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Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea HIDROCONSTRUCTIA SA, cod unic de înregistrare: 1556820 

Tabel preliminar al creditorilor Hidroconstrucția S.A. 

Nr. Creditor Adresa creditorului 
Creanţă 

solicitată 

Creanţă 

acceptată 
Observaţii 

 CREANŢE BENEFICIARE A UNEI CAUZE DE PREFERINȚĂ - cu ordinea de preferinţă instituită de art. 159 din Legea nr. 

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă  

1 
AB C ASIGURĂRI 

REASIGURĂRI SA 

Mun.Bucureşti, str.Şcoala 

Floreasca. nr., Sector 1, 
21.112.218,00 lei 21.112.218,00 lei 

Cu titlu 

provizoriu, până la 

identificarea, 

inventarierea şi 

întocmirea 

Raportului de 

evaluare asupra 

bunurilor ce 

constituie obiectul 

dreptului de 

preferință, 

conform 

dispoziţiilor art. 

103 din Legea nr. 

85/2014. Conform 

raportul de 

verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2 

BANCA DE EXPORT 

IMPORT A ROMANIEI 

EXIMBANK SA IN NUME 

SI CONT PROPRIU 

Mun. Bucureşti, str. Barbu 

Delavrancea, nr. 6A, Sector 1 
97.455.535,26 lei 97.455.535,26 lei 

Cu titlu 

provizoriu, până la 

identificarea, 

inventarierea şi 

întocmirea 

Raportului de 

evaluare asupra 

bunurilor ce 

constituie obiectul 

dreptului de 

preferință, 

conform 

dispozițiilor art. 

103 din Legea nr. 

85/2014, Conform 

raportul de 

 

Administrator
Highlight
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verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

3 

BANCA DE EXPORT 

IMPORT A ROMANIEI 

EXIMBANK SA IN 

NUMELE SI CONTUL 

STATULUI ROMAN 

Mun.Bucureşti, str. Barbu 

Delavrancea, nr. 6A, Sector 1 
203.863.549,59 lei 

126.288.566,21 lei 

Cu titlu 

provizoriu, până la 

identificarea, 

inventarierea şi 

întocmirea 

Raportului de 

evaluare asupra 

bunurilor ce 

constituie obiectul 

dreptului de 

preferință, 

conform 

dispoziţiilor art. 

103 din Legea nr. 

85/2014, Conform 

raportul de 

verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

77.574.983,38 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

4 
SC BANCA 

TRANSILVANIA SA 

Mun. Cluj-Napoca, Calea 

Dorobanţilor, nr. 30-36, jud. 

Cluj 

120.852.443,24 lei 

112.692.962,81 lei 

Cu titlu 

provizoriu, până la 

identificarea, 

inventarierea şi 

întocmirea 

Raportului de 

evaluare asupra 

bunurilor ce 

constituie obiectul 

dreptului de 

preferință, 

conform 

dispoziţiilor art. 

103 din Legea nr. 

85/2014. Conform 

raportul de 

verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

8.159.480,43 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

5 

BRD - GROUPE SOCIETE 

GENERALE SA - PRIN 

SUCURSALA MARI 

CLIENŢI CORPORATIVI 

Mun.Bucuresti, B-dul. Ion 

Mihalache, nr. 1-7, Sector 1 
198.078.174,78 lei 25.767.525,72 lei 

Cu titlu 

provizoriu, până la 

identificarea, 

inventarierea şi 

întocmirea 

Raportului de 
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evaluare asupra 

bunurilor ce 

constituie obiectul 

dreptului de 

preferință, 

conform 

dispoziţiilor art. 

103 din Legea nr. 

85/2014. Conform 

raportul de 

verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

172.272.648,66 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

6 CEC BANK SA 
Mun.Bucureşti, Calea Victoriei, 

nr. 13, Sector 3 
163.285.390,03 lei 

40.285.390,03 lei 

Cu titlu 

provizoriu, până la 

identificarea, 

inventarierea şi 

întocmirea 

Raportului de 

evaluare asupra 

bunurilor ce 

constituie obiectul 

dreptului de 

preferință, 

conform 

dispoziţiilor art. 

103 din Legea nr. 

85/2014. Conform 

raportul de 

verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

33.000.000,00 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

7 S.C. Teraplast S.A. 

sat Sărățel, comuna Șieu-

Măgheruș, DN 15A, km 

45+500, jud. Bistrița-Năsăud 

795.750,32 lei 795.750,02 lei 

Cu titlu 

provizoriu, până la 

identificarea, 

inventarierea şi 

întocmirea 

Raportului de 

evaluare asupra 

bunurilor ce 

constituie obiectul 

dreptului de 

preferință, 
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conform 

dispoziţiilor art. 

103 din Legea nr. 

85/2014. Conform 

raportul de 

verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

8 
WAM TRADING România 

S.R.L. 

Mun. Bucureşti, Calea 

Văcăreşti, nr. 391, Sector 4 
1.255.984,08 lei 

473.386,41 lei 

Cu titlu 

provizoriu, până la 

identificarea, 

inventarierea şi 

întocmirea 

Raportului de 

evaluare asupra 

bunurilor ce 

constituie obiectul 

dreptului de 

preferință, 

conform 

dispoziţiilor art. 

103 din Legea nr. 

85/2014. Conform 

raportul de 

verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

782.597,67 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

TOTAL GRUPĂ 806.699.045,30 lei 424.871.334,46 lei  
 

Sub condiţie suspensivă 291.789.710,14 lei  
 

CREANȚE SALARIALE - cu ordinea de preferinţă instituită de art. 161 pct. 3 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă  

1 

ADIKARI 

MUDIYANSELAGE 

Dammika Sanjaya 

date cu caracter personal 2.259,00 lei 2.259,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2 AILOAIE Maricel date cu caracter personal 3.827,00 lei 3.827,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

3 ALB Petru-Cosmin date cu caracter personal 6.566,00 lei 6.566,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

4 ALBU Nicolae date cu caracter personal 4.022,00 lei 4.022,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

5 
ALMASAN Gheorghe - 

Virgil 
date cu caracter personal 4.894,00 lei 4.894,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

6 ANICAI Vasile date cu caracter personal 4.189,00 lei 4.189,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

7 ANTON Ionel date cu caracter personal 4.655,00 lei 4.655,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

8 BALOG GHEORGHE date cu caracter personal 1.238,00 lei 1.238,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

9 BERCEA MARINEL date cu caracter personal 291,00 lei 291,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

10 BERES Karoly date cu caracter personal 4.087,00 lei 4.087,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

11 BOGDANFFY Vasile date cu caracter personal 4.728,00 lei 4.728,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

12 BOGDANFFY Lavinia Aura date cu caracter personal 6.008,00 lei 6.008,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

13 BOROS Karoly date cu caracter personal 3.591,00 lei 3.591,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

14 
BOROSTEAN 

GHEORGHE 
date cu caracter personal 691,00 lei 691,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

15 BORZ Calin date cu caracter personal 4.080,00 lei 4.080,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

16 BOT Nicolae Liviu date cu caracter personal 3.765,00 lei 3.765,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

17 BUDAIE Gheorghe-Radu date cu caracter personal 3.606,00 lei 3.606,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

18 BUHOSU Marius date cu caracter personal 4.931,00 lei 4.931,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

19 BUHOSU Vasile date cu caracter personal 4.470,00 lei 4.470,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

20 BUI Van Uoc date cu caracter personal 3.135,00 lei 3.135,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

21 BUI Tri Cuong date cu caracter personal 3.310,00 lei 3.310,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

22 BUI Van Hoang date cu caracter personal 3.032,00 lei 3.032,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

23 BURDUCEA Ionel date cu caracter personal 3.925,00 lei 3.925,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

24 BURIAN Ioan date cu caracter personal 4.241,00 lei 4.241,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

25 CHIRAC Claudia date cu caracter personal 3.498,00 lei 3.498,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

26 CHIREA Elisabeta date cu caracter personal 3.514,00 lei 3.514,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

27 CIMPEAN Ioan-Marcel date cu caracter personal 3.229,00 lei 3.229,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

28 CIMPOACA Iulian date cu caracter personal 6.129,00 lei 6.129,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

29 CIMPOACA Robert- Florin date cu caracter personal 7.079,00 lei 7.079,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

30 CIONCA Vasile-Niculae date cu caracter personal 4.163,00 lei 4.163,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

31 CLOANDA Iustin date cu caracter personal 7.456,00 lei 7.456,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

32 COSTEA Petru date cu caracter personal 4.114,00 lei 4.114,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

33 COTRUS Paunel date cu caracter personal 4.734,00 lei 4.734,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

34 COVACI VASILE date cu caracter personal 520,00 lei 520,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

35 CRISAN Sorin - Lucian date cu caracter personal 3.514,00 lei 3.514,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

36 CUPSA Vasile Teodor date cu caracter personal 3.736,00 lei 3.736,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

37 DABIJA Lucia date cu caracter personal 3.839,00 lei 3.839,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

38 DANDU Dumitru-Claudiu date cu caracter personal 4.472,00 lei 4.472,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

39 DEAC Radu Nistor date cu caracter personal 4.673,00 lei 4.673,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

40 DEMENI Alfred-Ioan date cu caracter personal 5.765,00 lei 5.765,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

41 DEUSAN Vasile date cu caracter personal 4.479,00 lei 4.479,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

42 
DEVITE GEDARA Ishara 

Madura 
date cu caracter personal 4.019,00 lei 4.019,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

43 DEZSO Istvan date cu caracter personal 3.671,00 lei 3.671,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

44 DINH Si Nhan date cu caracter personal 3.591,00 lei 3.591,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

45 DRINCAL Lorand Cristian date cu caracter personal 5.940,00 lei 5.940,00 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

46 DUMITER Aron Adrian date cu caracter personal 4.607,00 lei 4.607,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

47 DURUS Cornelia date cu caracter personal 3.876,00 lei 3.876,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

48 

ELLAHEWA 

KODIKARAGE Ajith 

Priyan 

date cu caracter personal 4.087,00 lei 4.087,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

