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Primăria Municipiului Alba Iulia - Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 5 A, Judeţ Alba  

SC Oli Farm – prin  SP RTZ & Partners SPRL - Cluj Napoca, Str. Calea Turzii, nr. 74-76, et. 2, Judeţ Cluj  

SC Catalonia Inox S.R.L - Târgu Mureş, Barajului, nr. 3, Judeţ Mureş  

SC Adi Net Construct SRL-prin lich. Jud. Dorca Insolv SPRL - Alba Iulia, Vasile Alecsandri, nr. 2, bl. S2, sc. B, ap. 1, 

Judeţ Alba  

Adi Carn SRL – prin lichidator judiciar Asset Recovery IPURL- Cluj Napoca, Str. Avram Iancu, nr. 8, ap. 2B, Judeţ 

Cluj  

Romenergy Industry SRL - Prin New Insolvency SPRL - Cluj Napoca, Piaţa Ştefan Cel Mare, nr. 4, et. Parter, ap. Cam 

12, Judeţ Cluj  

Debitoarea  

SC Auronic Hause SRL- prin administrator social Iancu Aurel Gelu – cu domiciliul în Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 17, 

Judeţ ALBA  

SC Auronic Hause SRL - cu sediul social în Alba Iulia, str. Măceşului, nr. 31, Judeţul Alba   

Lichidator Judiciar al debitoarei Dorca Insolv SPRL - cu sediul în Alba Iulia, Vasile Alecsandri, nr. 2, bl. S2, sc. B, ap. 

1, Judeţ Alba 

Chemaţi la această instanţă, camera 2, completul F3, în ziua de 15.01.2020, ora 11,00 privind pe debitoarea SC Auronic 

Hause SRL;  

Toţi cu menţiunea: să precizaţi expres, dacă avansaţi sumele de bani necesare continuării procedurii insolvenţei 

debitoarei.  

Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

 

2. Societatea J'ADORE PARTY SRL, cod unic de înregistrare: 34319030 

Debitoarea SC J’adore Party SRL, cu sediul în localitatea Miceşti, str. Calistrat Hogaş, nr.7, Municipiul Alba Iulia, jud. 

Alba, având nr. J (1/273/2015) si CUI (34319030). 

Romania 

Tribunalul Alba 

Secţia  a II-a Civilă de Contencios Administrativ, Fiscal şi de Insolvenţă 

Piaţa Iuliu Maniu, nr. 24- 26, jud. Alba 

Dosar nr. 1163/107/2018 

Termen: 15 Ianuarie 2020  

Citaţie 

emisă la: 03.12.2019   

Creditori : 

Administraţia Judeţeană A Finanţelor Publice Alba – cu sediul în Alba Iulia, Str. Primăverii, nr. 10, Judeţ Alba  

Primăria Municipiului Alba Iulia - cu sediul în Alba Iulia, Str. Calea Moţilor, nr. 5A, Judeţ Alba   

Lichidator Judiciar al debitoarei Phoenix Omega IPURL - cu sediul în Cluj Napoca, Str. Ludwig Van Beethoven, nr. 

29A, Judeţ Cluj   

Debitoarea  

SC Jadore Party SRL - cu sediul în Miceşti, str. Calistrat Hogaş, nr.7,  Judeţ Alba 

SC Jadore Party SRL – prin fost administrator social Voica Radu Adrian – domiciliat în Alba Iulia, Str. Ştefan Cel 

Mare, nr. 5, bl. 11, sc. B, ap. 38, Judeţ Alba şi cu reşedinţa în Sibiu, str. Luptei, nr. 2, parter, ap. 2, jud. Sibiu  

Chemaţi la această  instanţă, camera 2, completul F3, în ziua de 15.01.2020,  ora 11,00 – privind pe debitoarea SC 

J’adore Party SRL; Toţi cu menţiunea: să precizaţi expres, dacă avansaţi sumele de bani necesare continuării procedurii 

insolvenţei debitoarei. 

