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Raportul cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor și de justificare a cheltuielilor  
în cadrul procedurii de insolvență a debitoarei Societatea Elit Trans Turism SRL 

În dosarul nr. 7650/3/2019, privind procedura insolvenței societății Elit Trans Turism SRL, prin Raportul nostru nr. 
5068/28.11.2019, depus la instanță, am informat în mod detaliat cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor, de 
justificare a cheltuielilor și la mersul procedurii pentru perioada 28.10.2019–28.11.2019.  
Raportul nr. 5068/28.11.2019 a fost atașat la dosarul de insolvență al debitoarei și a fost publicat în ediția cu nr. 23308 
din 06.12.2019 a Buletinului Procedurilor de Insolvență. Prin prezentul raport informăm cu privire la măsurile pe care 
în calitate de lichidator judiciar desemnat în cauză, le-am luat în perioada ulterioară raportării mai sus menționate și 
până în prezent, în exercitarea atribuțiilor stabilite de lege și de judecătorul sindic în sarcina noastră. 
Informații sintetice 
1.persoane de specialitate desemnate potrivit prevederilor art. 61: nu au fost desemnate astfel de persoane.  
2.acte de dispoziție asupra averii debitoarei și documente încheiate în acest sens: nu a fost cazul.  
3.măsuri privind contractele în care debitoarea este parte: nu au fost luate asemenea măsuri în perioada de raportare. 
4.situația încasărilor și plăților: în perioada de raportare nu s-au efectuat plăți pentru cheltuieli cu procedura. 
5.acțiuni promovate în temeiul art. 117-122 sau la art. 169 din Legea 85/2014: nu au fost formulate asemenea acțiuni. 
6.măsuri de protecție corespunzătoare creditorilor cu drepturi de preferință: 
nu este cazul.  
7.stadiul efectuării inventarierii: finalizat. 
8.onorariul încasat de administratorul/lichidatorul judiciar (și modul de calcul): 
nu au fost efectuate plăți cu titlu de onorariu în perioada de raportare. 
Alte mențiuni: Așa cum am specificat și în raportarea anterioară, am întocmit Procesul verbal al Adunării Creditorilor 
nr. 4671/29.10.2019 publicat în BPI nr. 21048/06.11.2019, document depus la instanță împreună cu, Convocatorul 
Adunării Creditorilor nr. 4444/14.10.2019 și Adresele prin care creditoarele Direcția Generală a Finanțelor Publice 
București și doamna Istrate Vicenția și-au exprimat punctul de vedere cu privire la ordinea de zi. Ținând cont de 
voturile exprimate și de ponderea deținută de creditori, lichidatorul judiciar a constatat faptul că a fost aprobată intenția 
lichidatorului judiciar de a nu formula cerere de atragere a răspunderii patrimoniale personale. În perioada curentă de 
raportare, am urmărit recuperarea creanțelor neîncasate de la diverși clienți ai societății, creanțe care figurează ca 
neachitate din documentele contabile primite, și în urma cărora am întocmit cele 16 somații de plată trimise în vederea 
recuperării acestor sume. Până în prezent nu am încasat sume de bani. Totodată, în baza răspunsurilor pe care le-am 
primit de la debitorii cărora le-au fost transmise somații, care în mare parte au invocat inadvertențe de ordin formal și de 
conținut al documentelor Primare, constatat că o parte din sumele care sunt menționate la debite neîncasate sunt 
urmarea unor erori de facturare și de înregistrare în evidența contabilă. Față de cele de mai sus, rugăm judecătorul sindic 
să aprobe continuarea procedurii de insolvență în această cauză, în vederea recuperării creanțelor. 

Insolvența SM SPRL Ion Dohotar, practician în insolvență 
 

2. Societatea INOROGUL IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 6476349 
Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolventa 

Nr.: 5930 data emiterii: 20.12.2019 
1. Date privind dosarul: Numar 35453/3/2019, Tribunalul București - Sectia a VII-a Civila, Judecator-sindic: Costache 
Ivanov Cristina. 
2.Arhiva/registratura instantei: Adresa: București, Splaiul Independentei nr. 319 L, Corp B, Sema Parc, sector 6, Tel. 
021.313.28.02, Program arhiva/registratura: Luni - Vineri: 09:30 - 14:00. 
3.Debitor: Inorogul Impex SRL cu sediul social în București Sectorul 2, Sos. Vergului, nr. 8, C4/2+C4/3, număr de 
ordine în registrul comerțului J40/21006/1994, CUI 6476349. 
4. Administrator judiciar: BDO Business Restructuring S.P.R.L., cu sediul în București, Cladirea Victory Business 
Center, str. Invingatorilor nr. 24, sector 3, număr de inscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvență RFO II 0239/2006, 
reprezentata prin Partener coordonator: Niculae Balan . 
5. Subscrisa, BDO Business Restructuring S.P.R.L. desemnata în calitate de administrator judiciar al debitoarei 
Inorogul Impex S.R.L, conform Incheierii din data de 05.12.2019, pronuntata de catre Tribunalul București - Sectia a 
VII-a Civila, în Dosarul nr. 35453/3/2019, în temeiul dispozitiilor art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa, notifica 
6. Deschiderea procedurii generale de insolventa prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva debitoarei Inorogul Impex 
SRL, prin incheierea din data de 05.12.2019, pronuntata de Tribunalul București - Sectia a VII-a Civila, în Dosarul nr. 
35453/3/2019.  
7.Creditorii debitoarei Inorogul Impex S.R.L trebuie sa procedeze la inscrierea la masa credala a acestuia, prin 
depunerea cererii de admitere a creantei în conditiile urmatoare: 
7.1.Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor este 20.01.2020. 
In temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa, 
nedepunerea cererii de admitere a creantei pana la termenul mentionat atrage decaderea din drepturi privind 
creanta/creantele pe care le detineti impotriva debitorului. 
7.3. Alte termene stabilite prin hotararea de deschidere a procedurii :Termenul limita pentru verificarea creantelor, 
intocmirea și comunicarea Tabelului preliminar de creante este 10.02.2020. Contestatiile la Tabelul preliminar se vor 
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depune în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței 
și de insolventa. Data primei sedinte a Adunarii creditorilor este 17.02.2020. Termenul de definitivare a tabelului 
creantelor este 06.03.2020. Urmatorul termen de judecata este la data de 19.03.2020. 
8.Deschiderea procedurii generale de insolventa se notifică: Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 
București. 
Informații suplimentare: 
 In vederea inscrierii la masa credala, este necesar sa se completeze și sa se transmita la Tribunalul București - Sectia 
a VII-a Civila, „Cererea de inscriere a creantei în tabelul preliminar” cu respectarea dispozitiilor art. 102 coroborate cu 
cele ale art. 104 alin (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa. 
 Cererea de inscriere a creantei în tabelul preliminar va fi insotita de documentele justificative ale creantei și de actele 
care atesta constituirea de garantii, în copii certificate. 
 Cererea de inscriere a creantei și documentele care o insotesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin posta, pe 
adresa instantei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar și unul pentru a ramane la 
dosar, cu mentiunea ca exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin posta. 
 Toate inscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului București - Sectia a VII-a Civila. 
Cererea va fi insotita de dovada platii taxei judiciare de timbru în suma de 200 lei. 
Restrictii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii, se suspenda toate actiunile judiciare sau extrajudiciare 
pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale [art.75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa]. 