49 FAINA Cornel date cu caracter personal 3.370,00 lei 3.370,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

50 FARCAS Augustin date cu caracter personal 6.372,00 lei 6.372,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

51 FARCAS Marioara date cu caracter personal 6.331,00 lei 6.331,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

52 FARCAS Grigore date cu caracter personal 5.435,00 lei 5.435,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

53 FEHER Stefan date cu caracter personal 4.605,00 lei 4.605,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

54 FENESAN Nela date cu caracter personal 4.803,00 lei 4.803,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

55 FLOREA Iacob date cu caracter personal 17.409,00 lei 17.409,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

56 FLOREA Gabriel - Dorin date cu caracter personal 10.024,00 lei 10.024,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

57 GABOR Ionica date cu caracter personal 4.094,00 lei 4.094,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

58 GABOR Ovidiu-Marinel date cu caracter personal 8.751,00 lei 8.751,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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59 GABUDEAN Delia Olimpia date cu caracter personal 3.137,00 lei 3.137,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

60 GADALEAN Ovidiu date cu caracter personal 6.081,00 lei 6.081,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

61 GHEONEA Sorana date cu caracter personal 6.942,00 lei 6.942,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

62 GROZA Alexandru-Vasile date cu caracter personal 4.223,00 lei 4.223,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

63 HA Van Nham date cu caracter personal 3.343,00 lei 3.343,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

64 HAJA Aurel date cu caracter personal 3.627,00 lei 3.627,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

65 HARAMBAS Ion George date cu caracter personal 8.186,00 lei 8.186,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

66 HARASTASAN PAVEL date cu caracter personal 227,00 lei 227,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

67 HERES Marioara date cu caracter personal 4.064,00 lei 4.064,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

68 HERES Radu-Ilie date cu caracter personal 4.365,00 lei 4.365,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

69 ILIES Dina-Silvia date cu caracter personal 3.851,00 lei 3.851,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

70 

IMBULAMURE 

LEKAMLAGE Susantha 

Kumara 

date cu caracter personal 2.294,00 lei 2.294,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

71 
ISOPESCUL Andrei-

Sebastian 
date cu caracter personal 4.005,00 lei 4.005,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

72 

JAYASINHA 

MUDIYANSELAGE Amila 

Chinthaka 

date cu caracter personal 4.036,00 lei 4.036,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

73 
KATHRI ARACHCHIGE 

Vimukthi 
date cu caracter personal 4.036,00 lei 4.036,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

74 KOSA Attila date cu caracter personal 4.343,00 lei 4.343,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

75 

KOTAWILA 

WITHANAGE Prageeth 

Madushanka 

date cu caracter personal 3.642,00 lei 3.642,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

76 LACZKO Ferenc date cu caracter personal 8.789,00 lei 8.789,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

77 LAZAR IOAN date cu caracter personal 225,00 lei 225,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

78 LAZAR VASILE date cu caracter personal 1.472,00 lei 1.472,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

79 LE Hong Chien date cu caracter personal 3.017,00 lei 3.017,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

80 LE Van Dung date cu caracter personal 3.343,00 lei 3.343,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

81 LEORDEAN Vasile date cu caracter personal 3.739,00 lei 3.739,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

82 LEUNTESCU Vasilica date cu caracter personal 4.703,00 lei 4.703,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

83 LO Van Dinh date cu caracter personal 3.294,00 lei 3.294,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

84 LO Van Hoa date cu caracter personal 3.558,00 lei 3.558,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

85 LU Hong Quan date cu caracter personal 3.505,00 lei 3.505,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

86 LUNGU Aurel- Mugur date cu caracter personal 5.611,00 lei 5.611,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

87 LUPSA Dan date cu caracter personal 6.176,00 lei 6.176,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

88 LUPU Liviu date cu caracter personal 3.848,00 lei 3.848,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

89 LUPU Gheorghe date cu caracter personal 1.382,00 lei 1.382,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

90 MACAVEI Ioan date cu caracter personal 4.337,00 lei 4.337,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

91 MAGDAS Maria date cu caracter personal 4.178,00 lei 4.178,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

92 
MANAWADU Chamith 

Krishantha 
date cu caracter personal 4.111,00 lei 4.111,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

93 MANTARAU Marcel date cu caracter personal 4.834,00 lei 4.834,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

94 MARINCA Liviu date cu caracter personal 3.307,00 lei 3.307,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

95 MATEI Ioan Liviu date cu caracter personal 3.973,00 lei 3.973,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

96 MATESAN Dorel date cu caracter personal 4.327,00 lei 4.327,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

97 MATIS Darius - Sergiu date cu caracter personal 3.968,00 lei 3.968,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

98 MENYHART Iosif date cu caracter personal 5.205,00 lei 5.205,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

99 MERFU Eugen - Cristian date cu caracter personal 7.909,00 lei 7.909,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

100 MICU Vasile date cu caracter personal 3.866,00 lei 3.866,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

101 MIRCIA Larion date cu caracter personal 4.019,00 lei 4.019,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

102 MIRON Liviu - Sebastian date cu caracter personal 5.608,00 lei 5.608,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

103 MISCA Iuliana date cu caracter personal 5.145,00 lei 5.145,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

104 MOGA Veronica - Gina date cu caracter personal 4.673,00 lei 4.673,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

105 MOLDOVAN Ioan date cu caracter personal 7.532,00 lei 7.532,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

106 
MOLDOVAN Nicolae 

Virgil 
date cu caracter personal 4.845,00 lei 4.845,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

107 MOLDOVAN Viorel date cu caracter personal 5.252,00 lei 5.252,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

108 MOVILA Gheorghe-Calin date cu caracter personal 4.774,00 lei 4.774,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

109 MURESAN Radu date cu caracter personal 2.732,00 lei 2.732,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

110 NAGY Sandor date cu caracter personal 2.963,00 lei 2.963,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

111 NAIC Adriana date cu caracter personal 5.471,00 lei 5.471,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

112 
NANAYAKKARA 

WIJESINGHA Rishitha 
date cu caracter personal 4.036,00 lei 4.036,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

113 NANDREA Ioan date cu caracter personal 4.013,00 lei 4.013,00 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

114 NEGURA Constantin date cu caracter personal 3.627,00 lei 3.627,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

115 NGAN Van Luong date cu caracter personal 3.599,00 lei 3.599,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

116 NGUYEN Thanh Sang date cu caracter personal 8.062,00 lei 8.062,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

117 NGUYEN Dinh Chung date cu caracter personal 6.502,00 lei 6.502,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

118 NGUYEN Van Tu date cu caracter personal 2.962,00 lei 2.962,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

119 NGUYEN Huu Hung date cu caracter personal 3.572,00 lei 3.572,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

120 NGUYEN Van Nghia date cu caracter personal 3.523,00 lei 3.523,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

121 NGUYEN Van Tuan date cu caracter personal 6.497,00 lei 6.497,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

122 NGUYEN Van Huong date cu caracter personal 3.127,00 lei 3.127,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

123 NGUYEN Phu Thanh date cu caracter personal 3.164,00 lei 3.164,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

124 OARA Viorel date cu caracter personal 4.165,00 lei 4.165,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

125 OLAR Venu date cu caracter personal 4.165,00 lei 4.165,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

126 ONEA Dan date cu caracter personal 9.303,00 lei 9.303,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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127 ONEA Daniela date cu caracter personal 6.012,00 lei 6.012,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

128 ONEA Ioan date cu caracter personal 8.416,00 lei 8.416,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

129 ONICIUC Eugen date cu caracter personal 8.056,00 lei 8.056,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

130 OTVOS Costel date cu caracter personal 3.539,00 lei 3.539,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

131 PADURARU Constantin date cu caracter personal 4.064,00 lei 4.064,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

132 PALCAU Gelu-Marin date cu caracter personal 2.114,00 lei 2.114,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

133 PARAUTIU Teodora date cu caracter personal 2.521,00 lei 2.521,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

134 PARLEA Daniel - Puiu date cu caracter personal 8.120,00 lei 8.120,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

135 PAVEL ADI STEFANITA date cu caracter personal 255,00 lei 255,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

136 PHAM Cong Phuong date cu caracter personal 3.452,00 lei 3.452,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

137 PHAM Van Tuong date cu caracter personal 3.558,00 lei 3.558,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

138 PHAM Ba Nhan date cu caracter personal 3.606,00 lei 3.606,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

139 PHAM Ba Dao date cu caracter personal 3.133,00 lei 3.133,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

140 PHAM Ba Dat date cu caracter personal 3.496,00 lei 3.496,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

141 PITI Mihai-Dorin date cu caracter personal 4.678,00 lei 4.678,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

142 PODAR MIRCEA date cu caracter personal 1.658,00 lei 1.658,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

143 POP Dorin date cu caracter personal 3.866,00 lei 3.866,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

144 POP Camelia - Flavia date cu caracter personal 6.043,00 lei 6.043,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

145 PORUMB Liliana date cu caracter personal 7.638,00 lei 7.638,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

146 POTRA Viorica Maria date cu caracter personal 5.239,00 lei 5.239,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

147 PUCANI Marcel date cu caracter personal 4.044,00 lei 4.044,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

148 PUIAC Ovidiu date cu caracter personal 4.647,00 lei 4.647,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

149 QUACH Van Nguyen date cu caracter personal 3.558,00 lei 3.558,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

150 QUACH Van Tai date cu caracter personal 3.354,00 lei 3.354,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

151 RAITA Grigore date cu caracter personal 4.044,00 lei 4.044,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

152 

RAJAMUNI 

DEWAYALAGE Roshan 

Indunil 

date cu caracter personal 4.019,00 lei 4.019,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

153 

RAMHOTI DEVAYALA 

GEDARA Chandana Nuwan 

Day 

date cu caracter personal 4.019,00 lei 4.019,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

154 ROMAN Rodica-Nusa date cu caracter personal 3.805,00 lei 3.805,00 lei Conform raportul 
 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

17 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

155 ROMAN Liviu date cu caracter personal 7.968,00 lei 7.968,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

156 ROTARIU Ioan date cu caracter personal 4.431,00 lei 4.431,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

157 RUS Danut date cu caracter personal 3.392,00 lei 3.392,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

158 RUS Dorel date cu caracter personal 6.193,00 lei 6.193,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

159 RUS Livia date cu caracter personal 5.435,00 lei 5.435,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

160 RUSU Radu date cu caracter personal 1.022,00 lei 1.022,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

161 SIMON GHEORGHE date cu caracter personal 122,00 lei 122,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

162 SINKA Arpad date cu caracter personal 2.376,00 lei 2.376,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

163 STRAIA Horatiu date cu caracter personal 10.744,00 lei 10.744,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

164 SZABO Attila-Karol date cu caracter personal 2.632,00 lei 2.632,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