Parafa preşedintelui instanţei,                            Grefier, 

 

3. Societatea TRANSEB SRL, cod unic de înregistrare: 18847920 

Tribunalul Alba 

Secția de Contencios Administrativ, Fiscal și de Insolvență  

Str. Piața Iuliu Maniu, nr. 24  

Dosar nr. 2689/107/2019 

Debitoare: SC Transeb SRL, cu sediul în Sebeș, str. Crișan, nr. 1A, județul Alba, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba sub nr. J1/715/2006 cod unic de înregistrare RO 18847920, prin administrator 

Apostu Sebastian ; 

Comunicare Sentința nr. 142/F/CC/2019 

emisă la 19 noiembrie 2019 

Către, 

1. SC Transeb SRL, cu sediul în Sebeș, str. Crișan, nr. 1A, județul Alba, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului 

de pe lângă Tribunalul Alba sub nr. J1/715/2006 cod unic de înregistrare RO 18847920, prin administrator Apostu 

Sebastian, în calitate de debitoare; 

2. Cabinet Individual de Insolvență ,Jurca Claudiu Mihai”- cu sediul în Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu, nr. 11, biroul 6, 

județul Alba, în calitate de administrator judiciar provizoriu;  

Administrator
Highlight
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3. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Piața Iuliu Maniu, nr. 10, 

județul Alba.  

Se comunică, alăturat, copie după Sentința nr. 142/F/CC/2019, emisă la 19 noiembrie 2019, pronunțată în dosarul nr. 

2689/107/2019, De Tribunalul Alba, Secția de Contencios Administrativ, Fiscal și de Insolvență, privind pe debitoarea 

SC Transeb SRL, cu sediul în Sebeș, str. Crișan, nr. 1A, județul Alba, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de 

pe lângă Tribunalul Alba sub nr. J1/715/2006 cod unic de înregistrare RO 18847920. 

Parafa preşedintelui instanţei,                            Grefier, 

* 

România 

Tribunalul Alba 

Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ, Fiscal și de Insolvență 

Dosar nr. 2689/107/2019 

Încheierea nr. 142/F/CC/2019 

Ședința Camera de consiliu din 19 noiembrie 2019  

Completul constituit din: Judecător Sindic: Carmen Magda 

Grefier: Ionela Crișan 

Pe rol se află judecarea cererii de deschidere a procedurii generale a insolvenței, formulată de către debitoarea SC 

Transeb SRL. La apelul nominal efectuat, se constată lipsa părților. Procedura este legal îndeplinită, fără citarea părților.  

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care, În temeiul disp. art. 131 NCPC, coroborat cu disp. art. 41 din 

Legea nr. 85/2014 Judecător-sindic constată că este competent general, material și teritorial să soluționeze prezenta 

cauză. Judecătorul sindic încuviințează proba cu înscrisurile depuse la dosar, apreciind ca fiind pertinentă, concludentă 

și utilă soluționării cauzei. Nemaifiind alte cereri de formulat, judecătorul sindic constată cauza în stare de judecată și o 

reține în pronunțare. 

Judecător sindic, 

Analizând actele și lucrările dosarului reține următoarele: Constată că, prin cererea înregistrată la data de 06.11.2019 la 

Tribunalul Alba în dosarul nr. 2689/107/2017, debitoarea SC Transeb SRL a solicitat să fie supusă procedurii generale 

de insolvență. În motivarea cererii, debitoarea a arătat că, în fapt, societatea a fost înființată în anul 2006, având ca 

obiect de activitate „Transport rutier de mărfuri." conform codificării CAEN 4941. Având în vedere obligația prevăzută 

la art. 66 alin. 1 din Legea 85/2014, conform căreia debitorul aflat în stare de insolvență este obligat să adreseze 

tribunalului o cerere pentru a fi supus legii nr. 85/2014, a procedat la formularea prezente cereri. Starea de insolvență a 

subscrisei în înțelesul dat de definiția insolvenței conform art. 5 pct. 29 din legea nr. 85/2014, adică „... acea stare a 

patrimoniului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești pentru plata datoriilor certe lichide și 

exigibile,..", rezultă din actele și documentele contabile depuse în probațiune prezentei astfel: 

- din bilanțul contabil la data de 31.12.2018, rezultă că datoriile noastre care trebuiesc plătite într-o perioadă de până la 

un an simt în sumă de 760.444 lei; 

- de asemenea din balanța de verificare contabilă la data de 31.10.2019, rezultă că înregistrăm datorii în sumă de 

790.960,28 lei față de: 

- Bugetul consolidat al statului suma de 150.479 lei; 

- furnizori în sumă totală de 627,217 lei (cont contabil 401); 

- salariați suma de 8.656 lei.  

