
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15103/07.08.2019 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

54 

judiciar și Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara prin publicare în BPI. Executorie. Cu 
apel în 7 zile de la publicare în BPI. Cererea se depune la Tribunalul Hunedoara. Pronunțată în ședință publică, azi, 
29.07.2019. 
Judecător sindic,                Grefier, 
David Gianina Viorica          Barb Andreea Elena 
 
2. Societatea ITALROM LEATHER SRL, cod unic de înregistrare: 16394297 
România, Tribunalul Hunedoara, Secţia a-II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal 
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35 
Dosar nr. 2015/97/2019 

Comunicare încheiere nr. 110/F/CC/2019 
emisă la: ziua 06, luna 08, anul 2019 

Către, 
Creditori: 
Zambetta Carlo, cu domiciliul în Bari, str. Via Divisione Paracadutisti Folgore 27 p41. 8 Italia, 
Societatea Per La Gestione Di Attivita SGA S. P. A, cu sediul procesual ales în București, str. Corbeni, nr. 35, etaj 1, 
ap. 4, 
Societatea Saregopelli SRL, cu sediul în Bari, Via Giuseppe Posca, nr. 33, 70124, Italia cu sediul procesual ales la 
Cabinet de Avocat Zdrenghea Nicolae Ganriel din Deva, Bd. 22 Decembrie, nr. 37A, parter, cam. 011/1, jud. 
Hunedoara, 
Societatea M.M. SRL Unipersonale, cu sediul în Montorso Vic, (VI), Via Gorizia, nr. 2, 36050, Italia cu sediul 
procesual ales la Cabinet de Avocat Zdrenghea Nicolae Ganriel din Deva, Bd. 22 Decembrie, nr. 37A, parter, cam. 
011/1, jud. Hunedoara, 
Debitor SC Italrom Leather SRL, cu sediul în Mintia, com. Veţel, str. Matei Corvin, nr. 202F, jud. Hunedoara, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/682/2004, CUI 16394297, 
Administrator judiciar provizoriu pe SCP ABA Insolvency SPRL, cu sediul în Timişoara, str. Stuparilor, nr. 10, jud. 
Timiş, CIF RO 21214961, înmatriculat la Uniunea Naţionala a practicienilor în Insolvenţă din România sub nr. RFO II 
0230, 
arte interesată Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, cu sediul în Deva, Bd. Decebal, bl. 8 
parter, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 14942091, 
Se comunică alăturat copia încheierii nr. 110/F/CC/2019, din ziua 31, luna 07, anul 2019, pronunţată în dosarul nr. 
2015/97/2019 de Tribunalul Hunedoara, Secţia a-II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, privind pe 
debitoarea SC Italrom Leather SRL, cu sediul în Mintia, com. Veţel, str. Matei Corvin, nr. 202F, jud. Hunedoara, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/682/2004, CUI 16394297, 
pentru deschidere procedură insolvenţă. 
Parafa preşedintelui instanţei,                 Grefier, 

* 
România, Tribunalul Hunedoara, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Dosar nr. 2015/97/2019 

Încheiere nr. 110/F/CC/2019 
Ședința din camera de consiliu din data de 31 iulie 2019 