165 SZABO Tunde date cu caracter personal 3.658,00 lei 3.658,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

166 SZABO Iosif date cu caracter personal 4.513,00 lei 4.513,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

167 
SZASZGASPAR Peter-

Janos 
date cu caracter personal 3.736,00 lei 3.736,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

168 SZEKELY Angyalka date cu caracter personal 3.801,00 lei 3.801,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

169 SZEKELY Kalman date cu caracter personal 4.769,00 lei 4.769,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

170 TANCAU Tudor-Dorel date cu caracter personal 4.225,00 lei 4.225,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

171 TODORAN Vasile date cu caracter personal 4.060,00 lei 4.060,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

172 TRUONG Dinh Thang date cu caracter personal 3.505,00 lei 3.505,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

173 TRUONG Van Thuy date cu caracter personal 3.558,00 lei 3.558,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

174 

UDUPURUWE 

RAJAPAKSHA GEDARA 

Pradeep Laksb 

date cu caracter personal 4.087,00 lei 4.087,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

175 URSULEANU Daniela date cu caracter personal 5.663,00 lei 5.663,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

176 VATCA Mihai - Florin date cu caracter personal 5.785,00 lei 5.785,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

177 VENCZI Ferenc date cu caracter personal 4.806,00 lei 4.806,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

178 VIDICAN Vasile date cu caracter personal 3.081,00 lei 3.081,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

179 VITEJANU Simona Mihaela date cu caracter personal 4.192,00 lei 4.192,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

180 VRABIE Rozalia date cu caracter personal 4.553,00 lei 4.553,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

181 VU Van Sang date cu caracter personal 6.514,00 lei 6.514,00 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

182 

WANNISINGHE 

MUDIYANSELAGE 

Pradeep Priyankara Si 

date cu caracter personal 3.786,00 lei 3.786,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

183 
WIJETHUNGA 

MUDIYANSELAGE Anil 
date cu caracter personal 4.036,00 lei 4.036,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

184 

ABEYSINGHE NAVULLA 

ACHCHI PATHIRANN 

Kamalnatha Abeyenghe 

date cu caracter personal 3.486,00 lei 3.486,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

185 ADAM Dumitru date cu caracter personal 3.531,00 lei 3.531,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

186 ADAM Preda Fraga date cu caracter personal 5.709,00 lei 5.709,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

187 AGHESCU Francisc date cu caracter personal 4.139,00 lei 4.139,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

188 ALB Andrei date cu caracter personal 3.922,00 lei 3.922,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

189 ANGHEL Florin date cu caracter personal 2.879,00 lei 2.879,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

190 ANICHITOAIE Mihai date cu caracter personal 3.804,00 lei 3.804,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

191 ARHIP Catalin Adrian date cu caracter personal 3.635,00 lei 3.635,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

192 ARMASAREANU Goronel date cu caracter personal 3.846,00 lei 3.846,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

193 AVRAM Iosif date cu caracter personal 3.590,00 lei 3.590,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

194 AVRAM Viorel date cu caracter personal 3.825,00 lei 3.825,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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195 AXINIA Iana Miladera date cu caracter personal 4.700,00 lei 4.700,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

196 BACARAN Florin date cu caracter personal 3.344,00 lei 3.344,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

197 BADESCU Liliana Maria date cu caracter personal 1.684,00 lei 1.684,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

198 BADESCU Sorin date cu caracter personal 3.709,00 lei 3.709,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

199 BADULETE Constantin date cu caracter personal 3.405,00 lei 3.405,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

200 BALACI Gheorghe-Petru date cu caracter personal 6.521,00 lei 6.521,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

201 BALACI Maria date cu caracter personal 4.700,00 lei 4.700,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

202 BALACI Dumitru date cu caracter personal 4.638,00 lei 4.638,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

203 BALLA Arpad date cu caracter personal 4.463,00 lei 4.463,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

204 BARBU Alexandru date cu caracter personal 3.904,00 lei 3.904,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

205 BARBU Dorina date cu caracter personal 3.849,00 lei 3.849,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

206 
BARBULESCU Dragos 

Marius 
date cu caracter personal 3.652,00 lei 3.652,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

207 BARDAC Ilie date cu caracter personal 3.819,00 lei 3.819,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

208 BASARABA Daniel date cu caracter personal 3.630,00 lei 3.630,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

209 BASARABA Dumitru date cu caracter personal 3.667,00 lei 3.667,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

210 BERZESCU Rusalin date cu caracter personal 3.750,00 lei 3.750,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

211 BESCA Elena Renate date cu caracter personal 4.700,00 lei 4.700,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

212 BIBIRIG Ioan date cu caracter personal 2.827,00 lei 2.827,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

213 BIVOLARU Daniel-Adrian date cu caracter personal 1.368,00 lei 1.368,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

214 Boanta Crainic Emil date cu caracter personal 16,00 lei 16,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

215 BOCA Vasile date cu caracter personal 3.892,00 lei 3.892,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

216 BOCAI Nelu date cu caracter personal 3.724,00 lei 3.724,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

217 BOCIORT Vasile date cu caracter personal 4.655,00 lei 4.655,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

218 BOERIU Nicolae date cu caracter personal 2.044,00 lei 2.044,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

219 BORS Mihai date cu caracter personal 3.644,00 lei 3.644,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

220 BOT Istvan date cu caracter personal 3.678,00 lei 3.678,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

221 BRATOI Marin date cu caracter personal 3.855,00 lei 3.855,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

222 BRUJAN Marinela date cu caracter personal 5.231,00 lei 5.231,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

223 BUCUR Nita date cu caracter personal 4.224,00 lei 4.224,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

224 BUCURESC Grigore-Ioan date cu caracter personal 7.133,00 lei 7.133,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

225 BUD Ionel date cu caracter personal 3.160,00 lei 3.160,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

226 
BULIGA VALUSESCU 

Liviu 
date cu caracter personal 3.807,00 lei 3.807,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

227 BUNCEANU Vasile date cu caracter personal 3.830,00 lei 3.830,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

228 BURGHELEA Doru date cu caracter personal 3.668,00 lei 3.668,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

229 BURNEA Marin date cu caracter personal 4.184,00 lei 4.184,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

230 BURNEI Cosmin Raul date cu caracter personal 3.897,00 lei 3.897,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

231 CAM Ba Quy date cu caracter personal 3.223,00 lei 3.223,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

232 CANDUS Darius Nicuso date cu caracter personal 3.863,00 lei 3.863,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

233 CAPROSU Ion date cu caracter personal 3.693,00 lei 3.693,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

234 CAPROSU Petru date cu caracter personal 3.807,00 lei 3.807,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

235 CARLIG Ioan Daniel date cu caracter personal 1.484,00 lei 1.484,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

236 CARP Florina date cu caracter personal 4.828,00 lei 4.828,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

237 CEATA Ion date cu caracter personal 4.368,00 lei 4.368,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

238 CEBUC Cristinela-Mariana date cu caracter personal 6.193,00 lei 6.193,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

239 CERNESCU Petru date cu caracter personal 4.826,00 lei 4.826,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

240 CHICIUDEAN Petrica date cu caracter personal 3.630,00 lei 3.630,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

241 CHIRIAC Andrei Robert date cu caracter personal 1.630,00 lei 1.630,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

242 CHIRUTI Claudiu date cu caracter personal 3.911,00 lei 3.911,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

243 CIOBANU Maricel date cu caracter personal 3.602,00 lei 3.602,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

244 CIOBANU Ion date cu caracter personal 3.852,00 lei 3.852,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

245 CIOBANU Marius date cu caracter personal 4.354,00 lei 4.354,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

246 CODREA Ioan Marius date cu caracter personal 4.421,00 lei 4.421,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

247 
COJOCARU Jean 

Constantin 
date cu caracter personal 3.630,00 lei 3.630,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

248 COJOCARU Eugen Doru date cu caracter personal 3.807,00 lei 3.807,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

249 CORLAN Nicolae date cu caracter personal 3.829,00 lei 3.829,00 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

250 COSTACHE Claudiu Robert date cu caracter personal 3.628,00 lei 3.628,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

251 COTOS Georgeta date cu caracter personal 3.637,00 lei 3.637,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

252 COVACI Andrei date cu caracter personal 2.783,00 lei 2.783,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

253 COZAN Ioan date cu caracter personal 4.449,00 lei 4.449,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

254 CREMENE Petru Viorel date cu caracter personal 2.470,00 lei 2.470,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

255 CURMEI Viorel date cu caracter personal 4.227,00 lei 4.227,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

256 DAIA Nicolae date cu caracter personal 4.289,00 lei 4.289,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

257 Damian Gheorghe Marius date cu caracter personal 401,00 lei 401,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

258 DAN Andrei Cristian date cu caracter personal 4.376,00 lei 4.376,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

259 DANCIU Menta Gabriel date cu caracter personal 3.854,00 lei 3.854,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

260 DANG Quoc Vinh date cu caracter personal 5.603,00 lei 5.603,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

261 DINH Quoc Nam date cu caracter personal 3.247,00 lei 3.247,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

262 DINH Sy Trong date cu caracter personal 3.270,00 lei 3.270,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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263 

DISSANAYAKA 

MUDIYANSELAGE 

Nalinda Sanda 

date cu caracter personal 3.457,00 lei 3.457,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

264 DOANCA Elena date cu caracter personal 4.702,00 lei 4.702,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

265 Dogaru Ionel date cu caracter personal 116,00 lei 116,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

266 
DRAGHICI Daniela 

Alexandra 
date cu caracter personal 3.975,00 lei 3.975,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

267 DRAGOMIR Nicolae date cu caracter personal 3.972,00 lei 3.972,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

268 DRAGOS Andrei Alin date cu caracter personal 5.461,00 lei 5.461,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

269 DRAGOS Ioan date cu caracter personal 3.688,00 lei 3.688,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

270 DRAGU Costel date cu caracter personal 4.314,00 lei 4.314,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

271 DRAMBA Mihai date cu caracter personal 4.344,00 lei 4.344,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

272 DUDRIK Stefan date cu caracter personal 3.911,00 lei 3.911,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

273 DUMITRESCU Lucian date cu caracter personal 3.854,00 lei 3.854,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

274 DUMITRESCU Constantin date cu caracter personal 3.553,00 lei 3.553,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

