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Raportul privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în cadrul procedurii de insolvenţă a debitorului 
Italrom Leather SRL şi continuare a perioadei de observaţie din procedura generală 

Număr dosar 2015/97/2019, Tribunalul Hunedoara Secţia II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Judecător sindic: dna.Iftimus Adina Camelia 
Temei juridic: art. 92 din Legea nr.85/2014 
Administrator judiciar: ABA Insolvency SPRL 
Debitor: Italrom Leather SRL 
1. Informaţii generale privind deschiderea procedurii insolvenţei împotriva Italrom Leather SRL  
Procedura insolvenţei împotriva debitoarei Italrom Leather SRL a fost deschisă la solicitarea societăţii potrivit 
prevederilor art. 66 alin. 1 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cerere 
depusă la registratura Tribunalului Hunedoara la data de 07.07.2019.  
ABA Insolvency SPRL a fost desemnată în calitate de administrator judiciar al debitoarei prin Încheierea 
nr.110/F/CC/31.07.2019 pronunţată de Tribunalul Hunedoara – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal în dosar nr. 2015/97/2019. 
2.  Date generale privind administratorul judiciar: 
ABA INSOLVENCY SPRL 
Cod de identificare fiscală: RO 21214961 
Sediul social: Timişoara, str. Stuparilor, nr. 10, jud. Timiş, cod poştal 300261 
Număr de înscriere în registrul societăţilor profesionale al UNPIR: RFO II 0230.  
Tel: 0256 499 715, Fax: 0256 499 509 
Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Bogdan-Radu Herzog 
3. Date generale privind debitoarea  
Cod de identificare fiscală: RO 16394297 
Sediul social: sat Mintia, comuna Vetel, str Matei Corvin, nr 202F, jud Hunedoara 
Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara: J20/682/2004 
Capital social: 3.820.000 lei 
Asociati persoane fizice: 
- Desario Giuseppe – cetatean italian care detine un procent de 10% din capitalul social 
- Zambetta Carlo – cetatean italian care detine un procent de 90% din capitalul social 
Obiect principal de activitate: 3109 – Fabricarea de mobila n.c.a 
Puncte de lucru: 
- Municipiul Vulcan, str Nicolae Titulescu, nr 75, jud Hunedoara 
- Municipiul Hunedoara, str Hasdat, jud Hunedoara (CF 60464 Hunedoara) 
Profilul de activitate al SC ITALROM LEATHER SRL cuprinde urmatoarele: 
a) operatiuni de importuri şi de achizitii interne de materii prime:  
b) activitate de productie în urmatoarele domenii: producerea de mobilier tapitat de tipul celui utilizat în sufragerii şi 
dormitoare (mobila de hol şi paturi tapitate); 
c) activitate de comert exterior – export de fotolii şi canapele în piele şi stofa 
Principalii clienți ai societății: 
• SAINSBURYS SUPERMARKETS LIMITED (ARGOS)– U.K. 
• SC DOLCE SOFA SRL – Romania 
• LUKE LEATHER – S.U.A. 
• SHOP DIRECT HOME SHOPPING LTD. – U.K. 
• MADE.COM DESIGN LTD – U.K. 
• STEINHOFF UK RETAIL LIMITED HARVEYS CUSTOM CURTAINS – U.K 
Principalii furnizori ai societății: 
• PULLER ROBERTO SRL – Italia - Furnizor de piele şi crosta  
• PARAGA PELLI SRL – Italia- Furnizor de piele şi crosta  
• DOLCE SOFA SRL – Romania - Furnizor de prelucrare marfa  
• VITAFOAM ROMANIA SRL – Romania - Furnizor de burete  
• EUROFOAM SRL – Romania - Furnizor de burete  
• ALBANI FOREX SRL – Romania - Furnizor de picioare de lemn 
4. Situaţia debitorului la 31.07.2019 
Conform situatiilor financiare provizorii prezentate de debitoare, nivelul obligaţiilor neplătite şi scadente, la data de 
31.07.2019, în cuantum de cca 46.375.000 lei se compune din următoarele sume:  
- Datorii către bănci: cca.7.240.400 lei 
- Datorii către bugetul de stat: cca 6.170.000 lei  
- Datorii către bugete locale: cca 185.000 lei  
- Datorii către furnizori: cca 29.220.000 lei  
- Datorii catre asociati: cca 1.700.000 lei 
- Clienti creditori: cca 1.860.000 lei 
5. Activele debitoarei la data de 31.07.2019 
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- Bunuri imobile situate în sat Mintia, Municipiul Hunedoara şi respectiv Municipiul Vulcan, jud Hunedoara –valoare 
contabila cca 17.445.000 lei 
- Bunuri mobile (autovehicule; utilaje; stocuri; mobilier; obiecte de inventar, etc.) – cca 7.562.000 lei 
- Clienti: cca 29.455.000 lei 
6. Masuri intreprinse de administratorul judiciar ulterior deschiderii procedurii. 
Notificari emise în aplicarea dispozitiilor art.75 din Legea nr.85/2014 - Avand în vedere faptul ca, la data deschiderii 
procedurii de insolventa (31.07.2019) impotriva debitoarei Italrom Leather SRL erau initiate mai multe proceduri de 
executare silita, administratorul judiciar a procedat de urgenta la notificarea deschiderii procedurii şi respectiv la 
solicitarea suspendarii de urgenta a procedurilor de executare silita catre bancile prin care debitoare deruleaza 
operatiunile (BRD, ING Bank, Banca Transilvania), precum şi catre birourile executorilor judecatoresti ale caror 