Președinte: Iftimuș Adina Camelia-judecător sindic 
Barb Andreea Elena-grefier 

Pe rol fiind soluționarea cererii de deschidere a procedurii generale de insolvență prevăzută de Legea nr. 85/2014, 
formulată de debitoarea SC Italrom Leather SRL. La apelul nominal făcut în ședință publică se prezintă avocat Folea 
Florentina Bianca pentru societatea debitoare și creditorul Zambetta Carlo, avocat Zdrenghea Nicolae Gabriel pentru 
creditoarele Societatea M.M. SRL Unipersonale și Societatea Saregopelli SRL, și dl. Paolo Mangiatordi, cu procură de 
reprezentare pentru societatea debitoare. Procedura îndeplinită fără citarea părților. S-a făcut referatul cauzei de către 
grefierul de ședință, după care: 
Se constată că prin serviciul registratură al instanței Zambetta Carlo și Societa Per La Gestione Di Attivita – SGA 
S.P.A. au depus la dosarul cauzei copii ale cererilor privind deschiderea procedurii generale a insolvenței societății 
debitoare înregistrate în dosarul nr. 1876/97/2019. Reprezentantul creditoarelor Societatea M.M. SRL Unipersonale și 
Societatea Saregopelli SRL, avocat Zdrenghea Nicolae Gabriel, învederează judecătorului sindic că mai există cereri ale 
creditorilor pe rolul Tribunalului Hunedoara. Judecătorul sindic aduce la cunoștința reprezentanților părților prezente că 
în urma verificării sistemului Ecris s-a constatat că pe rolul acestei instanțe este înregistrat dosarul nr. 675/97/2018, 
dosar având ca obiect acțiune în constatare. 
Reprezentanta societății debitoare învederează judecătorului sindic că a existat un conflict între cei doi asociați ai 
societății, cei doi asociați au încercat să soluționeze dificultățile, iar ulterior s-a renunțat la judecată. Mai învederează că 
există act constitutiv încheiate din care rezultă că deciziile se iau cu majoritate calificată, precum și hotărâre AGA 
potrivit căreia asociatul majoritar are un procent de 90% din capitalul social, iar asociatul minoritar nu s-a prezentat la 
hotărârile AGA, manifestând pasivitate. De asemenea, învederează că societatea debitoare dorește să se redreseze 
printr-un plan de reorganizare, iar în prezent conturile societății sunt blocate din cauza executărilor silite. Judecătorul 
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sindic acordă cuvântul reprezentanților debitoarei asupra cererii debitoarei de deschidere a procedurii insolvenței și 
cererii de suspendare a procedurilor de executare silită. Reprezentanta societății debitoare solicită deschiderea 
procedurii, față de starea de insolvabilitate și față de existența creanței, certe, lichide și exigibile peste valoarea-prag 
prevăzută de lege. Arată că menține cererea de suspendare provizorie a oricărei proceduri de executare silită 
individuală, pentru motivele invocate, urmând ca în cazul deschiderii cererea de suspendare să rămână fără obiect. 
Judecătorul sindic acordă cuvântul reprezentanților părților prezente asupra desemnării practicianului în insolvență. 
Avocat Folea Florentina Bianca pentru societatea debitoare și creditorul Zambetta Carlo, solicită desemnarea în calitate 
de administrator judiciar a practicianului în insolvență ABA Insolvency SPRL, conform prevederilor art. 45 alin.1 lit. d 
din Legea nr. 85/2014, pentru motivele arătate în cererile depuse în scris. Reprezentantul creditoarelor Societatea M.M. 
SRL Unipersonale și Societatea Saregopelli SRL, avocat Zdrenghea Nicolae Gabriel, învederează că în cauză sunt 
incidente prevederile art. 45 alin.1 lit. d tezele 4 și 5 din Legea nr. 85/2014, considerând că cererile creditorilor au 
prevalență. Solicită desemnarea practicianului în insolvență Expert Insolvență SPRL Deva, pentru motivele arătate în 
scris. 
Reprezentanta societății debitoare învederează că a depus la dosarul cauzei întâmpinări la cererile celor doi creditori și 
nu este de acord cu desemnarea practicianului în insolvență Expert Insolvență SPRL Deva. Judecătorul sindic reține în 
pronunțare cererea de deschidere a procedurii generale a insolvenței societății debitoare și cererea de suspendare 
provizorie a oricărei proceduri de executare silită individuală. 