275 ENE Valeriu date cu caracter personal 6.103,00 lei 6.103,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

276 

ETHUGALA 

ARACHCHILAGE Kosala 

Roshan 

date cu caracter personal 3.660,00 lei 3.660,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

277 FALA Ciprian date cu caracter personal 6.445,00 lei 6.445,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

278 FOGARASI Mihai date cu caracter personal 3.840,00 lei 3.840,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

279 FRATILA Ninel date cu caracter personal 4.092,00 lei 4.092,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

280 
FUNDEANU Sibonica 

Eugenia 
date cu caracter personal 5.067,00 lei 5.067,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

281 GALAN Corneliu date cu caracter personal 3.561,00 lei 3.561,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

282 GALETARU Calina date cu caracter personal 8.926,00 lei 8.926,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

283 

GANNILA HERATH 

MUDIYANSELAGE 

Yasitha Maduranga 

date cu caracter personal 3.362,00 lei 3.362,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

284 GASPAR Antonie date cu caracter personal 3.951,00 lei 3.951,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

285 GHENCI Ionel date cu caracter personal 3.692,00 lei 3.692,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

286 GHERGA Vasile date cu caracter personal 3.778,00 lei 3.778,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

287 GHERGHE Nicu date cu caracter personal 3.887,00 lei 3.887,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

288 GIURGINCA Ilie date cu caracter personal 3.676,00 lei 3.676,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

289 GRIGORIE Eugen date cu caracter personal 3.630,00 lei 3.630,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

290 HA Dang Hoach date cu caracter personal 3.092,00 lei 3.092,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

291 HAJDU Arun-Suraj date cu caracter personal 3.074,00 lei 3.074,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

292 Harabagiu Marius Lucian date cu caracter personal 643,00 lei 643,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

293 

HATHURUSINGHE 

DEWAGE Dusantha 

Madushanka 

date cu caracter personal 3.362,00 lei 3.362,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

294 HERMAN Adrian-Vasile date cu caracter personal 3.839,00 lei 3.839,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

295 HOANG Van Manh date cu caracter personal 6.160,00 lei 6.160,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

296 
HULHUT CRACIUNESCU 

Vasile Dorel 
date cu caracter personal 2.655,00 lei 2.655,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

297 HUMA Cristian Ioan date cu caracter personal 4.705,00 lei 4.705,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

298 IACOBICI Nicolae date cu caracter personal 4.188,00 lei 4.188,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

299 IANCU Remus date cu caracter personal 5.282,00 lei 5.282,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

300 ILE Corneliu date cu caracter personal 4.130,00 lei 4.130,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

301 IOANA Iulian date cu caracter personal 4.010,00 lei 4.010,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

302 IOANA Iacob date cu caracter personal 4.599,00 lei 4.599,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

303 IONASC Ioana Adriana date cu caracter personal 4.386,00 lei 4.386,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

304 IONASC Petru date cu caracter personal 5.039,00 lei 5.039,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

305 IORDACHE Gabriel date cu caracter personal 3.309,00 lei 3.309,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

306 ISPIR Costel date cu caracter personal 4.430,00 lei 4.430,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

307 ITITESC Andrei date cu caracter personal 2.721,00 lei 2.721,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

308 IVASCANU Traian date cu caracter personal 3.918,00 lei 3.918,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

309 IVASCU Ioan date cu caracter personal 4.507,00 lei 4.507,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

310 JIFCU Vasile date cu caracter personal 3.831,00 lei 3.831,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

311 JURCOVICI Felicia Marin date cu caracter personal 6.373,00 lei 6.373,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

312 
KANAVILAGE Saman 

Kumara 
date cu caracter personal 3.518,00 lei 3.518,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

313 KIS Gheorghe date cu caracter personal 2.832,00 lei 2.832,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

314 LAUDATU Gheorghe date cu caracter personal 4.549,00 lei 4.549,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

315 LAZAR Craciun date cu caracter personal 4.619,00 lei 4.619,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

316 LAZAR Mariana date cu caracter personal 4.098,00 lei 4.098,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

317 LAZAROVICI Ion date cu caracter personal 3.619,00 lei 3.619,00 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

318 LE Van Cam date cu caracter personal 3.275,00 lei 3.275,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

319 LE Hong Vinh date cu caracter personal 3.115,00 lei 3.115,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

320 LICARET Fanica date cu caracter personal 5.432,00 lei 5.432,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

321 
LIYANAGE Pradeep 

Manjula 
date cu caracter personal 3.661,00 lei 3.661,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

322 LOCHNER Ioan-Ilie date cu caracter personal 3.659,00 lei 3.659,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

323 LUCA Cristian date cu caracter personal 6.844,00 lei 6.844,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

324 LUPSESCU Vasilica date cu caracter personal 4.368,00 lei 4.368,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

325 LUTA Aurel Doru date cu caracter personal 3.692,00 lei 3.692,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

326 MACIUCA Marian date cu caracter personal 4.358,00 lei 4.358,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

327 MADALICEA Andrei date cu caracter personal 4.677,00 lei 4.677,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

328 
MANOLACHE Cristian 

Vasile 
date cu caracter personal 4.801,00 lei 4.801,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

329 MARCEA Traian date cu caracter personal 3.755,00 lei 3.755,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

330 MARIA Viorel date cu caracter personal 3.820,00 lei 3.820,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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331 Matalica Eugen date cu caracter personal 583,00 lei 583,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

332 MATEI Gheorghe date cu caracter personal 3.020,00 lei 3.020,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

333 MICLAU Zaharia date cu caracter personal 3.723,00 lei 3.723,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

334 MICU Constantin date cu caracter personal 3.660,00 lei 3.660,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

335 MICU Stefan date cu caracter personal 4.397,00 lei 4.397,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

336 Mihaila Marian date cu caracter personal 1.670,00 lei 1.670,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

337 MITRICA Ion date cu caracter personal 3.627,00 lei 3.627,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

338 
MIULESCU Ramona-

Reghina 
date cu caracter personal 4.672,00 lei 4.672,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

339 MOCANU Gheorghe date cu caracter personal 4.705,00 lei 4.705,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

340 MOSCU Hanadia date cu caracter personal 3.725,00 lei 3.725,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

341 MUNTEANU Florin date cu caracter personal 4.645,00 lei 4.645,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

342 MUSCALU Costel date cu caracter personal 4.344,00 lei 4.344,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

343 NAGY Iuliu date cu caracter personal 4.395,00 lei 4.395,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

344 NASTAC Viorel date cu caracter personal 4.805,00 lei 4.805,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

345 NATINGA Doru date cu caracter personal 4.935,00 lei 4.935,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

346 NEAMTIU Nicolae date cu caracter personal 3.886,00 lei 3.886,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

347 NEDEJDE Neculai date cu caracter personal 4.365,00 lei 4.365,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

348 NEGREA Constantin date cu caracter personal 3.878,00 lei 3.878,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

349 NEGRESCU Emil date cu caracter personal 3.804,00 lei 3.804,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

350 NGUYEN Danh Tuan date cu caracter personal 7.034,00 lei 7.034,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

351 NGUYEN Van Bang date cu caracter personal 5.111,00 lei 5.111,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

352 NGUYEN Quoc Ky date cu caracter personal 2.956,00 lei 2.956,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

353 NGUYEN Van Thuan date cu caracter personal 3.219,00 lei 3.219,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

354 NGUYEN Minh Duc date cu caracter personal 3.118,00 lei 3.118,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

355 NGUYEN Van Tuyen date cu caracter personal 3.219,00 lei 3.219,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

356 NGUYEN Dinh Luong date cu caracter personal 3.135,00 lei 3.135,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

357 NICORESCU Nicolae date cu caracter personal 3.490,00 lei 3.490,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

358 NICORESCU Ilie date cu caracter personal 5.056,00 lei 5.056,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

359 NITA Lucian date cu caracter personal 5.388,00 lei 5.388,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

360 OANA Marin date cu caracter personal 3.872,00 lei 3.872,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

361 OLARU Ionel date cu caracter personal 3.352,00 lei 3.352,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

362 OLARU Petrica date cu caracter personal 4.044,00 lei 4.044,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

363 OLARU Alexandru date cu caracter personal 4.318,00 lei 4.318,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

364 
OPARLESCU Gabriel 

Lucian 
date cu caracter personal 4.700,00 lei 4.700,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

365 OPRISOR Vasile date cu caracter personal 4.318,00 lei 4.318,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

366 
PACALA Constantin 

Petrisor 
date cu caracter personal 4.353,00 lei 4.353,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

367 PANTIR Nicolae date cu caracter personal 3.720,00 lei 3.720,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

368 PANUTESCU Lucia date cu caracter personal 5.074,00 lei 5.074,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

369 PASCHIA Zorina date cu caracter personal 3.569,00 lei 3.569,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

370 PASCOTA Georgeta date cu caracter personal 5.248,00 lei 5.248,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

371 PASTRAV Andrei-Gelu date cu caracter personal 3.011,00 lei 3.011,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

372 PATRUT Constantin date cu caracter personal 4.162,00 lei 4.162,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

373 PATRUTA Cristian Sorin date cu caracter personal 9.193,00 lei 9.193,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

374 PHAM Van Bang date cu caracter personal 5.114,00 lei 5.114,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

375 PHUNG Khanh Phuong date cu caracter personal 3.223,00 lei 3.223,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

376 PLESCAU Mihai-Gabriel date cu caracter personal 5.060,00 lei 5.060,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

377 POCS Robert-Andrei date cu caracter personal 4.344,00 lei 4.344,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

378 POPA Adrian Ioan date cu caracter personal 3.801,00 lei 3.801,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

379 POPA Gheorghe date cu caracter personal 3.621,00 lei 3.621,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

380 POPA Petru date cu caracter personal 6.046,00 lei 6.046,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

381 POPESCU Gheorghe date cu caracter personal 1.483,00 lei 1.483,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

382 POPESCU Emil date cu caracter personal 3.581,00 lei 3.581,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

383 POSTOLACHE Mihaela date cu caracter personal 1.438,00 lei 1.438,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

384 PUCIOSU Aurel date cu caracter personal 3.807,00 lei 3.807,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

385 
PUSCACIU Daniela - 

Angela 
date cu caracter personal 3.866,00 lei 3.866,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