Prin urmare, arată că totalul datoriilor este de cel puțin 786.352 lei, având în vederea că nu au fost enumerate toate 

datoriile către bugetul de stat, în timp ce fondurile financiare sunt cum rezultă din balanța de la 31.10.2019 în sumă de 

505.347,81 lei, de asemenea în balanța contabilă din luna septembrie 2019, casa în lei este de 487.905,03 lei (cont 

contabil 5311), conturile la bănci sunt de 1.646,17 lei (cont 5121), clienți de încasat în sumă de 195.921,84 lei, (cont 

411) analizând cele prezentate în balanță este elocvent faptul că societatea nu deține suficiente fonduri bănești pentru 

achitarea acestor datorii, mai mult, ținând seama că datoriile față de bugetul de stat și către bănci care sunt purtătoare de 

penalități, singura șansă de a acoperii aceste datorii este deschiderea procedurii generale a insolvenței, care stopează 

dobânzile și penalitățile, oferindu-i posibilitatea să le achite într-o perioadă de trei ani, în cadrul reorganizării judiciare. 

Apreciază că, din actele și documentele depuse la dosar, rezultă că starea de insolvență a societății este vădită în 

înțelesul dat de definiția termenului de insolvență de la art. 5, pct. 29, lit. a), din legea 85/2014, întrucât societatea 

înregistrează datorii în sumă totală de 786.352 lei, în timp ce fondurile financiare sunt de 505.347,81 lei, motiv pentru 

care solicităm instanței, ca în temeiul prevederilor art. 66, coroborat cu art. 71 alin 1 din legea 85/2014 să dispună 

intrarea societății noastre în procedura generală ă insolvenței. În drept, invocă prevederile art. 5, pct. 29 și pct. 72; art. 

38, alin 1; art. 66 și art. 71 din Legea nr. 85/2014, cererea fiind întemeiată pe dispozițiile art. 1, art. 3 alin. 1, art. 5  pct. 

46, art. 5 pct. 72, art. 38 alin. 1, art. 41 alin. 1, art. 45 alin. 1 lit. a), și d), art. 57 alin. 1, art. 65 alin. 1, art. 66 alin. 1,5 și 

10, art. 67 și art. 71 alin. 1 și art. 73, din Legea nr. 85/2014, art. 527 și 530 C. proc. civ. 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 lit. d), art. 57 alin. 1 și art. 73 din Legea nr. 85/2014, solicită judecătorului 

sindic să desemneze în calitate de administrator judiciar în vederea exercitării atribuțiilor legale în cadrul procedurii de 

insolvență, Cabinet Individual de Insolvență Jurca Claudiu Mihai, înscris în Tabloul UNPIR sub nr. RFO I 4248 cu 

sediul ales în Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu nr. 11, etaj 1, biroul 6, jud. Alba. Cererea debitoarei a fost legal timbrată cu 

taxă judiciară de 200 lei, conform art. 14 din OUG 80/2013. La data de 11.11.2019 SC Casa Auto Sebeș SRL a formulat 

cerere de intervenție în interes propriu (fila 102, vol. I), prin care solicită respingerea cererii de deschidere a procedurii 
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insolvenței, deoarece nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege. Insolvența este acea stare a debitorului care se 

caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile în 

accepțiunea art. 5 pc. 29 L85/2014, ceea ce nu este cazul în speța. Din extrasul de pe site-ul Ministerului Finanțelor 

WWW.mfinante.ro/infocodfiscal.html se poate observa faptul ca debitoarea desfășoară activitate. Are 10 salariați și 

sume importante în casa și în conturi bancare. Astfel, se poate observa ca suma de 492.046 1ci apare în contul casa și 

conturi bancare la care se adaugă creanțe de recuperat în cuantum de 276.072 lei. Doar aceste două sume totalizează 

768.118 lei, suma mai mare decât cuantumul datoriilor invocate de către debitoare. Debitoarea are lichidități și dispune 

de ele după bunul plac. Activitatea debitoarei continua, aspecte care reies din declarația de TVA. Cu titlu 

exemplificativ, depune o fișă privind un partener al acesteia Duvenbeck Logistik SRL din care reiese numărul mare de 

facturi emise de debitoare în derularea activității sale în lunile anterioare. 