Judecătorul-sindic, 
Asupra cererii de față constată următoarele: 
Prin cererea înregistrata la Tribunal Hunedoara sub nr. 1823/97/2019 din data de 07.07.2019, precizată ulterior, 
debitorul Italrom Leather SRL a solicitat a fi supus procedurii generale de insolvență și numirea în calitate de 
administrator judiciar a SCP ABA Insolvency SPRL, exprimându-și intenția de reorganizare a societății și arătând că 
valoarea totală a datoriilor la data de 30.06.2019 se ridică la suma de 55.637.737,15 lei. La data de data de 08.07.2019 
creditorul Zambetta Carlo a depus la dosar o cerere prin care a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenței 
față de debitorul Italrom Leather SRL și numirea în calitate de administrator judiciar a practicianului în Insolvență SCP 
ABA Insolvency SPRL. În motivarea cererii sale creditorul arată, în esență, că deține față de debitor o creanță certă, 
lichidă și exigibilă în sumă de 14.979.538,32 lei, reprezentând contravaloarea împrumuturilor acordate societății în 
perioada 2007-2008. 
La data de data de 10.07.2019 creditoarea Societatea Per La Gestione Di Attivita SGA S.P.A a depus la dosar o cerere 
prin care a solicitat deschiderea procedurii insolvenței față de debitorul Italrom Leather SRL și numirea în calitate de 
administrator judiciar a practicianului în insolvență Expert Insolvența SPRL. În motivarea cererii sale creditorul arată, 
în esență, că deține față de debitor o creanță certă, lichidă și exigibilă în sumă de 879.902,78 euro, echivalentul a 
4.165.195,78 lei. La data de data de 11.07.2019 creditoarea Societatea Saregopelli SRL, a depus la dosar o cerere prin 
care a solicitat deschiderea procedurii insolvenței față de debitorul Italrom Leather SRL și numirea în calitate de 
administrator judiciar a practicianului în insolvență Expert Insolvența SPRL. În motivarea cererii sale creditorul arată, 
în esență, că deține față de debitor o creanță certă, lichidă și exigibilă în sumă de 44.060 euro, echivalentul sumei de 
208.566,82 lei la cursul BNR din data de 10.07.2019, reprezentând facturi neachitate și dobândă legală. La data de data 
de 11.07.2019 creditoarea Societatea M.M.SRL Unipersonale a depus la dosar o cerere prin care a solicitat deschiderea 
procedurii insolvenței față de debitorul Italrom Leather SRL și numirea în calitate de administrator judiciar a 
practicianului în insolvență Expert Insolvența SPRL. În motivarea cererii sale creditorul arată, în esență, că deține față 
de debitor o creanță certă, lichidă și exigibilă în sumă de 28.943,50 euro, echivalentul sumei de 137.009,84 lei, la cursul 
BNR din data de 10.07.2019, reprezentând facturi neachitate și dobândă legală. 
Prin sentința nr. 98/F/CC/2019 pronunțată în dosarul nr. 1823/97/2019 judecătorul sindic din cadrul Tribunalului 
Hunedoara a respinge cererea formulată și precizată de debitorul SC Italrom Leather SRL, pentru deschiderea 
procedurii insolvenței. Totodată a disjuns cererile formulate de către creditorii Zambetta Carlo, Societatea Per La 
Gestione Di Attivita SGA S.P.A, Societatea Saregopelli SRL și Societatea M.M.SRL Unipersonale, și a dispus 
formarea unui nou dosar, având ca obiect deschiderea procedurii insolvenței față de debitoarea SC Italrom Leather SRL. 
Acest nou dosar a fost înregistrat sub nr. 1876/97/2019. În considerente s-a reținut că debitoarea nu a depus la dosar 
toate documentele prevăzute de art.67 din Legea 85/2014, respectiv declarațiile prevăzute la lit. g și j din partea 
asociatului Desario Giuseppe, fiind depuse doar declarațiile asociatului majoritar. Prin prezenta cerere înregistrata la 
Tribunal Hunedoara sub nr. 2015/97/2019 din data de 22.07.2019, debitorul Italrom Leather SRL a solicitat a fi supus 
procedurii generale de insolvență și numirea în calitate de administrator judiciar a SCP ABA Insolvency SPRL, 
exprimându-și intenția de reorganizare a societății. Totodată solicită și suspendarea provizorie a oricărei proceduri de 
executare silită individuală declanșată împotriva sa, până la pronunțarea hotărârii cu privire la cererea de deschidere a 
procedurii insolvenței înregistrată în prezenta cauză. 
În motivarea cererii se arată, în esență, că societatea se află în imposibilitate de a mai efectua plăți către bănci, creditorii 
bugetari și furnizori, nivelul obligațiilor neplătite și scadente fiind la data de 30.06.2019 în cuantum de 55.637.737,15 
lei, din care suma de 6.314.580 lei reprezintă creanțe bugetare. Arată că potrivit art.66 al.5 din Legea 85/2014 cererile 
persoanelor juridice vor fi semnate de reprezentanții legali, fără a fi necesară o hotărâre a adunării asociaților, iar 
asociatul Zambetta Carlo, care deține 90% din capitalul social este asociatul care deține controlul debitorului conform 
art.5 pct.9 din Legea 85/2014. La data de data de 25.07.2019 creditoarea Societatea M.M.SRL Unipersonale a depus la 
dosar o cerere prin care a solicitat deschiderea procedurii insolvenței față de debitorul Italrom Leather SRL și numirea 
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în calitate de administrator judiciar a practicianului în insolvență Expert Insolvența SPRL. În motivarea cererii sale 
creditorul arată, în esență, că deține față de debitor o creanță certă, lichidă și exigibilă în sumă de 28.943,50 euro, 
echivalentul sumei de 137.009,84 lei, la cursul BNR din data de 10.07.2019, reprezentând facturi neachitate și dobândă 
legală. La data de data de 25.07.2019 creditoarea Societatea Saregopelli SRL, a depus la dosar o cerere prin care a 