386 QUACH Van Tuan date cu caracter personal 2.873,00 lei 2.873,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

387 RADA Gheorghe date cu caracter personal 3.257,00 lei 3.257,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

388 RADOI Florin-Dor date cu caracter personal 5.264,00 lei 5.264,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

389 RADUCAN Ispas date cu caracter personal 3.630,00 lei 3.630,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

390 RISCU Dumitru- Florea date cu caracter personal 3.668,00 lei 3.668,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

391 ROSCA Anamaria date cu caracter personal 5.307,00 lei 5.307,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

392 RUJA Petrisor Zaharia date cu caracter personal 3.468,00 lei 3.468,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

393 RUJAN Mihai date cu caracter personal 3.852,00 lei 3.852,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

394 SADOVAN CUC Maria date cu caracter personal 3.867,00 lei 3.867,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

395 SAVASTITA Ion date cu caracter personal 4.233,00 lei 4.233,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

396 SDIREA Marius date cu caracter personal 3.533,00 lei 3.533,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

397 SDIREA Sorin date cu caracter personal 3.542,00 lei 3.542,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

398 
SIBINESCU Dumitra-

Luminita 
date cu caracter personal 4.060,00 lei 4.060,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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399 SILION Liviu date cu caracter personal 4.689,00 lei 4.689,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

400 SODINCA Stefan Danut date cu caracter personal 3.622,00 lei 3.622,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

401 SOLA Maria Lidia date cu caracter personal 5.688,00 lei 5.688,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

402 SPATAREL Constantin date cu caracter personal 3.380,00 lei 3.380,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

403 STAN Mihail date cu caracter personal 3.669,00 lei 3.669,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

404 STANCIU Eduard George date cu caracter personal 1.118,00 lei 1.118,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

405 STANICA Ion date cu caracter personal 4.344,00 lei 4.344,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

406 
STEFANESCU Lucian 

Petru 
date cu caracter personal 4.422,00 lei 4.422,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

407 STETIU Andrei Vasile date cu caracter personal 3.676,00 lei 3.676,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

408 STOI Doru-Petru date cu caracter personal 3.807,00 lei 3.807,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

409 STOICA Aurel date cu caracter personal 3.609,00 lei 3.609,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

410 STOICHESCU Ion date cu caracter personal 3.995,00 lei 3.995,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

411 STUPARU Alexandru date cu caracter personal 4.435,00 lei 4.435,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

412 SULTAN Nicolae date cu caracter personal 5.073,00 lei 5.073,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

413 TA Van Phuong date cu caracter personal 5.114,00 lei 5.114,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

414 TA Thanh Hai date cu caracter personal 3.115,00 lei 3.115,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

415 TAMASILA Toma date cu caracter personal 8.675,00 lei 8.675,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

416 TANASE Aurelian date cu caracter personal 3.470,00 lei 3.470,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

417 TANASELEA Ionel date cu caracter personal 3.909,00 lei 3.909,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

418 TECA Florea date cu caracter personal 3.704,00 lei 3.704,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

419 TOBA Ion date cu caracter personal 6.285,00 lei 6.285,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

420 TRAN Ngoc Vinh date cu caracter personal 3.115,00 lei 3.115,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

421 TRAN Duc Dinh date cu caracter personal 5.456,00 lei 5.456,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

422 Tudor Marian date cu caracter personal 6.045,00 lei 6.045,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

423 TUDORICA Petre Iustinian date cu caracter personal 3.739,00 lei 3.739,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

424 TUDURACHI Costica date cu caracter personal 5.531,00 lei 5.531,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

425 URS Aurel date cu caracter personal 4.580,00 lei 4.580,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

426 URSE Adrian date cu caracter personal 4.382,00 lei 4.382,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

427 
UYANGODAGE Athula 

Kumara 
date cu caracter personal 3.486,00 lei 3.486,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

428 VEZETEU Danut-Vasile date cu caracter personal 3.603,00 lei 3.603,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

429 VI Van Ai date cu caracter personal 3.137,00 lei 3.137,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

430 VI Van Toan date cu caracter personal 3.115,00 lei 3.115,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

431 VI Van Hop date cu caracter personal 3.425,00 lei 3.425,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

432 VI Cao Dat date cu caracter personal 3.518,00 lei 3.518,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

433 VIOREL Gabriel-Cristian date cu caracter personal 3.851,25 lei 3.851,25 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

434 VLAD Gheorghe date cu caracter personal 3.852,00 lei 3.852,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

435 VOINOIU Andy - Cosmin date cu caracter personal 9.050,00 lei 9.050,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

436 VRINCEANU Anton date cu caracter personal 4.551,00 lei 4.551,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

437 
WEERAPPERUMA 

Maleesha Dils 
date cu caracter personal 3.308,00 lei 3.308,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

438 

WIJESUNDARA 

MUDIYANSELAGE 

Tharun Laksha 

date cu caracter personal 3.308,00 lei 3.308,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

439 ZEGREAN Viorel date cu caracter personal 4.600,00 lei 4.600,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

38 

3543/24.03.2022 

440 ALDEA Gheorghe date cu caracter personal 3.704,00 lei 3.704,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

441 ANDREI Adriana date cu caracter personal 1.564,00 lei 1.564,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

442 BACESCU Gheorghe date cu caracter personal 2.163,00 lei 2.163,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

443 BACIU Dragna date cu caracter personal 3.496,00 lei 3.496,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

444 BADOIU Dorina- Viorica date cu caracter personal 5.417,00 lei 5.417,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

445 BAICUS Viorel date cu caracter personal 3.768,00 lei 3.768,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

446 BAICUS Paul date cu caracter personal 3.945,00 lei 3.945,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

447 BALUTA Vasile date cu caracter personal 3.944,00 lei 3.944,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

448 BOGZOIU Ion date cu caracter personal 4.177,00 lei 4.177,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

449 
BOLDEANU Constantin-

Remus 
date cu caracter personal 3.551,00 lei 3.551,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

450 BOLDEANU Titi date cu caracter personal 1.605,00 lei 1.605,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

451 BRICIU Dorina date cu caracter personal 5.119,00 lei 5.119,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

452 BURHALA Daniel Dumitru date cu caracter personal 3.763,00 lei 3.763,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

453 
CATANA Constantin 

Cristian 
date cu caracter personal 5.879,00 lei 5.879,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

454 
CEAUSEL Alexandru-

Dumitru 
date cu caracter personal 4.076,00 lei 4.076,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

455 CIOBANU Valeriu date cu caracter personal 4.706,00 lei 4.706,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

456 CIRLAN Georgian date cu caracter personal 2.476,00 lei 2.476,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

457 CIRSTIAN Ion date cu caracter personal 3.469,00 lei 3.469,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

458 COMAN Horiia date cu caracter personal 4.066,00 lei 4.066,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

459 CORBU Vasile date cu caracter personal 3.583,00 lei 3.583,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

460 COTICIU Constantin date cu caracter personal 4.242,00 lei 4.242,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

461 DORNEANU Vasile date cu caracter personal 7.849,00 lei 7.849,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

462 DRAGOI Gheorghe date cu caracter personal 4.218,00 lei 4.218,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

463 DRAGULIN Marian date cu caracter personal 3.306,00 lei 3.306,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

464 DUMITRACHE Elena date cu caracter personal 7.363,00 lei 7.363,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

465 DURBACA Gheorghe date cu caracter personal 1.956,00 lei 1.956,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

466 ENE Madalina date cu caracter personal 4.020,00 lei 4.020,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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467 FURTUNA Maria date cu caracter personal 3.495,00 lei 3.495,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

468 GAVRILOIU Marcel date cu caracter personal 3.463,00 lei 3.463,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

469 GAVRILOIU Luminita date cu caracter personal 3.379,00 lei 3.379,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

470 GHENADE Valerica date cu caracter personal 4.404,00 lei 4.404,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

471 GHILAN Olguta date cu caracter personal 3.437,00 lei 3.437,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

472 GHINESCU Gheorghe date cu caracter personal 4.192,00 lei 4.192,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

473 IACOB Viorel date cu caracter personal 1.953,00 lei 1.953,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

474 IANCU Nicolae date cu caracter personal 3.766,00 lei 3.766,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

475 IONESCU Gheorghe date cu caracter personal 4.515,00 lei 4.515,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

476 LACATUS Liliana date cu caracter personal 3.742,00 lei 3.742,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

477 
LACUSTIANU Maria-

Simona 
date cu caracter personal 2.754,00 lei 2.754,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

478 Lupascu Vasile date cu caracter personal 336,00 lei 336,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

479 MANAILESCU Gheorghe date cu caracter personal 3.939,00 lei 3.939,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

480 MANAILESCU Maria date cu caracter personal 3.427,00 lei 3.427,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

481 MANAILESCU Ion - Mihail date cu caracter personal 3.938,00 lei 3.938,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

482 MANTEA Vasile date cu caracter personal 4.092,00 lei 4.092,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

483 MIHAILA Vicol date cu caracter personal 3.863,00 lei 3.863,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

484 MIHALCEA Ion date cu caracter personal 4.253,00 lei 4.253,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

485 MINOIU Nicolae date cu caracter personal 3.925,00 lei 3.925,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

486 MIRCEA Sorin date cu caracter personal 3.923,00 lei 3.923,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

487 MIRITA Elena - Claudia date cu caracter personal 3.275,00 lei 3.275,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

488 NAFTANAILA Gheorghe date cu caracter personal 4.566,00 lei 4.566,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

489 NECULAI Florin date cu caracter personal 3.766,00 lei 3.766,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

490 PASCU Vasile date cu caracter personal 3.873,00 lei 3.873,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

491 
PATRULESCU Emanoil - 

Dumitru 
date cu caracter personal 4.509,00 lei 4.509,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

492 PERTEA Costica-Viorel date cu caracter personal 3.626,00 lei 3.626,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

493 PIRVU Maria date cu caracter personal 3.592,00 lei 3.592,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

494 POPA Gabriel Gheorghe date cu caracter personal 4.117,00 lei 4.117,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

495 POPESCU Daniel-Valerian date cu caracter personal 3.767,00 lei 3.767,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

