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primită prin distribuire în caz de faliment. Se reține de către judecătorul sindic faptul că, potrivit planului de 
reorganizare, analiza comparativă a programului de plăți prevăzut în plan și a programului de plăți realizat pentru 
ipoteza falimentului relevă tratamentul corect și echitabil aplicat creanțelor defavorizate. Fără a relua aspectele anterior 
menționate, judecătorul sindic reține totodată că Planul specifică măsurile adecvate pentru punerea sa în aplicare, 
menționând că în perioada de reorganizare controlul aplicării Planului se face de către administratorul special, sub 
supravegherea administratorului judiciar. Față de toate acestea, instanța apreciază că planul de reorganizare a activității 
societății debitoare corespunde exigențelor prevăzute de art. 139 raportat la art. 133 din Legea nr. 85/2014. 
Mai mult, în aprecierea judecătorului sindic, în condițiile în care societatea debitoare și-a manifestat intenția de a-și 
reorganiza activitatea, având sub acest aspect aprobarea creditorilor, iar planul de reorganizare corespunde exigențelor 
legii, se impune cu prioritate încurajarea posibilității de redresare a societății, dându-i-se acesteia posibilitatea de a 
depăși starea de insolvabilitate în care se găsește și de a se reintegra în circuitul economic. 
Constatând astfel că planul de reorganizare a activității societății debitoare corespunde exigențelor prevăzute de art. 139 
raportat la art. 133 din Legea nr. 85/2014, precum și că acesta a fost acceptat de către Adunarea Creditorilor, în 
condițiile mai sus arătate, judecătorul sindic urmează să procedeze la confirmarea acestuia. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște: 
În temeiul art. 139 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, confirmă 
Planul de reorganizare a activității societății debitoare SC Pyrocolect SRL, cu sediul în București, sector 2, Calea 
Moșilor nr.158, Biroul 2A, sc.B, et.2, J40/2946/2018, CUI 24148510, propus de societatea debitoare, depus la data de 
03.09.2019, aprobat de Adunarea Creditorilor, potrivit procesului-verbal din data de 02.10.2019, publicat în B.P.I. nr. 
19877/22.10.2019. Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 05.05.2020. Cu drept de apel în termen de 7 
de zile de la comunicarea hotărârii prin B.P.I., ce se va depune la Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă. 
Pronunțată în ședință publică, astăzi, 21.01.2020. 
Președinte,                 Grefier, 
Elena Blidaru Mateescu                              Marilena Sandu 
 
2. Societatea TOTAL IMAGE MEDIA SRL, cod unic de înregistrare: 16330447 
România Tribunalul București Secţia a VII a Civilă 
Splaiul Independenţei, nr. 319L, Clădirea B, sector 6 
Operator de date cu caracter personal nr. 2891 
Dosar nr 8491/3/2018 

Comunicare sentinţă civilă nr 253 
Emis 18.02.2020 

Către, Debitor Total Image Media SRL (Agentia Europa Travel) - sector 2, Bucureşti, Mihai Bravu, nr. 62A, bl. Corp 
A, et. 4  
Administrator special  
9. Calimanescu Teodor Constantin - Bucureşti, sec 2, str Ion Maiorescu nr 8  
Lichidator judiciar  
10. BDO Business Restructuring SPRL - Bucureşti, str. Învingătorilor nr.24 Tronson B et.3 sector 3  
CREDITOR  
3. DAOUTIS SA - cu sediul ales la cabinet lichidator MONEA MIHAELA - sector 4, Bucureşti, SPLAIUL 
INDEPENDENTEI, nr. 3, bl. 17, sc. 1, et. 2, ap. 4  
4. DIRECŢIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 - Bucureşti, sect 2, Bd. Garii Obor, nr. 10  
5. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti - Administratia Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii 
Bucuresti - Bucureşti, sector 2, str. Sperantei, nr. 40  
6. TURAGO HELLAS - Litochoro, Pieria str 25 Martiou nr 11 Grecia 
7. SC EUROPA TRAVEL SPECIALIST SRL - Bucureşti, sector 2, STR.ION MAIORESCU, nr. 8  
8. COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM SA CU SEDIUL ALES LA 
RATIU SI RATIU SPARL - Bucureşti, BLV. MIRCEA ELIADE, NR 18, INTRAREA B, ETAJ 6, SECTOR 1  
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr 253 din data de 23.01.2020 pronunţată în dosarul nr 8491/3/2018 de 
Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă, privind debitorul TOTAL IMAGE MEDIA SRL, cu sediul în sector 2, 
Bucureşti, str Mihai Bravu, nr. 62A, Corp A, et. 4, CIF RO 16330447 şi nr. ONRC J40/5981/2004 
Parafa preşedintelui instanţei,               Grefier, 

