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garantat, DGRFP Cluj-Napoca, în sumă de 9.265 lei, în primele 30 de zile de la data confirmării planului de 
reorganizare. Astfel, având în vedere că plata s-a efectuat în data de 03 ianuarie 2019, iar planul de reorganizare a fost 
confirmat de către judecătorul sindic în data de 05 decembrie 2018, constatăm că societatea debitoare și-a îndeplinit 
obligațiile asumate prin planul de reorganizare. 
5. Concluzii, propuneri, solicitări 
În urma analizei efectuate, raportat la primul trimestru de reorganizare al societăţii Florotex SRL, s-au constatat 
următoarele: 
- veniturile operaționale în perioada analizată cuantifică 0,419 mil. lei, cu 0,018 mil. lei mai puțin în comparație cu 
previziunile asumate prin planul de reorganizare în valoare de 0,438 mil. lei; 
- profitul operational în perioada analizată cuantifică 30.085 lei, în condițiile în care s-a estimat un profit operaţional în 
valoare de 40.945 lei; 
- au fost efectuate distribuiri în valoare de 9.265 lei, ceea ce reprezintă 100% din sumele asumate prin planul de 
reorganizare. 
În vederea prezentării acestui raport financiar administratorul judiciar a convocat adunarea creditorilor Florotex SRL 
pentru data de 24.04.2019, ora 11:00 la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr. 8, et. 1, 
ap. 2B, jud. Cluj. Pe ordinea de zi a acestei ședințe se află ca unic punct: 
Prezentarea şi aprobarea raportării financiare aferente perioadei ianuarie-martie 2019, corespunzătoare primului 
trimestru de reorganizare, întocmită de către administratorul judiciar în conformitate cu prevederile art. 144 din Legea 
nr. 85/2014, 
Administratorul judiciar propune adunării creditorilor Florotex SRL, votarea continuării procedurii de reorganizare a 
societăţii debitoare raportat la măsurile luate și ce urmează a fi implementate în cadrul planului de reorganizare aprobat 
de către adunarea generală a creditorilor. 
Concluziile şedinței adunării generale a creditorilor consemnate în Procesul verbal de ședință vor fi depuse la dosarul 
cauzei astfel încât acestea să poată fi prezentate judecătorului-sindic și creditorilor. 
Cluj-Napoca - 18.04.2019 

Asset Recovery IPURL administrator judiciar al Florotex SRL 
prin practician în insolvenţă Av. Giura Dragoș 

 
Județul Covasna 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea PLASTIPACK SISTEMS SRL, cod unic de înregistrare: 25837520 

Notificare privind deschiderea procedurii falimentului 
Nr. 324/18.04.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 8/119 Anul 2017; Tribunal Covasna - Secţia Civilă; Judecător sindic: Munteanu 
Cosmin Traian.  
2.Arhiva/registratura instanţei: adresa 520023 Sfântu Gheorghe, str. Kriza János nr. 2, judeţul Covasna, număr de 
telefon 0267/311606, programul arhivei/registraturii instanţei: în zilele de lucru, cu începere de la ora 08: 00.  
3.1. Debitor: Plastipack Sistems SRL; Cod de identificare fiscală 25837520; sediul social: Sf. Gheorghe, str. Ciucului, 
nr. 44, judeţul Covasna; Număr de ordine în registrul comerţului J14/194/2009.  
3.2. Administrator: Imreh Etele.  
4.Creditor: toţi creditorii cunoscuţi şi necunoscuţi.  
5.Lichidator judiciar: ECG Tamas Laszlo SPRL, Cod de identificare fiscală RO21136987, sediul social: Odorheiu 
Secuiesc, str. Constructorilor nr. 15/10, jud. Harghita; Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFOII 
0166/31.12.2006 Tel 0372 - 705.553 Fax 0372 - 877.023, E - mail office@liquidate. ro, Nume şi prenume reprezentant 
lichidator judiciar persoană juridică Tamás László.  
6.Subscrisa ECG Tamas Laszlo SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Plastipack Sistems SRL, 
conform sentinței civile nr. 46/S din data de 28 martie 2019, pronunţată de Tribunalul Covasna - Secţia civilă în dosarul 
8/119/2017, în temeiul art. 99 alin. (1) din Legea privind procedura prevenirea insolvenţei notifică 
7. Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului SC Plastipack Sistems SRL, prin sentința civilă nr. 46/S 
dată în camera de consiliu din data de 28 martie 2019, pronunţată de Tribunalul Covasna - Secţia civilă în dosarul 
8/119/2017.  
7.1. Deschiderea procedurii falimentului ridică debitoarei SC Plastipack Sistems SRL dreptul de administrare conform 
art. 85 din lege.  
7.2. Creditorii debitorului SC Plastipack Sistems 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 limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute în procedură, asupra averii 
debitorului este 10 mai 2019. În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind prevenirea insolventei, nedepunerea cererii 
de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le 
dețineți împotriva debitorului.  
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 07.06.2019; Termenul pentru întocmirea şi 
afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 05.07.2019.  
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8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna 
pentru efectuarea menţiunii.  
Informaţii suplimentare:  
1. 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. 99 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.  
2. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele 
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.  
3. 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 administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la 
dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.  
4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.  
5. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200,00 lei.  
6. 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 insolventei).  