496 POSEA Adrian date cu caracter personal 3.933,00 lei 3.933,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

497 POSEA Florin date cu caracter personal 3.752,00 lei 3.752,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

498 RADUCA Nicolae date cu caracter personal 10.359,00 lei 10.359,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

499 SBURLEA Florentin date cu caracter personal 3.793,00 lei 3.793,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

500 SCOARTA Vasile date cu caracter personal 3.691,00 lei 3.691,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

501 SCOARTA Florin date cu caracter personal 4.205,00 lei 4.205,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

502 Sia Marian-Cristel date cu caracter personal 175,00 lei 175,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

503 STEFAN Stan date cu caracter personal 5.881,00 lei 5.881,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

504 STEFU Nicolae date cu caracter personal 4.042,00 lei 4.042,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

505 STEFU Constantin date cu caracter personal 3.116,00 lei 3.116,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

506 TACEA Florin date cu caracter personal 4.950,00 lei 4.950,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

507 TOMESCU Ana - Gabriela date cu caracter personal 1.976,00 lei 1.976,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

508 
TOMESCU Nicolae - 

Sebastian 
date cu caracter personal 3.479,00 lei 3.479,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

509 Tranca Dan date cu caracter personal 637,00 lei 637,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

510 VADUVA Ilie-Constant date cu caracter personal 3.803,00 lei 3.803,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

511 ALB Sorin-Claudiu date cu caracter personal 3.421,00 lei 3.421,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

512 ALB Daniel-Sorin date cu caracter personal 6.114,00 lei 6.114,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

513 ALBU Horia Catalin date cu caracter personal 3.603,00 lei 3.603,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

514 ALEXONI Ionel date cu caracter personal 4.144,00 lei 4.144,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

515 ANTAL Stefan-Victor date cu caracter personal 3.916,00 lei 3.916,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

516 
AVRAMESC Adinel-

Cristinel 
date cu caracter personal 7.482,00 lei 7.482,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

517 AVRAMONI Ioan date cu caracter personal 1.033,00 lei 1.033,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

518 BABAU Paul date cu caracter personal 4.882,00 lei 4.882,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

519 BABAU Valeriu date cu caracter personal 4.497,00 lei 4.497,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

520 BABUT Petre date cu caracter personal 3.730,00 lei 3.730,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

521 BAIA Vasile date cu caracter personal 2.574,00 lei 2.574,00 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

522 BALA Viorel date cu caracter personal 7.876,00 lei 7.876,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

523 BARB Ioan-Gheorghe date cu caracter personal 3.126,00 lei 3.126,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

524 
BASULESCU-TUTUNARU 

Dumitru 
date cu caracter personal 3.452,00 lei 3.452,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

525 BECHERU Dumitru date cu caracter personal 2.614,00 lei 2.614,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

526 BERINDEIU Alexandru date cu caracter personal 6.953,00 lei 6.953,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

527 BERINDEIU Petru date cu caracter personal 5.245,00 lei 5.245,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

528 BIRLAN Petre date cu caracter personal 3.322,00 lei 3.322,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

529 BIRSAN Florean date cu caracter personal 2.745,00 lei 2.745,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

530 BISTRIAN Pavel-Andrei date cu caracter personal 3.445,00 lei 3.445,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

531 BISTRIAN Pavel date cu caracter personal 4.127,00 lei 4.127,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

532 BITOANCA Constantin date cu caracter personal 2.626,00 lei 2.626,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

533 BOBAR Gheorghe date cu caracter personal 2.658,00 lei 2.658,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

534 BORIT Nicusor date cu caracter personal 2.636,00 lei 2.636,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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535 BOTEZAN Daniel-Virgil date cu caracter personal 4.537,00 lei 4.537,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

536 BRINZAN IOAN date cu caracter personal 92,00 lei 92,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

537 BRINZEI Remus date cu caracter personal 3.322,00 lei 3.322,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

538 BUCATARIU Vasile date cu caracter personal 3.409,00 lei 3.409,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

539 BUNEA Adrian date cu caracter personal 5.000,00 lei 5.000,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

540 BUNEA Marius date cu caracter personal 5.665,00 lei 5.665,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

541 CACUCI Ciprian-Daniel date cu caracter personal 7.330,00 lei 7.330,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

542 CARASEL VASILE date cu caracter personal 90,00 lei 90,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

543 CHIFOR Ovidiu-Viorel date cu caracter personal 4.039,00 lei 4.039,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

544 CHIORBEJA Nicoleta date cu caracter personal 4.464,00 lei 4.464,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

545 CHIORBEJA Vasile date cu caracter personal 4.420,00 lei 4.420,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

546 CICU Alin-Razvan date cu caracter personal 6.137,00 lei 6.137,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

547 CIOANA Marioara-Rodica date cu caracter personal 7.353,00 lei 7.353,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

548 CIOCOIU Cecilia-Vali date cu caracter personal 3.486,00 lei 3.486,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

549 CIOCOIU Cristinel-Emil date cu caracter personal 3.016,00 lei 3.016,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

550 CIUCURE Pau date cu caracter personal 3.469,00 lei 3.469,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

551 COBIRLEA Valeriu date cu caracter personal 3.657,00 lei 3.657,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

552 COMAN Dorin date cu caracter personal 3.794,00 lei 3.794,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

553 COMAN Simona-Doinita date cu caracter personal 3.911,00 lei 3.911,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

554 COROI Marius-Alin date cu caracter personal 5.734,00 lei 5.734,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

555 COROI Petru date cu caracter personal 7.176,00 lei 7.176,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

556 COSTA Adam-Eugen date cu caracter personal 4.322,00 lei 4.322,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

557 COSTA Gheorghe-Victor date cu caracter personal 2.816,00 lei 2.816,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

558 COSTIN Mircea date cu caracter personal 3.778,00 lei 3.778,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

559 CRACIUNEL Ioan- Dorian date cu caracter personal 4.814,00 lei 4.814,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

560 CUGERIAN Petre date cu caracter personal 7.523,00 lei 7.523,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

561 CURELEAC Ioan date cu caracter personal 3.114,00 lei 3.114,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

562 DAJ Flavius-Ovidi date cu caracter personal 5.093,00 lei 5.093,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

563 DAMIAN Emanuel-David date cu caracter personal 5.010,00 lei 5.010,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

564 DAMIAN Leontin date cu caracter personal 10.090,00 lei 10.090,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

565 DAN Ioan date cu caracter personal 6.810,00 lei 6.810,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

566 DEMETER Mihai date cu caracter personal 2.487,00 lei 2.487,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

567 DENDIU GHE date cu caracter personal 96,00 lei 96,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

568 DENSUSAN Adrian date cu caracter personal 4.165,00 lei 4.165,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

569 DINCA Florin-Alexandru date cu caracter personal 4.330,00 lei 4.330,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

570 DIRPES Petre date cu caracter personal 3.492,00 lei 3.492,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

571 DOGAR Daniel Cristinel date cu caracter personal 6.015,00 lei 6.015,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

572 DOMILESCU Gheorghe date cu caracter personal 3.521,00 lei 3.521,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

573 DRAGHICI Petrisor date cu caracter personal 7.477,00 lei 7.477,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

574 
DRAGOMIR Nicolae-

Marian 
date cu caracter personal 3.798,00 lei 3.798,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

575 DRAGOTEANU ION date cu caracter personal 791,00 lei 791,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

576 DUMITRESCU Paul date cu caracter personal 2.845,00 lei 2.845,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

577 DUMITRESCU Petru date cu caracter personal 3.717,00 lei 3.717,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

578 ENASESCU Nicolae date cu caracter personal 3.521,00 lei 3.521,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

579 FARCAS Ion-Marinica date cu caracter personal 7.408,00 lei 7.408,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

580 FARCAS Aurelian Dori date cu caracter personal 7.295,00 lei 7.295,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

581 FARCAS Leodor-Dorut date cu caracter personal 7.217,00 lei 7.217,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

582 FEGHER Daniel date cu caracter personal 4.335,00 lei 4.335,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

583 FERENCZI Laslo date cu caracter personal 3.410,00 lei 3.410,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

584 FILAN Sorina-Veturia date cu caracter personal 5.437,00 lei 5.437,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

585 FIRAN Doru date cu caracter personal 3.470,00 lei 3.470,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

586 FLORESC Ovidiu date cu caracter personal 3.272,00 lei 3.272,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

587 FUCA Neluc date cu caracter personal 7.290,00 lei 7.290,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

588 
GAFENCU Gheorghe 

Georgel 
date cu caracter personal 3.469,00 lei 3.469,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

589 GERDANOVICS Stefan date cu caracter personal 6.928,00 lei 6.928,00 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

590 GHERMAN Emil date cu caracter personal 2.242,00 lei 2.242,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

591 GITAN Gheorghe-Marius date cu caracter personal 3.095,00 lei 3.095,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

592 GOIA Cornel-Nicu date cu caracter personal 5.208,00 lei 5.208,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

593 GOIA Cornel date cu caracter personal 11.596,00 lei 11.596,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

594 GRAMA Dorin-Valenti date cu caracter personal 3.824,00 lei 3.824,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

595 GRIGORE Ion date cu caracter personal 5.176,00 lei 5.176,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

596 GROZA Alexandru date cu caracter personal 3.141,00 lei 3.141,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

597 GYORFI Viliam date cu caracter personal 4.666,00 lei 4.666,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

598 HAERTEG PAULIN date cu caracter personal 57,00 lei 57,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

599 
HIRSOVOIU Constantin-

Dragos 
date cu caracter personal 4.915,00 lei 4.915,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

600 HIRSOVOIU Viorel date cu caracter personal 4.214,00 lei 4.214,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

601 HURDUBEU Valer date cu caracter personal 2.634,00 lei 2.634,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

602 IANC Vasile date cu caracter personal 3.518,00 lei 3.518,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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603 IBANESCU Benone date cu caracter personal 2.546,00 lei 2.546,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

604 ILINCA Vasile date cu caracter personal 3.798,00 lei 3.798,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

605 ILIUTA Marius Cristian date cu caracter personal 2.752,00 lei 2.752,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

606 
INDRECAN Marius-

Cristian 
date cu caracter personal 5.491,00 lei 5.491,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

607 IONASCU Emilian date cu caracter personal 2.933,00 lei 2.933,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

608 IONESCU Costel date cu caracter personal 4.252,00 lei 4.252,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

609 IORDACHE Nicusor-Adrian date cu caracter personal 3.458,00 lei 3.458,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