* 
România Tribunalul București-Secția a VII-a Civilă 
Dosar nr. 8491/3/2018 

Încheiere 
Ședința publică de la 10.01.2020 

Tribunalul constituit din: 
Președinte – Judecător-sindic — Ghiugan Ionela-Mariana 

Grefier — Bâlteanu Mihăiță-Damian 
Pe rol se află soluționarea cauzei civile, având ca obiect cererea întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, formulată de creditorul DAOUTIS SA în contradictoriu cu 
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debitorul TOTAL IMAGE MEDIA SRL, cu sediul în sector 2, București, str Mihai Bravu, nr. 62A, Corp A, et. 4, CIF 
RO 16330447 și nr. ONRC J40/5981/2004. La apelul nominal făcut în ședință publică a răspuns administratorul judiciar 
prin practician în insolvență Rield Ioana, cu împuternicire avocațială f 139 v8 . 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează tribunalului următoarele: 
-cauza are ca obiect: procedura insolvenței prev. de Legea 85/2014; 
-stadiul procesului: fond/perioada de observație; 
-procedura de citare este legal îndeplinită . 
-administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei procesul-verbal al adunării creditorilor din 05.11.2019 și 19.12.2019, 
procesul-verbal al adunării asociaților din 13.11.2019, raport de evaluare a bunurilor identificate în patrimoniul 
debitorului, rapoarte de activitate, privind modalitatea de îndeplinire a atribuțiilor și înscrisuri anexă. 
Reprezentantul administratorului judiciar arată că au fost efectuate demersuri către creditorul Turago Hellas și 
autoritățile elene. La solicitarea Tribunalului, reprezentantul administratorului judiciar procedează la conformarea 
pentru original a certificatului din data de 07.11.2019 depus la dosar. Tribunalul pune în discuția părților planul de 
reorganizare propus de administratorul special al debitorului și propunerile formulate de practicianul în insolvență. 
Reprezentantul administratorului judiciar arată că în procedură au existat două categorii de creditori, respectiv creditori 
bugetari și creditori chirografari. Menționează că în cadrul categoriei creanțelor chirografare nu au fost avute în vedere 
două voturi, respectiv votul Europa Travel Specialist SRL, întrucât administratorul special al debitorului deține și 
calitatea de asociat unic al creditorului și deține controlul asupra acestuia, și votul Turago Hellas, întrucât 
administratorul special al debitorului deține un aport social de 51% din părțile sociale ale creditorului și funcția de 
administrator al societății. Menționează că prin planul propus au fost prevăzute plăți atât către creditorii bugetari, cât și 
către cei chirografari, că nu au fost luate în calcul cele două voturile și având în vedere că nu au fost îndeplinite 
condițiile art.139 alin 1 lit c din Legea nr. 85/2014, respectiv ca 30% din masa credală să accepte planul, urmează să se 
constate că acesta nu a fost acceptat. 
Solicită să se admită propunerea formulată de administratorul judiciar și să se dispună deschiderea procedurii 
falimentului față de debitor în temeiul art.145 alin 1 lit B din Legea nr. 85/2014. Tribunalul acordă termen pentru 
continuarea procedurii la data de 10.04.2020 și reține cauza spre soluționarea asupra propunerilor formulate. 