executari silite se aflau în derulare. 
De asemenea, au fost modificate specimenele de semnaturi în bancile prin care debitoarea deruleaza operatiuni (ING şi 
BRD), platile efectuandu-se doar în baza acordului administratorului judiciar. 
De asemenea, este în curs de clarificare şi situatia litigiilor în care este implicata societatea debitoare, urmand ca, în 
functie de obiectul acestora, sa solicitam fiecarei instante în parte aplicarea dispozitiilor art.75 al.1 din Legea nr.85/2014 
cu privire la respectivele litigii. 
Notificare privind deschiderea procedurii în conformitate cu dispozitiile art.99-100 din Legea nr.85/2014 – Notificarea 
inregistrata sub nr.1965/05.08.2019 a fost inregistrata la Tribunalul Hunedoara, publicata în Buletinul Procedurilor de 
Insolventa nr.15152/07.08.2019 şi comunicata prin posta, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire tuturor 
creditorilor mentionati în lista depusa de debitoare (cca 390 de creditori interni şi externi) 
Întâlniri cu creditorii şi clientii – Administratorul judiciar a purtat discuții cu o parte a furnizorilor de utilitati şi de 
materie prima, în vederea agreearii impreuna cu acestia şi cu reprezentantii debitoarei a modalitatilor de continuare a 
colaborarii dintre acestia şi Italrom Leather SRL.  
7. Administrarea companiei 
Prin intermediul cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă debtioarea şi-a exprimat intenţia de reorganizare a 
activităţii şi intenţia de a propune un plan de reorganizare. 
Dreptul de administrare al societatii debitoare Italrom Leather SRL nu a fost ridicat ca efect al deschiderii procedurii 
generale de insolventa. 
Conform prevederilor art. 53 din Legea nr. 85/2014, adunarea generala a asociatilor a fost convocata pentru data de 
11.09.2019 ora 13 la sediul debitoarei din sat Mintia com Vetel str. Matei Corvin nr.202F jud.Hunedoara, avand ca 
ordine de zi: desemnarea administratorului special al debitoarei. Convocarea AGA s-a realizat de administratorul 
judiciar prin includerea acestuia în Notificarea privind deschiderea procedurii de insolventa (publicata în BPI 
nr.15152/07.08.2019) şi prin transmiterea convocatorului celor doi asociati ai debitoarei: dl Zambetta Carlo şi dl 
Desario Giuseppe. 
Pana la desemnarea administratorului special, managementul curent al societatii este asigurat de administratorul statutar 
dna Lascau Violeta sub supravegherea administratorului judiciar. 
8. Menţiuni privind propunerea de continuare a perioadei de observaţie din procedura generală 
Contracte în derulare.  
La momentul actual societatea debitoare are comenzi ferme din partea partenerilor în valoare de cca 1.700.000 euro şi 
respectiv cca 800.000 USD. 
Activitatea societății debitoare  
La ora actuală activitatea debitoarei se axează pe fabricarea de canapele. In anul 2018 societatea a avut o cifra de afaceri 
de cca 72.000.000 lei, iar pana la 30.06.2019 a inregistrat vanzari de cca 47.000.000 lei.  
Posibile strategii de redresare a societăţii confrom cererii de deschidere a procedurii 
- Vanzarea activelor care nu sunt necesare activitatii de productie 
- Renuntarea la contractele dezavantajoase şi incheierea de noi contracte  
- Dezvoltarea şi extinderea ramurilor de activitate 
- Diversificarea gamei de produse  
- Cresterea numarului de parteneri comerciali  
- Extinderea retelei de distributie 
- Reducerea cheltuielilor de productie la materia prima de baza 
- Reducerea ponderii cheltuielilor de transport prin incarcarea mijloacelor de transport la capacitate maxima 
- Reducerea ponderii cheltuielilor salariale cu personal indirect productiv 
- Reducerea cheltuielilor cu majorari şi penalitati prin plata la termen a taxelor şi impozitelor 
9. Concluzii 
Din analiza situaţiei economice şi ţinând cont de faptul că: 
- debitoarea şi-a manifestat intenţia de reorganizare a activităţii şi intenţia de a propune un plan de reorganizare 
- existenţa capacității de producţie;  
- situaţia operaţională a societăţii, care face eforturi continue pentru diminuarea cheltuielilor, îmbunătăţirea condiţiilor 
comerciale obţinute de la furnizori; 
- debitoarea deţine mijloace fixe care îi permit să continue activitatea. 
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administratorul judiciar consideră că în speţă nu a rezultat incidenţa niciuneia dintre prevederile alin 2 art. 38 din Legea 
nr. 85/2014, care să justifice deschiderea procedurii simplificate a falimentului. 
Având în vedere aceste considerente, propunem, în condiţiile art. 92 alin 1 din Legea nr. 85/2014, continuarea perioadei 
de observaţie din cadrul procedurii generale faţă de debitoare, sens în care, solicităm Onoratei Instanţe aprobarea 
prezentului raport şi, în consecinţă, dispunerea continuării perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale în 
conformitate cu dispozitiile legale mai sus citate. 