610 IORDACHE Aurica date cu caracter personal 3.458,00 lei 3.458,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

611 IOVANESCU Eugen date cu caracter personal 4.644,00 lei 4.644,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

612 JIAN Ioachim date cu caracter personal 8.330,00 lei 8.330,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

613 JITARU Anton date cu caracter personal 3.652,00 lei 3.652,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

614 JITARU Ionica date cu caracter personal 4.688,00 lei 4.688,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

615 JURMONI Carmen date cu caracter personal 4.000,00 lei 4.000,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

616 KOVACS Oliver date cu caracter personal 4.884,00 lei 4.884,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

617 KOVACS Andreea-Lorena date cu caracter personal 3.694,00 lei 3.694,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

618 LADA Ciprian-Zoltan date cu caracter personal 2.538,00 lei 2.538,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

619 LECA Claudiu-Cristinel date cu caracter personal 6.995,00 lei 6.995,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

620 LUCHINI Dionisie date cu caracter personal 4.745,00 lei 4.745,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

621 LUPASCU Dorel- Vasile date cu caracter personal 3.984,00 lei 3.984,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

622 LUPU Adrian date cu caracter personal 6.256,00 lei 6.256,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

623 
LUPU FLAVIUS 

SEBASTIAN 
date cu caracter personal 235,00 lei 235,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

624 MANGHIUC Vasile date cu caracter personal 4.892,00 lei 4.892,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

625 MANIU Daniel Nicodin date cu caracter personal 4.143,00 lei 4.143,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

626 MANOLE Aurel date cu caracter personal 3.521,00 lei 3.521,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

627 MARCU Dumitru date cu caracter personal 4.297,00 lei 4.297,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

628 
MELNICIUC Ludovic-

Mihai 
date cu caracter personal 3.798,00 lei 3.798,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

629 MENTEA Gheorghe date cu caracter personal 2.486,00 lei 2.486,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

630 MIHAILESCU Ion date cu caracter personal 3.321,00 lei 3.321,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

631 MIINEA Mihai date cu caracter personal 13.891,00 lei 13.891,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

632 MITUCA Dorel date cu caracter personal 7.583,00 lei 7.583,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

633 MOCA Radu date cu caracter personal 4.637,00 lei 4.637,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

634 MOLEA Alexandru-Codrut date cu caracter personal 4.614,00 lei 4.614,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

635 MORARIU Maria-Alina date cu caracter personal 5.397,00 lei 5.397,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

636 MOROSANU Gheorghe date cu caracter personal 3.599,00 lei 3.599,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

637 MUCENIC Marian-Raducu date cu caracter personal 3.723,00 lei 3.723,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

638 MUNTEAN Ionel date cu caracter personal 2.647,00 lei 2.647,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

639 
MUNTEAN Raducu- 

Marius 
date cu caracter personal 3.592,00 lei 3.592,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

640 NANTU Petru date cu caracter personal 3.815,00 lei 3.815,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

641 NEGREA Patru date cu caracter personal 3.232,00 lei 3.232,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

642 NEICONI Ovidiu-Liviu date cu caracter personal 10.676,00 lei 10.676,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

643 OLTEAN Iuliana date cu caracter personal 4.978,00 lei 4.978,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

644 OPRIC Dobrin-Mircea date cu caracter personal 3.587,00 lei 3.587,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

645 PANTIRU Ionel date cu caracter personal 3.521,00 lei 3.521,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

646 PARASCHITA Constantin date cu caracter personal 3.444,00 lei 3.444,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

647 PARVU Catalin Daniel date cu caracter personal 3.470,00 lei 3.470,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

648 PASCU Octav date cu caracter personal 4.501,00 lei 4.501,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

649 PEAGU Geani-Stelica date cu caracter personal 3.448,00 lei 3.448,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

650 PESCAR Nicolae date cu caracter personal 7.412,00 lei 7.412,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

651 PIRVULESCU Nicolae date cu caracter personal 4.672,00 lei 4.672,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

652 POPA Gheorghe date cu caracter personal 3.595,00 lei 3.595,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

653 POPA Ilie date cu caracter personal 3.289,00 lei 3.289,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

654 POPA Gabriela-Adriana date cu caracter personal 3.339,00 lei 3.339,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

655 POPESCU Ion date cu caracter personal 2.629,00 lei 2.629,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

656 PORUMB Ioan date cu caracter personal 2.556,00 lei 2.556,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

657 PUSA Stelian-Ovidiu date cu caracter personal 7.985,00 lei 7.985,00 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

658 PUSDREA Marin date cu caracter personal 3.731,00 lei 3.731,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

659 RACZ Gyongyi - Monika date cu caracter personal 3.467,00 lei 3.467,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

660 RADULESCU Paul date cu caracter personal 3.444,00 lei 3.444,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

661 RAMESCU Marian date cu caracter personal 3.416,00 lei 3.416,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

662 RIDWAL Stefan-Dorel date cu caracter personal 4.514,00 lei 4.514,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

663 RIDWAL Ionel date cu caracter personal 9.429,00 lei 9.429,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

664 RIZA Mircea-Ioan date cu caracter personal 4.219,00 lei 4.219,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

665 ROSCA GRIGORE date cu caracter personal 90,00 lei 90,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

666 SANDU Iulian-Pavel date cu caracter personal 3.469,00 lei 3.469,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

667 SANDU Costica date cu caracter personal 367,00 lei 367,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

668 SAUCA Adin-Romica date cu caracter personal 3.507,00 lei 3.507,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

669 SERB Ioan- Lenut date cu caracter personal 4.982,00 lei 4.982,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

670 SIANU Gheorghe date cu caracter personal 7.892,00 lei 7.892,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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671 SIARA Lucian Daniel date cu caracter personal 2.301,00 lei 2.301,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

672 SICOE Dumitru-Florinel date cu caracter personal 3.504,00 lei 3.504,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

673 SITARU Titi date cu caracter personal 3.521,00 lei 3.521,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

674 SITARU Nicolae date cu caracter personal 4.464,00 lei 4.464,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

675 SOLIM Dumitru-Cosmin date cu caracter personal 2.339,00 lei 2.339,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

676 STEFAN Petru date cu caracter personal 8.313,00 lei 8.313,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

677 STEREAN Ionel-Adrian date cu caracter personal 1.376,00 lei 1.376,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

678 STRUCL Liviu date cu caracter personal 4.368,00 lei 4.368,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

679 STRUCL Livioara date cu caracter personal 1.895,00 lei 1.895,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

680 STRUCL Emanuel-Viorel date cu caracter personal 2.869,00 lei 2.869,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

681 SURANI VIOLIN date cu caracter personal 8.782,00 lei 8.782,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

682 SZEL Stefan date cu caracter personal 2.242,00 lei 2.242,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

683 TANASIE VIRGIL date cu caracter personal 82,00 lei 82,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

684 TIFUI Gheorghe date cu caracter personal 3.327,00 lei 3.327,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

685 TIPU Petrica date cu caracter personal 3.632,00 lei 3.632,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

686 TISTER Andrei-Gheorghe date cu caracter personal 3.470,00 lei 3.470,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

687 TODONI Romulus-Mircea date cu caracter personal 3.691,00 lei 3.691,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

688 TOMUTA Dorin-Avram date cu caracter personal 8.075,00 lei 8.075,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

689 TRIF Monica date cu caracter personal 7.755,00 lei 7.755,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

690 TRIF Catalin date cu caracter personal 4.891,00 lei 4.891,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

691 TRUSCA Nicolae date cu caracter personal 2.757,00 lei 2.757,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

692 TRUTIU Vasile date cu caracter personal 4.034,00 lei 4.034,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

693 
UDREA Flaviu-Ionut-

Orlando 
date cu caracter personal 3.262,00 lei 3.262,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

694 UNGUREANU Vasile date cu caracter personal 3.469,00 lei 3.469,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

695 URSA Adrian date cu caracter personal 4.846,00 lei 4.846,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

696 VADUVA Florian-Marcel date cu caracter personal 3.624,00 lei 3.624,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

697 VARAN Sofron date cu caracter personal 4.086,00 lei 4.086,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

698 VASIU Zeno-Marius date cu caracter personal 3.700,00 lei 3.700,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

699 VINEREAN Nonu-Marius date cu caracter personal 4.229,00 lei 4.229,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

700 
VINEREAN Liliana-

Valentina 
date cu caracter personal 4.938,00 lei 4.938,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

701 VISESCU Icoana date cu caracter personal 3.521,00 lei 3.521,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

702 
VISESCU-LATCHESCU 

Nicolae 
date cu caracter personal 3.475,00 lei 3.475,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

703 VITIONESC ADRIAN date cu caracter personal 104,00 lei 104,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

704 VITONESC Alina-Manuela date cu caracter personal 1.885,00 lei 1.885,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

705 VITONESCU Ionel-Mircea date cu caracter personal 4.565,00 lei 4.565,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

706 Cotizație date cu caracter personal 59,00 lei 59,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

707 
Rețineri SINDICAT F G S 

FAMILIA 
date cu caracter personal 15.129,85 lei 15.129,85 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

708 ALBU Dumitru Radu date cu caracter personal 4.288,00 lei 4.288,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

709 ALBU Mircea Eugen date cu caracter personal 8.053,00 lei 8.053,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

710 ALBU Nicolae date cu caracter personal 2.992,00 lei 2.992,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

711 ALBULESCU Constanta date cu caracter personal 2.973,00 lei 2.973,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

58 

3543/24.03.2022 

712 ALBULESCU Ion date cu caracter personal 3.332,00 lei 3.332,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

713 ALEMAN Nicolae date cu caracter personal 3.237,00 lei 3.237,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

714 ANDRONE Simion date cu caracter personal 4.284,00 lei 4.284,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

715 ANDRUSCA Nicusor date cu caracter personal 2.814,00 lei 2.814,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

716 ANGHELINI Mariana date cu caracter personal 3.851,00 lei 3.851,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

717 

ATTANAYAKE 

MUDIYANSELAGE 

Duminda Sanje 

date cu caracter personal 2.995,00 lei 2.995,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

718 BADESCU Samuel date cu caracter personal 2.780,00 lei 2.780,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

719 BALAN Ioana -Adriana date cu caracter personal 4.050,00 lei 4.050,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

720 BALOMIREAN Dan date cu caracter personal 5.352,00 lei 5.352,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

721 BARTUS Ioan date cu caracter personal 5.408,00 lei 5.408,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

722 BAZARCA Gheorghe date cu caracter personal 1.600,00 lei 1.600,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

723 BEGOV-UNGUR Robert date cu caracter personal 4.486,00 lei 4.486,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