Tribunalul, 
Având nevoie de timp pentru a delibera în temeiul art. 396 Cod de procedură civilă, va dispune amânarea pronunțării. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Amâna pronunțarea la data de 23.01.2020. Pronunțarea hotărârii se va face prin punerea soluției la dispoziția părților 
prin mijlocirea grefei instanței. Pronunțată în ședință publică, azi, 10.01.2020. 
Președinte,              Grefier, 
Ghiugan Ionela-Mariana           Bâlteanu Mihăiță-Damian 

* 
România Tribunalul București-Secția a VII-a Civilă 
Dosar nr. 8491/3/2018 

Sentința civilă nr. 253 
ședința publică de la 23.01.2020 

Tribunalul constituit din: 
Președinte – Judecător-sindic — Ghiugan Ionela-Mariana 

Grefier — Bâlteanu Mihăiță-Damian 
Pe rol se află soluționarea cauzei civile, având ca obiect cererea întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, formulată de creditorul DAOUTIS SA în contradictoriu cu 
debitorul TOTAL IMAGE MEDIA SRL, cu sediul în sector 2, București, str Mihai Bravu, nr. 62A, Corp A, et. 4, CIF 
RO 16330447 și nr. ONRC J40/5981/2004. Dezbaterile au avut loc în ședința din data de 10.01.2020, fiind consemnate 
în încheierea de ședință de la acea dată care face parte integrantă din prezenta, când, tribunalul, având nevoie de timp 
pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de 23.01.2020. 