SC Transeb SRL avea calitatea de debitoare în dosarul execuțional nr. 39/2019 la BEJ Boldaș Liviu. În această calitate 

i-a fost supus executării silite prin vânzare la licitație un teren pe care aceasta îl deținea în proprietate. Termenul de 

licitație a fost stabilit la data de 07.11.2019. Dorind să tergiverseze procedura și totodată sa nu achite debitul, aceasta a 

înregistrat cu o zi înainte ,cererea de deschidere a procedurii generale a insolvenței. Apreciază ca aceasta cerere a fost 

făcută cu rea credința. Refuzul justificat sau nejustificat al plății unor debite sau creanțe certe lichide și exigibile nu se 

poate confunda cu insolvența, deoarece în primul caz există tocmai aceste disponibilități bănești. Neplata timp de 60 

zile după scadență are drept cauza refuzul debitoarei și nu insuficiența fondurilor. În drept, invocă prevederile art. 62 

C.pr.civ., art. Art 5pct. 29, 342 al. 2 din Legea nr. 85/2014, fiind anexate următoarele înscrisuri: extrasul de pe site-ul 

Ministerului Finanțelor WWW.mfinante.ro/infocodfiscal.html, cererea de deschidere a procedurii insolvenței 

inregistrata la executorul judecătoresc în 07.11.2019, situație facturi cu clientul Duvenbeck Logistik SRL. 

Analizând actele și lucrările dosarului, judecătorul sindic reține următoarele: Din analiza actelor depuse la dosar de 

către debitoare, rezultă că la data formulării cererii, datoriile debitoarei sunt în sumă de cel puțin 786,352 lei, în timp ce 

fondurile financiare, conform balanței de verificare din 31.10.2019 sunt de 505.347,81 lei. Datoriile sunt mai vechi de 

60 de zile, iar societatea nu deține disponibilități financiare pentru a achita suma restantă. În caută, deși legea 

insolvenței a prevăzut judecarea cererii de deschidere a procedurii generale, fără citarea părților, în Camera de consiliu, 

SC Casa Auto Sebeș SRL a formulat cerere de intervenție în interes propriu. Conform înscrisului depus la fila 130, SC 

Casa Auto Sebeș SRL este creditorul urmăritor al debitoarei în dosarul execuțional nr. 39/2019 al BEJ Boldaș Liviu. 

Deși este numită cerere de intervenție în interes propriu, cererea formulată de Casa Auto Sebeș SRL nu conține o 

solicitare în sensul unei cereri de chemare în judecată, ci mai degrabă prezintă caracterul unei întâmpinări. Intervenienta 

susține că debitoarea are în contul – casă și conturi bancare suma de 492.046 lei, la care se adaugă creanțe de recuperat 

în sumă de 276 072 lei și că suma totală este mai mare decât cuantumul datoriilor invocate de debitoare.  

Examinând balanța din 31.10.2019 judecătorul sindic constată că obligațiile debitoarei la bugetul de stat consolidat sunt 

în sumă de 150 479 lei; salariații în sumă de 8.656 lei, iar furnizorii, în sumă totală de 627,217 lei (cont contabil 401), 

care reprezintă o sumă mult mai mare decât suma din cont-casă și conturi bancare, astfel încât susținerea debitoarei că 

nu are suficiente fonduri pentru achitarea datoriilor este dovedită. De asemenea, din cuprinsul cererii de deschidere a 

procedurii rezultă și intenția debitoarei de a-și plăti datoriile într-o perioadă de 3 ani în cadrul reorganizării judiciare. 

Prin urmare, pe fond, cererea de intervenție în interes propriu, cu caracterul unei întâmpinări nu este întemeiată, urmând 

a fi respinsă. În consecință, raportat la dispozițiile art. 5 pct. 29 și 72 din Legea 85/2014, judecătorul sindic constată că  

debitoarea se află în stare de insolvență. Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile art. 66-69 și 71 din Legea nr. 

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, se va admite cererea debitoarei, se va constata 

că debitoarea este în încetare de plăți. Și, față de solicitarea acesteia, se va deschide procedura generală de insolvență 

împotriva debitoarei. În consecință, se vor dispune și măsurile imediate prevăzute de lege. În baza art. 45 lit. d din 

Legea nr.85/2014, având în vedere opțiunea debitoarei, judecătorul sindic va numi administrator judiciar provizoriu pe 

practicianul în insolvență desemnat de către debitoare. 