BDO Business Restructuring SPRL, 
administrator judiciar al inorogul impex SRL 

 
Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea NAPOCAMIN SRL, cod unic de înregistrare: 15088320 

Depunere raport întocmit de administratorul judiciar 
în procedura generală a insolvenței 
Nr. 7206, data emiterii: 20.12.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 120/1285/2019, Tribunalul Specializat Cluj, Judecător sindic: Ancuța Pavelescu. 
2.Arhiva/registratura instanței: Cluj Napoca, Calea Dorobanților, nr. 2-4, Jud. Cluj, Număr de telefon 0264.596.110. 
3.1.Debitor: Napocamin SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Piața 1 Mai, nr. 1-2 (în incinta Unirea SA), Jud. Cluj, CUI: RO 
15088320 și număr de înregistrare în registrul comerțului J12/2548/2002. 
 3.2. Administrator special: nu a fost desemnat 
4.Creditori: Listă anexă. 
5.Administrator judiciar: Expert Insolvență SPRL, cod de identificare fiscală RO21287718, cu sediul în Deva, str. Iuliu 
Maniu, nr.2, et.1, Județ Hunedoara, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO II 0202/2006, tel. 
0354 405232, fax. 0254 713311, e-mail: office@expertinsolventa.ro, nume și prenume reprezentant administrator 
judiciar societate profesională de insolvență: Anamaria Sanda Nastase. 
6.Subscrisa Expert Insolvență SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Napocamin SRL, conform 
sentinței civile nr.2208/11.12.2019, pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 120/1285/2019, în temeiul 
art. 92 din Legea nr. 85/2014 publică: Raport cu propunere de continuare a perioadei de observație din procedura 
generală a debitorului, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 file. 
6. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanță și unul pentru a fi 
publicat în Buletinul procedurilor de insolvență. 

Raport cu propunere de continuare a perioadei de observație 
 din procedura generală a debitorului Napocamin SRL 

Număr dosar: 120/1285/2019, Tribunalul Specializat Cluj, Judecător sindic: Ancuța Pavelescu. Temei juridic: art. 92, 
alin. 1 din Legea 85/2014. Administrator judiciar: Expert Insolvență SPRL,  
Debitor: Napocamin SRL, Administrator special: nu este desemnat.  
Verificarea condițiilor prevăzute de art. 38, alin. 2 din Legea nr. 85/2014 Art. 38, alin. 2, lit. a și b din Lege.  
Debitorul este o societate cu răspundere limitată înființată în data de 12.12.2002 înregistrată în registrul comerțului cu 
nr. J12/2548/2002, astfel că nu se încaderază în categoriile prevăzute la cele două litere. 
Art. 38, alin. 2, lit. c din Lege. Conform documentelor predate de către debitor la data de 20.12.2019, s-a constatat că 
acesta deține în proprietate bunuri imobile, respectiv terenuri și construcții situate pe raza județului Cluj, precum și 
bunuri mobile- anexăm listele predate de debitor.  
În vederea stabilirii cu exactitate a activelor din patrimoniul debitorului, administratorul judiciar a solicitat Primăriei 
Municipiilor Cluj-Napoca și Turda, precum și a localităților Gilău, Băișoara și Țaga informații cu privire la existența 
bunurilor impozabile în patrimoniul debitorului. De asemenea, administratorul judiciar a comunicat adresa cu nr. 
7084/18.12.2019 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj pentru a se verifica situația exactă a imobilelor 
aflate în patrimoniul debitorului – anexăm adresele la care am făcut referire. Debitorul ne-a predat actul constitutiv al 
societății Napocamin SRL, precum și certificatul de înregistrare eliberat la data de 13.12.2002 de către ORC de pe lângă 
Tribunalul Cluj-anexăm documentele.  

Administrator
Highlight