Tribunalul, 
Prin sentința nr. 7078/29.11.2018 s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență a debitorului TOTAL 
IMAGE MEDIA SRL, în baza art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, la cererea creditorului DAOUTIS SA. 
La 10.12.2018 debitorul depune la dosar intenția de reorganizare, la data de 06.11.2019 se publică în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență tabelul definitiv al obligațiilor debitorului, iar la 22.11.2019 se depune de către 
administratorul special un plan de reorganizare. Anunțul cu privire la depunerea planului de reorganizare a fost publicat 
în Buletinul Procedurilor de Insolvență la 26.11.2019, conform art. 137 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
În vederea votării planului de reorganizare a fost convocată adunarea creditorilor din data de 05.11.2019, procesul-
verbal al ședinței fiind publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 21102/06.11.2019. Împotriva hotărârii 
adunării creditorilor nu au fost formulate contestații. Masa pasivă a debitorului include două dintre categoriile de 
creditorilor prevăzute de art. 138 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, respectiv creditori bugetari și creditori chirografari. 
Creditorii bugetari, prin votul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București – Administrația Fiscală a 
Contribuabililor Mijlocii, care deține 100% din categorie, au aprobat planul. 
În ceea ce privește creditorii chirografari: au votat în favoarea planului Turango Hellas și Europa Time Group SRL ( 
fost Europa Travel Specialist SRL) și împotrivă creditorii Daoutis SA și CN Tarom SA . 
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Potrivit art. 138 alin. 5 din Legea nr. 85/2014, creditorii care, direct sau indirect, controlează, sunt controlați sau se află 
sub control comun cu debitorul pot vota cu privire la planul de reorganizare, sub condiția ca programul de plăți să nu le 
ofere nicio sumă sau să le ofere mai puțin decât ar primi în caz de faliment și ca orice astfel de plăți să le fie acordate 
potrivit ordinii de prioritate prevăzute de art.161 pct. 10 lit. a din Legea nr. 85/2014. 
Administratorul special și asociatul deținător a 98% din părțile sociale ale debitorului TOTAL IMAGE MEDIA SRL, 
Teodor – Constantin Călimănescu, are totodată și calitatea de asociat unic și administrator al creditorului Europa Time 
Group SRL ( fost Europa Travel Specialist SRL), fiind astfel societăți aflate sub control comun în sensul art. 5 pct. 9 lit. 
a din Legea nr. 85/2014. În același timp, Teodor-Constantin Călimănescu deține 51% din părțile sociale ale societății 
Turango Hellas ( Teodor-Constantin Călimănescu și CO SCS ) înregistrată în registrul comerțului din Grecia cu nr. 
130270048000, ceea ce conduce la concluzia existenței unui control comun al acestei societăți și a debitorului. 
În programul de plăți acești doi creditori sunt prevăzuți cu un procent de 5% din creanță, în timp ce, potrivit estimărilor 
din planul de reorganizare, în caz de faliment creditorii chirografari ar primi un procent de 0, 57% din încasări, astfel 
încât planul le oferă creditorilor sub control comun cu debitorul mai mult decât ar obține în caz de faliment. Nici ultima 
condiția prevăzută în teza finală a alin. 138 alin. 5 din Legea nr. 85/2014 nu este respectată, în condițiile în care cei doi 
creditori urmează a încasa sumele cuvenite în același timp cu ceilalți creditori chirografari și nu potrivit art.161 pct. 10 
lit. a din Legea nr. 85/2014, care presupune efectuarea de plăți către aceștia numai după îndestularea celorlalte categorii. 
Față de aceste considerente, instanța reține că în mod corect a considerat administratorul judiciar că cei doi creditori nu 
pot exprima un vot asupra planului, ceea ce conduce la concluzia neaprobării planului de către categoria de creditori 
chirografari din cadrul căruia niciunul din creditorii cu drept de vot a aprobat planul. 
Potrivit art. 139 alin. 1 lit. C din Legea nr. 85/2014, în cazul în care există două categorii de creditori un plan se 
consideră aprobat cu condiția ca una dintre categorii să accepte planul, cu condiția ca cel puțin una dintre categoriile 
defavorizate să accepte planul și cel puțin 30% din totalul masei credale să accepte planul. 
Potrivit programului de plăți din planul de reorganizare creditorii bugetari sunt prevăzuți a încasa întreaga creanță în 
termen de 30 de zile ceea ce le conferă, potrivit art. 139 lit. E din Legea nr. 85/2014, caracterul ce creanțe 
nedefavorizate. Singura categorie de creanțe defavorizate în sensul art. 5 pct. 16 din Legea nr. 85/2014, prin 
modificarea cuantumului și eșalonarea plăților, cea a creanțelor chirografare care nu a votat planul, nefiind îndeplinită 
condiția ca una dintre categoriile defavorizate să aprobe planul. Art. 139 alin. 1 lit. C din Legea nr. 85/2014 
condiționează confirmarea planului de acceptarea lui de către creditorii care dețin cel puțin 30% din masa credală. 
Introducerea unui astfel de procent, ca o condiție de confirmare a planului, a urmărit evitarea situației în care un plan 
ajunge să fie confirmat prin votul unor creditori care au majoritate în cadrul categoriei, dar au o reprezentare foarte mică 
în masa credală. Acceptarea planului poate fi făcută de către creditor numai în cadrul unui vot exprimat în adunarea 
creditorilor. De exemplu, creditorii sub condiție suspensivă nu au însă drept de vot în adunarea creditorilor, conform art. 
102 alin. 5 din Legea nr. 85/2014. De asemenea, creditorii aflați sub control comun, conform art. 138 alin. 5 din Legea 
nr. 85/2014, nu pot vota. În condițiile în care legea nu le conferă un drept de vot, includerea valorii creanțelor 
creditorilor aflați sub control comun în calcului totalul masei credale prin raportare la care se stabilește procentul celor 
care trebuie să accepte planul ar conduce la concluzia condiționării confirmării planului de votul unor creanțe care nu 
pot să își exercite acest drept.Instanța apreciază astfel că, la calcularea procentului de 30 % din masa activă, trebuie 
avute în vedere numai creanțele care au drept de vot. Potrivit tabelului definitiv al obligațiilor debitorului singurul 
creditor care a votat în favoarea planului, DGFP, deține o creanță de 2, 11 % din totalul masei credale. Dacă se 
recalculează masa credală prin eliminarea creanțelor creditorilor sub control comun fără drept de vot, procentul 
creditorilor care au acceptat planul se ridică la 5, 14%, nefiind astfel atins pragul de 30% revăzut de art. 139 lit. C din 
Legea nr. 85/2014. Față de aceste considerente, instanța constată că planul nu a fost aprobat de către creditori și nu sunt 
îndeplinite condițiile pentru confirmare, urmând a dispune în baza art. art. 145 alin. 1 lit. A, c din Legea nr 85/2014, 
intrarea în procedură de generală de faliment. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște: 
Respinge cererea de confirmare a planului de reorganizare. În temeiul art. 145 alin. 1 lit. A, c din Legea nr 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, dispune intrarea în faliment prin procedura generală a 
debitorului Total Image Media SRL, cu sediul în sector 2, București, str. Mihai Bravu, nr. 62A, Corp A, et. 4, CIF RO 
16330447 și nr. ONRC J40/5981/2004. În temeiul art. 145 alin 2 din Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire 
a insolvenței și de insolvență, ridică dreptul de administrare al debitorului și dispune dizolvarea societății debitoare. 
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului. Stabilește termen de maxim 10 zile de la 
data notificării deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii de la debitor către lichidator, împreună 
cu lista actelor și operațiunilor efectuate până la deschiderea procedurii. Dispune întocmirea și predarea către lichidator, 
în termen de maxim 5 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate 
creanțele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii. 
Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor menționate 
la art. 146 alin. (3) din lege, în vederea întocmirii tabelului suplimentar 25.03.2020; b) termenul de verificare a 
creanțelor menționate la art. 146 alin. (3) din lege, de întocmire, afișare și comunicare a tabelului suplimentar al 
acestora 24.04.2020; c) termenul de depunere la tribunal a contestațiilor – 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului 
suplimentar; d) termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat 25.05.2020. Numește lichidator judiciar 
provizoriu pe BDO Business Restructuring SPRL, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 64 din lege, cu o 
remunerație de 3.000 lei din averea debitorului. Pune în vedere lichidatorului prevederile art. 252 din Legea nr. 
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31/1990, republicată și dispune îndeplinirea formalităților privind menționarea la registrul comerțului a reprezentanților 
permanenți ai săi. În temeiul art. 146 alin 1 și 2 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și 
de insolvență, dispune ca lichidatorul să trimită o notificare, în condițiile art. 99 alin 3 din lege, privind intrarea 
debitorului în procedura falimentului prin procedura generală, ridicarea dreptului de administrare și dizolvarea acestuia, 
tuturor creditorilor menționați în lista depusă de debitor/administratorul judiciar, menționată la art. 145 alin 2 lit. e), 
debitorului și registrului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea mențiunii. Cu drept de apel, în termen de 7 
zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul București Secția a VII-a Civilă. 
Pronunțată azi, 23.01.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței. 
Președinte,                           Grefier, 
Ghiugan Ionela-Mariana            Bâlteanu Mihăiță-Damian 
 
Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea DURA SOL SRL, cod unic de înregistrare: 25034165 
Dura Sol SRL << în faliment, în bancruptcy, en faillite >>Dosar insolvență 318/1285/2017 
Adresa sediu ales municipiul Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 47, C.P. 710245, jud. Botoșani  
CUI 25034165, J12/176/2009  
Complet F4 Termen 03.03.2020 
Către, Tribunalul Specializat Cluj, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Calea Dorobanților, nr. 2-4, Cod poștal: 400117 
Telefon: 0264-596110; 0264-596111, Fax: 0264-504366, E-mail: tr-comercial-cluj@just.ro 
Doamnă Președinte, 
Date privind dosarul: Număr dosar: 318/1285/2017, Tribunalul Specializat Cluj, F4; Judecător sindic: Dana Monica 
Dudaș Debitor: Dura Sol SRL, cu sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, P-ța 1 MAI, nr. 3, în incinta SC Carbochim 
SA, Județ Cluj, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J12/176/2009, având C.U.I. 25034165. 
Subscrisa, Cabinet individual de insolvență – Liahu Doru, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Dura Sol SRL, 
desemnat prin Încheierea de Ședință nr. 1907 din 28.11.2017, pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj, în Dosarul nr. 
318/1285/2017, în temeiul art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență, vă înaintează următorul: 