Pentru aceste motive, în numele legii dispune: 

Respinge cererea de intervenție în interes propriu formulată de SC Casa Auto Sebeș SRL, cu sediul în Sebeș, str. 

Călărași, nr. 84, jud. Alba, cu domiciliul procesual ales la SCA Tomulețiu, Gherman, Vârtei și & Asociații Alba Iulia, 

str. Trandafirilor, nr. 5-15, jud. Alba. Admite cererea formulată de debitoarea Transeb SRL, prin administrator Apostu 

Sebastian, cu sediul în Sebeș, str. Crișan, nr. 1A, județul Alba, CUI RO 18847920, J1/715/2006. În temeiul art. 71 alin. 

1 din Legea nr. 85/2014. Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei. În temeiul art. 145 

alin. 2 din Legea nr. 85/2014, coroborat cu art. 57 alin 1, art. 73 din Legea nr. 85/2014, numește administrator judiciar 

provizoriu pe C.I.I. Jurca Claudiu Mihai, cu sediul în Alba Iulia, piața Iuliu Maniu, nr.11, birou 6, județul Alba, care va 

îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 58 din lege. Obligă debitoarea ca, în termen de 10 zile de la deschiderea 

procedurii, potrivit art. 74, să depună la dosarul cauzei informațiile ce-i vor fi notificate. Obligă debitoarea în temeiul 

art. 82 din Legea nr. 85/2014, prin administratorul social, să pună la dispoziția administratorului judiciar toate 

informațiile cerute de acesta cu privire la activitatea și averea sa. În baza art. 100 din Legea nr. 85/2014 dispune 

administratorului judiciar notificarea deschiderii procedurii debitoarei, asociaților, tuturor creditorilor și Oficiului 

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba, prin Buletinul Procedurilor de Insolvență, prin publicarea într-un 

ziar de largă circulație precum și potrivit normelor privind comunicarea actelor prevăzute de Codul de procedură civilă 

conform art. 99 alin. 3 coroborat art. 99 alin 1 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014 dispune 

comunicarea prezentei sentințe către instanțele judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul debitorului declarat la 

registrul comerțului precum și tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. 
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Pune în sarcina administratorului judiciar stabilirea termenelor limită pentru: înregistrarea cererilor de admitere a 

creanțelor, întocmirea tabelului preliminar de creanțe, depunerea contestațiilor, întocmirea tabelului definitiv de creanțe, 

prima adunare generală a creditorilor. Stabilește termen pentru verificarea dosarului la data de 20.01.2020, pentru când 

se vor cita părțile prin BPI. În baza art. 39 alin 2 din Legea nr. 85/2014 dispune deschiderea de către administratorul 

judiciar a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. Eventualele 

disponibilitățile bănești vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la 

comunicare, iar cererea de apel se depune la Tribunalul Alba. Pronunțată azi 19.11.2019, prin punerea soluției la 

dispoziția părților de către grefa instanței. 

Judecător sindic,                  Grefier, 

Carmen Magda                       Ionela Crișan 

Termen: 20 ianuarie 2020 Sala 5 ora 10:00  

Debitoarea  

SC Transeb SRL – adm. judiciar provizoriu C.I.I. Jurca Claudiu Mihai 

 

Județul Bihor 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea BOCOTAN FOREST SRL, cod unic de înregistrare: 14349419 

Extras raport lunar cf. art. 59 alin.(2) din Legea 85/2014 al SC Bocotan Forest SRL 

Nr.: 23/06.12.2019 

1.Date privind dosarul: 787/111/2018, Tribunalul Bihor, Secţia Comercială, Judecător Sindic: Cuc Raluca.  

2.Debitor: SC Bocotan Forest SRL cu sediul social în sat. Nimăiești, com. Curățele, nr. 197, jud. Bihor, CUI 14349419, 

J05/947/2001. 

3.Lichidator judiciar: Eurexpert IPURL, CUI RO17334110, str. Cuza Vodă, nr. 50/A, loc. Oradea, jud. Bihor, nr. RFO 

II - 0162, tel/fax 0359/175824, e-mail eurexpert.lichidari@gmail.com. 