S. P. ECG Tamas Laszlo SPRL 
prin Tamás László 

 
2. Societatea ROAD-SERVICE SRL, cod unic de înregistrare: 6333900 
România, Tribunalul Covasna  
Str. Kriza Janos, nr. 2, Sf. Gheorghe, jud. Covasna 
Dosar nr. unic 951/119/2014 
Termen: 14 iunie 2019 

Citaţie 
emisă la: ziua 12 luna 04 anul 2019 

Creditorii: 
1. NR Administraţia Judeţeană A Finanţelor Publice Covasna prin reprezentant legal - Şef Administraţie Ambrus Attila 
- Sfântu Gheorghe, str. Bem Jozef, nr. 9, Judeţ Covasna 
2. NR Birou Executor Judecătoresc Bălaş Marius, reprezentat prin Bălaş Mariu - executor judecătoresc - Târgu 
Secuiesc, str. Petofi Sandor, nr. 33, bl. 6, sc. A, ap. 4, judeţ Covasna 
3. NR SC Gipa Trans SRL prin reprezentant legal - administrator Toma Paul - Blejoi, str. Şcolii, nr. 586, judeţ Prahova 
4. NR SC Auto Shieb SRL prin reprezentant legal - Slimnic, str. Principală, nr. 31, judeţ Sibiu 
5. NR SC Ameridac SRL prin reprezentant legal, cu sediul ales la Urban Si Asociaţii Debits Management SRL - sector 
6, Bucureşti, Bd. Preciziei, Preciziei Business Center, nr. 1, et. 4 
6. NR SC Transilvania Leasing IFN SA prin reprezentant legal - Director General Manea Ioan - Braşov, B-dul Eroilor, 
nr. 3A, et. mezanin, judeţ Braşov 
7. NR SC Carmidex SRL prin lichidator judiciar ECG Tamas Laszlo IPURL, reprezentat legal de Tamas Laszlo - 
Odorheiu Secuiesc, str. Constructorilor, nr. 15/10, Cod poștal 535600, judeţ Harghita 
8. NR SC Institutul De Cercetări În Transporturi Incertrans SA prin reprezentant legal - Director General Daniel George 
Costache - sector 1, Bucureşti, Calea Griviţei, nr. 391 - 393 
9. NR Carmeuse Holding SRL prin reprezentant legal - administrator Alina Iştoc, cu sediul ales - sector 2, Bucureşti, 
str. Plantelor, nr. 16 
10. NR Compania Naţională De Autostrăzi Şi Drumuri Naţionale Din România SA prin Direcţia Regională De Drumuri 
Şi Poduri Braşov prin reprezentant legal - Braşov, str. M. Kogălniceanu, nr. 13, bl. C2, sc.1, judeţ Braşov 
11. NR SC Gheomar Cons SRL prin reprezentant legal - administrator Gabur Gheorghe - Dumbrava Roşie, judeţ Neamţ 
12. NR SC Grup Cons Expert SRL, prin reprezentant legal, cu sediul ales - Ploieşti, str. Maramureş, nr. 23, judeţ 
Prahova 
Petent 
13. NR SC Exclusiv Construct SRL prin reprezentant legal - administrator Diaconescu Nicolae, cu sediul ales - sector 4, 
Bucureşti, str. Poenaru Bordea, la av. Vasilescu Loredana, nr. 8 - 10, ap. 26 
Debitor 
14. NR SC Road Service SRL prin reprezentant legal - administrator Farkas Imre - Târgu Secuiesc, str. Nicolae 
Bălcescu, nr. 2, bl. 45, sc. D, et. parter, judeţ Covasna 
Lichidator 
15. NR ECG Tamas Laszlo IPURL prin reprezentant legal Tamas Laszlo, cu sediul ales - Sfântu Gheorghe, str. Vasile 
Goldiş, nr. 2, judeţ Covasna 
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 33, completul 10, în ziua de 14 luna 06 anul 2019 ora 9,00 în proces cu 
debitorul SC Road – Service SRL prin reprezentant legal – administrator Farkas Imre, cu sediul în mun. Târgu Secuiesc, 
str. Nicolae Bălcescu nr. 2, bl. 45, sc. D, parter, judeţ Covasna, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Covasna sub nr. J14/775/1994, având cod de identificare fiscală nr. 6333900, pentru procedura 
insolvenţei. Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub 
sancţiunea decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.  

Grefier, 
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