Raport lunar de activitate întocmit în temeiul art. 59 alin. 1 din Legea 85/2014  
De la data de 01.02.2020 la data de 20.02.2020 

Nr. 557/Bt din 20.02.2020 
1. Mențiuni privind modul în care lichidatorului judiciar s-a achitat de atribuțiile sale: 
Raportul de activitate întocmit în temeiul art. 59 alin. 1 din Legea 85/2014, aferent perioadei 01.01.2020-31.01.2020 a 
fost publicat în B.P.I. nr. 2830 din 11.02.2020 și a fost transmis prin poștă cu confirmare de primire pentru a fi depus la 
dosarul cauzei. rin adresa nr. 556/Bt din 20.02.2020, lichidatorul judiciar a convocat adunarea creditorilor pentru data 
de 28.02.2020, cu următoarea ordine de zi: 
1. Prezentarea situației debitoarei Dura Sol SRL, în sensul că până la data prezentă lichidatorul judiciar 
nu a identificat elemente noi care să demonstreze săvârșirea unor fapte prevăzute de art. 169 alin. 1 din Legea nr. 
85/2014 și existența unei legături de cauzalitate cu apariția stării de insolvență, elemente noi care să determine 
completarea Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitoarei 
înregistrat sub nr. 1203 din 23.05.2017 și publicat în B.P.I nr. 12656 din 27.06.2017. 
2. Având în vedere prevederile art. 169 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, în cazul în care adunarea 
creditorilor apreciază că există motive pentru a formula o atare acțiune, să se desemneze creditorul care va promova 
acțiunea în antrenarea răspunderii patrimoniale. 
2. Urmărirea încasării creanțelor din averea debitorului Cu privire la creanța de recuperat de la clientul Spitalul Clinic 
Județean Cluj, menționăm că s-a format dosarul nr. 438/211/2019*, menționăm că la termenul de judecată din 
20.12.2019 instanța a respins ca neîntemeiată, excepția inadmisibilității invocată de pârât, a respins ca neîntemeiată, 
excepția prescripției dreptului material la acțiune invocată de pârât prin întâmpinare și a admis cererea de chemare în 
judecată formulată de reclamanta SC Dura Sol SRL  prin lichidatorul judiciar. 
Totodată s-a recepționat fără rezerve lucrarea ce a constituit obiectul contractului nr. 21013/07.10.2011 și a obligat 
pârâtul Spitalul Clinic Județean Cluj la restituirea garanției de bună-execuție în sumă de 2793,03 lei și a obligat pârâta 
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca să vireze către reclamantă suma de 2793,03 lei, aflată în 
contul Trezoreriei Cluj-Napoca, în contul unic de lichidare al debitoarei Dura Sol SRL. 
Hotărârea nr. 9293 din 20.12.2019 poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.  
Având în vedere că până la data prezentă nu ne-a fost comunicată hotărârea nr. 9293, prin adresa nr. 548/19.02.2020 ne-
am adresat Judecătoriei Cluj- Napoca cu o rugăminte, în sensul să urgenteze comunicarea hotărârii în vederea scurgerii 
termenului de apel/apelării de partea interesată. 
3. Informații privind respectarea obligațiilor fiscale, referitoare la obținerea sau  
necesitatea actualizării autorizărilor/autorizațiilor pentru desfășurarea activității, a actelor de control încheiate de organe 
de control : 
a) Informații privind respectarea obligațiilor fiscale În perioada raportată s-au îndeplinit obligațiile fiscale de declarare 
și de plată cu privire la debitoarea Dura Sol SRL. 

Administrator
Highlight