solicitat deschiderea procedurii insolvenței față de debitorul Italrom Leather SRL și numirea în calitate de administrator 
judiciar a practicianului în insolvență Expert Insolvența SPRL. În motivarea cererii sale creditorul arată, în esență, că 
deține față de debitor o creanță certă, lichidă și exigibilă în sumă de 44.060 euro, echivalentul sumei de 208.566,82 lei 
la cursul BNR din data de 10.07.2019, reprezentând facturi neachitate și dobândă legală. Judecătorul sindic constată 
identitatea acestor cereri cu cererile din dosarul disjuns nr. 1876/97/2019, sub aspectul părților, obiectului și cauzei, 
astfel încât le califică drept precizări ale cererilor inițiale, față de considerentele suplimentare invocate. La data de data 
de 31.07.2019 creditorii Zambetta Carlo și Societatea Per La Gestione Di Attivita SGA S.P.A au depus la dosar cereri 
prin care au solicitat conexarea la prezenta cauză a dosarului nr. 1876/97/2019. Examinând cererile de față se constată 
următoarele: 
Cererea debitorului trebuie să cuprindă toate actele prevăzute de dispozițiile art.67, alin.1 din Legea nr. 85/2014. 
Potrivit dispozițiilor art.67, alin.1, lit. g din Legea nr. 85/2014, debitorul trebuia să depună la dosar o declarație prin 
care își arată intenția de a intra în procedura insolvenței, în una din formele prevăzute de lege. Art.66 din Legea nr. 
85/2014 se referă la cererile persoanelor juridice adresate instanței, care pot fi semnate doar de către reprezentantul 
legal, care în speță este administratorul, însă nu privește și declarațiile prevăzute de art.67, care aparțin exclusiv 
debitoarei și care, în cazul în care reprezintă un act de voință al persoanei juridice trebuie fie să provină de la organul 
deliberativ al persoanei juridice, fie individual de la toți asociații acesteia. Se constată că în privința voinței de a intra în 
procedura insolvenței, debitoarea a depus la dosar convocatorul adunării generale a asociaților din 22.07.2019 
(f.127/IV) și procesul-verbal al adunării (f.128/IV), din care rezultă că administratorul social a convocat cei doi asociați, 
pentru aprobarea deschiderii procedurii insolvenței, la adunare prezentându-se asociatul Zambetta Carlo care deține 
90% din părțile sociale, asociatul Desario Giuseppe nefiind prezent. S-a luat hotărârea deschiderii procedurii insolvenței 
și mandatării administratorului social pentru depunerea cererii în acest sens. Drept urmare, având în vedere 
neprezentarea asociatului Desario Giuseppe la adunarea generală, judecătorul sindic constată că în mod justificat nu au 
fost depuse și declarațiile prevăzute de art.67 lit. g și j din Legea 85/2014 din partea acestui asociat. Față de cele de mai 
sus, constată îndeplinite condițiile art.67 din legea 85/2014. 
Din examinarea actelor și lucrărilor dosarului se constată că debitorul se află în încetare de plăți și că pasivul său 
exigibil este de 55.637.737,15 lei, peste valoarea prag de 40.000 lei stabilită de disp.art.5 pct.72 din Legea 85/2014. 
Prin urmare, se va admite cererea debitorului și, în temeiul art.71 al.1 din Legea 85/2014, se va deschide procedura 
generală de insolvență împotriva sa. Având în vedere soluția dată cererii principale, se constată ca a rămas fără obiect și 
se va respinge cererea debitorului privind suspendarea provizorie a oricărei proceduri de executare silită individuală 
declanșată împotriva sa, deschiderea procedurii având ca efect suspendarea de drept a executărilor silite. Având în 
vedere că au fost înregistrate și 4 cereri formulate de către creditori având ca obiect deschiderea procedurii insolvenței 
aceluiași debitor, în temeiul art.66 al.6 din Legea 85/2014, acestea vor fi conexate la prezenta cauză. Potrivit disp.art.45 
al.1 lit.d din Legea 85/2014, dacă procedura insolvenței s-a deschis la cererea debitorului, însă au fost înregistrate și 
cereri ale creditorilor, care au solicitat desemnarea unor alți practicieni în insolvență, la desemnarea administratorului 
judiciar provizoriu vor prevala cererile creditorilor. 
Se constată că trei dintre creditori au optat pentru numirea în calitate de administrator judiciar a practicianului în 
insolvență Expert Insolvența SPRL, respectiv Societatea Per La Gestione Di Attivita SGA S.P.A care deține o creanță 
de 879.902,78 euro, echivalentul a 4.165.195,78 lei, Societatea Saregopelli SRL, care deține o creanță de 44.060 euro, 
echivalentul sumei de 208.566,82 lei, Societatea M.M.SRL Unipersonale care deține o creanță de 28.943,50 euro, 
echivalentul sumei de 137.009,84 lei. Însă valoarea însumată a acestora de 4.510.772,45 lei este cu mult inferioară 
valorii creanței creditorului Zambetta Carlo, de 14.979.538,32 lei, care a solicitat numirea în calitate de administrator 
judiciar a practicianului în Insolvență SCP ABA Insolvency SPRL. Față de cele de mai sus, în temeiul art.45 al.1 lit.d 
coroborat cu art.57 al.1 din Legea 85/2014, constatând că practicianul în insolvență indicat de creditor, respectiv SCP 
ABA Insolvency SPRL, a depus în cauză ofertă de servicii prin care își exprimă intenția de a prelua poziția de 
administrator judiciar și a făcut dovada îndeplinirii condițiilor legale de eligibilitate, urmează a-l desemna în calitate de 
administrator judiciar provizoriu până la prima adunare a creditorilor, precum și a fixa o remunerație provizorie de 2500 
lei. În consecință, se vor dispune și măsurile imediate prevăzute de lege.  