Bogdan Radu Herzog asociat coordonator al ABA Insolvency SPRL 
 

Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea MARIUCA SERV SRL, cod unic de înregistrare: 15812260 
Dosar nr. 3305/99/2018* 
Debitor: S.C. MĂRIUCA SERV S.R.L. – Cotnari, Iași 
<< în insolvență >> << in insolvency >> << en procédure collective >> 
Nr. de înreg. O.R.C. J22/1856/2003 
C.U.I. 15812260 

Proces verbal al adunării creditorilor Măriuca Serv S.R.L. 
Nr. de înreg. 16908 /21.08.2019 

1.  Date privind dosarul: Nr. ds.: 3305/99/2018*, Tribunalul Iași, Judecător sindic: Alexandru Mițică, 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa: Strada Elena Doamna, nr. 1A, Jud. Iași, programul registraturii instanţei: luni-
vineri, orele 09:00-13:00, 
3.1. Debitor: S.C. MĂRIUCA SERV S.R.L., cu sediul în sat Cotnari, com. Cotnari, jud. Iași, C.U.I. 15812260, nr. de 
înreg.  Registrul Comerțului J22/1856/2003, 
3.2. Administrator special: Nu este desemnat, 
 4.  Administrator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., sediul: mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, 
jud. Iaşi, număr de înregistrare în registrul societăţilor profesionale: RFO II 0120, tel/fax: 0232-243.864, 0232-212.231, 
nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Mititelu Corneliu; 
  Încheiat astăzi, 21.08.2019, ora 11.00, la sediul administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași 
S.P.R.L. din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, cu ocazia întrunirii Adunării creditorilor debitorului menţionat 
mai sus, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei.  
 Convocarea Adunării creditorilor a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 15290/12.08.2019 şi 
comunicată creditorilor societăţii debitoare. 
ORDINEA DE ZI: 
1. Avansare sume în vederea continuării procedurii de insolvență sau închiderea procedurii în temeiul art. 174 din Legea 
nr. 85/2014. 
În urma demersurilor efectuate în cadrul procedurii debitoarei Măriuca Serv S.R.L. nu au fost identificate faptic bunuri 
în patrimoniul acesteia din a căror valorificare să se acopere pasivul societății debitoare și cheltuielile de procedură ale 
administratorului judiciar. 
Potrivit dispozițiilor art. 174 alin. 1 din Legea 85/2014, “în orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege, dacă se 
constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile 
administrative şi nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul sindic va da o sentinţă de 
închidere a procedurii, prin care va dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat”. 
Pe cale de consecință vă rugăm să ne comunicați, dacă înțelegeți să avansați sumele de bani necesare pentru continuarea 
procedurii de insolvență a debitorului mai sus menționat. 
În situaţia în care, nu vom primi din partea d-voastră nici un răspuns, considerăm că nu vă opuneţi închiderii procedurii 
de insolvență a debitoarei Măriuca Serv S.R.L., urmând să adresăm judecătorului sindic o cerere în acest sens. 
   Menționăm că în vederea acoperirii pasivului societății, a fost formulată o cerere de atragere a răspunderii 
personale patrimoniale, în temeiul dispozițiilor art. 169 alin. 1 lit. d) a administratorilor statutari, dl Mălăuți Constantin, 
respectiv dna. Ungureanu Maria, pentru pasivul neacoperit al societății debitoare Măriuca Serv S.R.L., ce a fost 
înaintată la dosarul  cauzei. 
DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII CREDITORILOR: 
PARTICIPARE: 
   La şedinţa Adunării Creditorilor Măriuca Serv S.R.L., convocată şi prezidată de către administratorul judiciar 
în data de 21.08.2019, ora 11:00, s-au prezentat creditori conform anexei. 
Cvorum: 
� Administratorul judiciar constată că ședința Adunării creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerinţele art. 49 
alin. (1) şi (2) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă, respectiv sunt prezenţi creditori 
ale căror creanţe însumate să reprezinte minim 30% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului 
(creditori prezenți însumând 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul creditorilor), motiv pentru care se trece 
la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi în ordinea menţionată în convocator. 
   Până la data şi ora stabilită pentru vot s-au primit următoarele voturi prin corespondenţă: 
- D.G.R.F.P. Iași – A.J.F.P. Iași, prin adresa nr. 92137/12.08.2019. 
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