.05.2019 la ultimul termen care a avut loc la data 
de 22.03.2019 instanța a pus în vederea petenţilor, prin reprezentant convenţional să depună la dosarul cauzei, cererea 
de solicitare de rectificare obiective la expertiză în exemplare suficiente, pentru a fi comunicate cu toate părţile adverse 
în maxim o săptămână și a dispus emiterea unei adrese către expertul Chirvase Mircea, cu menţiunea de a nu proceda la 
efectuarea raportului de expertiză, până la lămurirea aspectelor invocate de petenţi. În data de 23.01.2019 lichidatorul 
judiciar CB Lichidări Consult I.P.U.R.L. a fost notificat prin poștă cu privire la Actiunea în răspundere formulată de 
Sita Ioan şi Sita Gheorghe prin av. Ghere Vasile şi av. Ban Endre, acțiune care constituie obiectul dosarului 
169/1371/2017/a2 de la Tribunalul Specializat Mures-Falimente. În termenul legal lichidatorul judiciar prin 
reprezentant convențional a formulat întâmpinare trimisă prin postă, în multiplu exemplar, la Tribunalul Specializat 
Mures-Falimente. În data de 19.03.2019 lichidatorului judiciar i-a fost comunicată întâmpinarea formulată de SA R. 
City Insurance SA prin reprezentant convențional “Filip, Cătană şi Asociații“- Societate Civilă de Avocați privind 
cererea de chemare în garanție, întâmpinare la care a formulat. Primul termen de judecată în această cauză a fost stabilit 
pentru data de 15.05.2019.În ceea ce priveste situația contractelor de subînchiriere încheiate între debitoarea Mac Bira şi 
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