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite în parte cererea formulată de debitorul SC Italrom Leather SRL și în consecință: 
În temeiul art.71 al.1 din Legea privind procedura de insolvență, 
Dispune deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC Italrom Leather SRL, cu sediul în 
Mintia, com. Vețel, str. Matei Corvin, nr. 202F, jud. Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/682/2004, CUI 16394297. În temeiul art.66 al.6 din Legea 85/2014, 
Dispune conexarea cererilor formulate în dosarul nr. 1876/97/2019 de către creditorii Zambetta Carlo, cu domiciliul în 
Bari, str. Via Divisione Paracadutisti Folgore 27 p41.8 Italia; Societatea Per La Gestione Di Attivita SGA S.P.A, cu 
sediul procesual ales în București, str. Corbeni, nr. 35, etaj 1, ap.4; Societatea Saregopelli SRL, cu sediul în Bari, Via 
Giuseppe Posca, nr. 33, 70124, Italia și societatea M.M.SRL Unipersonale, cu sediul în Montorso Vic, (VI), Via 
Gorizia, nr. 2, 36050, Italia, ultimele două cu sediul procesual ales la Cabinet de Avocat Zdrenghea Nicolae Ganriel din 
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Deva, Bd.22 Decembrie, nr. 37A, parter, cam.011/1, jud. Hunedoara, având ca obiect deschiderea procedurii insolvenței 
față de debitoarea SC Italrom Leather SRL. În temeiul art.45 al.1 lit.d coroborat cu art.57 al.1 din Legea 85/2014, 
Numește administrator judiciar provizoriu pe SCP ABA Insolvency SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Stuparilor, nr. 
10, jud.Timiș, CIF RO 21214961, înmatriculat la Uniunea Naționala a practicienilor în Insolvență din România sub nr. 
RFO II 0230, cu o retribuție provizorie de 2500 lei, care va îndeplini atribuțiile prev.de art. 58-59 din Legea 85/2014 și 
orice atribuții prevăzute de lege sau care vor fi stabilite de judecătorul sindic în interesul procedurii. Pune în vedere 
administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 republicata și dispune mentionarea la registrul 
comertului a reprezentantilor permanenti ai administratorului judiciar. În temeiul art. 86 alin.1 din Legea 85/2014, 
dispune tuturor băncilor la care debitorul are deschise conturi să nu dispună de sume fără un ordin al administratorului 
judiciar, care va comunica de urgență băncilor instituirea acestei interdicții. 
În temeiul art. 74 din Legea 85/2014, 
Pune în vedere debitorului ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei actele și 
informațiile prevăzute la art. 67 alin. (1). Fixează termenul limită pentru depunerea opozițiilor la deschiderea procedurii 
în 10 zile de la notificare. Fixează termenul limită pentru depunerea creanțelor la 13.09.2019. Fixează termenul limită 
pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor la 3.10.2019. 
Contestațiile la tabel se pot depune în 7 zile de la publicare în Buletinul procedurilor de insolvență. Fixează termenul 
pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor la 28.10.2019. Fixează data ședinței adunării creditorilor la data de 
8.10.2019 ora 13,30 la sediul Tribunalului Hunedoara și convoacă creditorii debitorului. Fixează termenul limită pentru 
întocmirea raportului prevăzut de art. 58 alin.1 lit.a la data de 20.08.2019. Fixează termenul limită pentru întocmirea 
raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a societății debitoare prevăzut de art. 
58 alin.1 lit. b la data de 9.09.2019. Fixează termenul limită pentru inventarierea bunurilor din averea debitorului 
prevăzut de art. 101 alin.1 la data de 30.09.2019. Fixează termen pentru control la data de 17.10.2019. In temeiul art.99 
din Legea 85/2014, dispune notificarea deschiderii procedurii de către administratorul judiciar potrivit Codului de 
procedură civilă, prin ziar de largă circulație și prin Buletinul Procedurilor de Insolventa: debitorului, creditorilor și 
Oficiului Registrului Comertului Hunedoara, în vederea efectuarii mentiunii deschiderii procedurii insolvenței. 
In temeiul art.39 al.2 din Legea 85/2014, dispune deschiderea de către debitor în termen de 2 zile de la notificarea 
deschiderii procedurii, a unui cont la o unitate bancara, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, iar în 
caz de neindeplinire a atributiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. In temeiul art. 76 din Legea 
85/2014, dispune administratorului judiciar comunicarea hotărârii către instanțele judecătorești în a căror jurisdicție se 
află sediul debitorului declarat la registrul corespunzător și tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. In 
temeiul art. 42 al.1 din Legea 85/2014, prezenta hotărâre se comunică debitoarei, administratorului judiciar, și Oficiului 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara prin publicare în BPI. Executorie. Respinge cererea pentru 
suspendarea provizorie a oricărei proceduri de executare silită individuală declanșată împotriva debitoarei SC Italrom 
Leather SRL. Cu apel în 7 zile de la publicare în BPI. Cererea se depune la Tribunalul Hunedoara. Dată în cameră de 
consiliu și pronunțată în ședința publică din 31.07.2019. 
Judecător sindic,                   Grefier, 
Iftimuș Adina Camelia          Barb Andreea Elena 
 