4.Subscrisa Eurexpert IPURL, în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitorului SC Bocotan Forest SRL 

conform Încheierii nr. 116/F/2018 din data de 16.03.2018, pronunţată de Tribunalul Bihor, în dosarul 787/111/2018, în 

temeiul art. 59 alin. 2 din Legea 85/2014, depunem: extras raport de activitate din perioada 13.09.2019 – 06.12.2019 a 

debitorului SC Bocotan Forest SRL depus la dosarul cauzei la termenul de judecată din data de 06.12.2019. În temeiul 

art. 59 din L85/2014 un extras al raportului de activitate din perioada 17.05.2019 - 13.09.2019 a fost publicat in 

Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 18903 din data de 08.10.2019, dovada indeplinirii procedurilor de  publicare 

având nr. 259304 din data de 08.10.2019. Pentru data de 30.10.2019 în temeiul art. 47 alin.1 din Legea 85/2014, a fost 

reconvocată adunarea creditorilor cu următoarea ordine de zi: 1. Desemnarea unui evaluator în vederea evaluării 

bunurilor din patrimoniul debitoarei și stabilirea remunerației acestuia. Convocarea adunării creditorilor a fost publicată 

în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 18796 din data de 07.10.2019, dovada privind îndeplinirea procedurilor de 

publicare având nr. 257865 din data de 07.10.2019. Procesul verbal al adunării creditorilor din data de 30.10.2019, cu 

anexe, a fost depus la dosarul cauzei prin registratură la data de 05.11.2019 și publicat în Buletinul Procedurilor de 

Insolvență nr. 20785 din data de 04.11.2019, dovada indeplinirii procedurilor de publicare având nr. 284702 din data de 

04.11.2019. Având în vedere faptul că, până la această dată adunarea creditorilor a fost convocată de patru ori după cum 

urmează: în data de 13.12.2018, în data de 07.03.2019, în data de 31.05.2019 și în data de 30.10.2019 cu aceeași ordine 

de zi, respectiv desemnarea unui evaluator în vederea evaluării bunurilor din patrimoniul debitoarei și stabilirea 

remunerației acestuia și  niciunul dintre creditorii convocați nu s-au prezentat la adunarea creditorilor și nu au transmis 

niciun punct de vedere privind ordinea de zi, lichidatorul judiciar va proceda la numirea evaluatorului cu oferta cea mai 

avantajoasă  din punct de vedere financiar. Situația cheltuielilor de procedură până la data de 06.12.2019: 1. Cheltuieli 

de procedură neîncasate cuprinse în raportul de activitate  anterior depus la termenul din  data de 13.09.2019, au fost în 

sumă de 389,00 lei, raportul fiind publicat în B.P.I. nr. 18903 din data de 08.10.2019 și necontestat. 2. Onorariul 

lichidatorului judiciar calculat după cum a fost aprobat în cadrul adunării creditorilor din data de 20.09.2018, neîncasat, 

cuprins în raportul de activitate anterior depus la termenul din data de 13.09.2019, a fost în sumă de 21.420,00 lei, 

raportul fiind publicat în B.P.I. nr. 18903 din data de 08.10.2019 și necontestat. 3. Cheltuieli de procedură pentru 

perioada 13.09.2019 – 06.12.2019:  30,00 lei, constând în 30,00 lei - birotică, deplasări, servicii contabilitate. 4. 

Onorariul lichidatorului judiciar calculat după cum a fost aprobat în cadrul adunării creditorilor din data de 20.09.2018, 

neîncasat din perioada 13.09.2019 – 06.12.2019 = 3.570,00 lei = 3 luni (octombrie – decembrie) x 1.000 lei/lună + 

TVA= 3.570,00 lei. 5. Total cheltuieli de procedură neîncasate efectuate de la deschiderea procedurii și până la acest 

termen = 419,00 lei. 6. Total onorariu lichidator judiciar calculat după cum a fost aprobat în cadrul adunării creditorilor 

din data de 20.09.2018, neîncasat de la deschiderea procedurii și până la acest termen = 24.990,00 lei. 7. Total onorariu 

lichidator judiciar neîncasat și cheltuieli de procedură neîncasate de la deschiderea procedurii până la această dată 

(06.12.2019) = 25.409,00 lei.Toate documentele aferente au fost depuse la dosarul cauzei. 

Eurexpert IPURL - ing. Herlea Ioan 
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