3. Societatea ZENO TRANSMIXT SRL, cod unic de înregistrare: 27652707 
România, Tribunalul Hunedoara, Secţia a-II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal 
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35 
Dosar nr. 1947/97/2017 

Comunicare sentinţă nr. 422/F/2019 
emisă la: ziua 06, luna 08, anul 2019 

Către,  
Creditori:  
DGRP Timişoara-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 30, 
jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 2102643,  
SC C.D.R. Oil SRL Sibiu, cu sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 35, județul Sibiu,  
Debitor SC Zeno Transmixt SRL, cu sediul social în Ilia, str. Traian, nr. 13, jud. Hunedoara, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/809/2010, CUI 27652707,  
Administrator judiciar provizoriu pe C I I Holhoş Grigore, cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 14, cam. 44, et. 2, 
jud. Hunedoara, CIF 22086011, număr de ordine în tabloul UNPIR 1B1317/2008,  
Parte interesată Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, cu sediul în Deva, Bd. Decebal, bl. P 
mezanin, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 14942091.  
aSe comunică alăturat copia sentinţei nr. 422/F/2019, din ziua 29, luna 07, anul 2019, pronunţată în dosarul nr. 
1947/97/2017 de Tribunalul Hunedoara, Secţia a-II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, privind pe 
debitoarea SC Zeno Transmixt SRL, cu sediul social în Ilia, str. Traian, nr. 13, jud. Hunedoara, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/809/2010, CUI 27652707, pentru intrare în 
faliment.  
Parafa preşedintelui instanţei,                 Grefier, 

* 

Administrator
Highlight