724 BERBECE Florica date cu caracter personal 2.969,00 lei 2.969,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

725 BOGAR Claudiu-Lucian date cu caracter personal 4.006,00 lei 4.006,00 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

726 BOGDAN Cristina date cu caracter personal 4.669,00 lei 4.669,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

727 BOGDAN Nicolae date cu caracter personal 3.288,00 lei 3.288,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

728 BOTA Ciprian Dumit date cu caracter personal 5.600,00 lei 5.600,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

729 BOTA Cornel date cu caracter personal 3.298,00 lei 3.298,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

730 BRATU Vasile date cu caracter personal 3.415,00 lei 3.415,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

731 BRATU Vasile date cu caracter personal 3.954,00 lei 3.954,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

732 BRUMA Mihai-Vasile date cu caracter personal 4.025,00 lei 4.025,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

733 BUCUR Maria date cu caracter personal 2.809,00 lei 2.809,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

734 BUDA Constantin-Mi date cu caracter personal 4.033,00 lei 4.033,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

735 BUI Van Nham date cu caracter personal 3.613,00 lei 3.613,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

736 BUI Quoc Tan date cu caracter personal 3.353,00 lei 3.353,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

737 BUI Duc Ban date cu caracter personal 5.381,00 lei 5.381,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

738 BUI Dinh Chieu date cu caracter personal 3.110,00 lei 3.110,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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739 BUI Tri Son date cu caracter personal 3.339,00 lei 3.339,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

740 BUI Van Thuan date cu caracter personal 3.655,00 lei 3.655,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

741 BUSE George date cu caracter personal 2.376,00 lei 2.376,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

742 CAMPANU Danut date cu caracter personal 3.660,00 lei 3.660,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

743 CAO Quang Mao date cu caracter personal 2.594,00 lei 2.594,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

744 CATEA Constantin date cu caracter personal 2.978,00 lei 2.978,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

745 CHIRITOIU Marin date cu caracter personal 3.257,00 lei 3.257,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

746 CHIRITOIU Silvia date cu caracter personal 5.379,00 lei 5.379,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

747 CIBU Nicolae-Visal date cu caracter personal 2.918,00 lei 2.918,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

748 CINDESCU Iulia-Adriana date cu caracter personal 4.009,00 lei 4.009,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

749 CINDESCU Viorel-Gheorg date cu caracter personal 5.820,00 lei 5.820,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

750 CIORCHINA Marin-Liviu date cu caracter personal 5.203,00 lei 5.203,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

751 CODRES Constantin date cu caracter personal 2.629,00 lei 2.629,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

752 COJOCARU Vasile date cu caracter personal 3.086,00 lei 3.086,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

753 COMANIUC Ioana-Viorela date cu caracter personal 2.871,00 lei 2.871,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

754 COMANIUC Teodora date cu caracter personal 2.921,00 lei 2.921,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

755 COMANIUC Viorel date cu caracter personal 2.990,00 lei 2.990,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

756 COMONITA Constantin date cu caracter personal 4.710,00 lei 4.710,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

757 COPTIL Samoila Sever date cu caracter personal 4.809,00 lei 4.809,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

758 COSTEA Nicolae - Florin date cu caracter personal 3.015,00 lei 3.015,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

759 COSTEA Liviu date cu caracter personal 3.416,00 lei 3.416,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

760 CRACIUN Ioan - Mircea date cu caracter personal 2.966,00 lei 2.966,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

761 CRACIUN Mihai date cu caracter personal 3.855,00 lei 3.855,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

762 CRAINIC Ioan - Tiberiu date cu caracter personal 2.642,00 lei 2.642,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

763 CRET Mihai date cu caracter personal 3.271,00 lei 3.271,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

764 CRISTEA Adam - Cristi date cu caracter personal 3.392,00 lei 3.392,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

765 CRISTEA Mihaiela date cu caracter personal 3.294,00 lei 3.294,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

766 CSOKANY Ioan date cu caracter personal 3.873,00 lei 3.873,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

767 DAIAN Vasile - Dan date cu caracter personal 4.450,00 lei 4.450,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

768 DAMIAN Alexandru date cu caracter personal 3.719,00 lei 3.719,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

769 DAMIAN Iulia date cu caracter personal 3.953,00 lei 3.953,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

770 DELEANU Vasile date cu caracter personal 3.552,00 lei 3.552,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

771 DIACONU GHEORGHE date cu caracter personal 610,00 lei 610,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

772 DIMA Ion date cu caracter personal 3.124,00 lei 3.124,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

773 DINCA Vasile date cu caracter personal 3.263,00 lei 3.263,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

774 DRAGAN Mircea Traian date cu caracter personal 8.298,00 lei 8.298,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

775 DRAGHILA Ioan date cu caracter personal 3.069,00 lei 3.069,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

776 DRAGUNOI Georgel date cu caracter personal 3.755,00 lei 3.755,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

777 DRUMAR Gheorghe date cu caracter personal 2.832,00 lei 2.832,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

778 DUMITRASCU Elena date cu caracter personal 3.314,00 lei 3.314,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

779 DURDUN Dorin Mihai date cu caracter personal 3.221,00 lei 3.221,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

780 FALADAU Aurica date cu caracter personal 4.013,00 lei 4.013,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

781 FARCASIU Felician date cu caracter personal 4.669,00 lei 4.669,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

782 FATAN Marin Cozmin date cu caracter personal 3.928,00 lei 3.928,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

783 FAUR Simona-Claudi date cu caracter personal 4.002,00 lei 4.002,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

784 FAUR Ilie-Sorin date cu caracter personal 5.936,00 lei 5.936,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

785 FELEA Ioan date cu caracter personal 3.907,00 lei 3.907,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

786 FILIP Marius - Alex date cu caracter personal 3.942,00 lei 3.942,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

787 FILIP Iulian date cu caracter personal 3.034,00 lei 3.034,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

788 FOGOROS Iulian date cu caracter personal 3.066,00 lei 3.066,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

789 FUIORETE Constantin Bo date cu caracter personal 2.978,00 lei 2.978,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

790 

GALKETIYAHENE 

DEWAYALAGE Shanaka 

Dinu 

date cu caracter personal 2.203,00 lei 2.203,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

791 
GEORGESCU Gheorghe-

Remu 
date cu caracter personal 2.285,00 lei 2.285,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

792 GHIBU Dan - Gheorghe date cu caracter personal 3.834,00 lei 3.834,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

793 GHIOCULESCU Petre date cu caracter personal 2.898,00 lei 2.898,00 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

794 GHIORGHIOIU Nicusor date cu caracter personal 3.221,00 lei 3.221,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

795 GHITESCU Gheorghe date cu caracter personal 2.982,00 lei 2.982,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

796 GINDAC Stefan-Traian date cu caracter personal 3.119,00 lei 3.119,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

797 GINDAC Cristian date cu caracter personal 3.477,00 lei 3.477,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

798 GLIGOR Viorel date cu caracter personal 3.552,00 lei 3.552,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

799 GLIGOR Emil date cu caracter personal 2.751,00 lei 2.751,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

800 GOIA Florin-Traian date cu caracter personal 4.504,00 lei 4.504,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

801 GOIA Traian date cu caracter personal 3.276,00 lei 3.276,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

802 GOLGOT Marius-Daniel date cu caracter personal 3.872,00 lei 3.872,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

803 GOLGOT Marin Calin date cu caracter personal 3.225,00 lei 3.225,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

804 
GREL PETRU 

ALEXANDRU 
date cu caracter personal 4.391,00 lei 4.391,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

805 GRIGORESCU Cristian date cu caracter personal 2.762,00 lei 2.762,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

806 GROSU Mariana date cu caracter personal 3.614,00 lei 3.614,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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807 GROZA Nicolae Teodor date cu caracter personal 7.251,00 lei 7.251,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

808 GROZAV Silviu Ioan date cu caracter personal 3.409,00 lei 3.409,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

809 GUREANU Gheorghe date cu caracter personal 2.753,00 lei 2.753,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

810 GYORFI Mihai date cu caracter personal 3.042,00 lei 3.042,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

811 HA Van Hai date cu caracter personal 2.843,00 lei 2.843,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

812 HAMCIUC Dorin date cu caracter personal 2.965,00 lei 2.965,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

813 HAPCA Ioan date cu caracter personal 2.664,00 lei 2.664,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

814 HATEGAN Radu date cu caracter personal 2.933,00 lei 2.933,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

815 
HEWA WITHTHIGE 

Pasindu Sanda 
date cu caracter personal 3.029,00 lei 3.029,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

816 

HIMIHAMI 

MUDIYANSELAGE 

Asanka Chandi 

date cu caracter personal 3.534,00 lei 3.534,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

817 HOANG Sy Lac date cu caracter personal 3.339,00 lei 3.339,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

818 HOANG Cao Sang date cu caracter personal 3.557,00 lei 3.557,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

819 IANCU Alina Maria date cu caracter personal 3.174,00 lei 3.174,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

820 IGNAT Ioan date cu caracter personal 4.770,00 lei 4.770,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

821 ILAU Sorin Ioan date cu caracter personal 3.742,00 lei 3.742,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

822 IONITA Paul-Bogdan date cu caracter personal 7.930,00 lei 7.930,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

823 IONUS Nicolae date cu caracter personal 2.853,00 lei 2.853,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

824 IOSIF Nelu date cu caracter personal 3.359,00 lei 3.359,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

825 IRINCIUC Constantin date cu caracter personal 3.406,00 lei 3.406,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

826 JOLDES Domin Gheorgh date cu caracter personal 3.549,00 lei 3.549,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

827 JURJ Marian-Gheorg date cu caracter personal 3.025,00 lei 3.025,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

828 JURJ Andrei date cu caracter personal 3.430,00 lei 3.430,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

829 KURTI Iosif date cu caracter personal 3.226,00 lei 3.226,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

830 LE Van Dung date cu caracter personal 2.423,00 lei 2.423,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

831 LE Van Phu date cu caracter personal 3.481,00 lei 3.481,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

832 LE Van Hai date cu caracter personal 3.316,00 lei 3.316,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

833 LEACH Nicolae date cu caracter personal 3.391,00 lei 3.391,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

834 LIMBASAN Simion date cu caracter personal 3.054,00 lei 3.054,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

835 

LIYANA 

PATHIRANNEHELAGE 

Shanaka Madur 

date cu caracter personal 3.534,00 lei 3.534,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

836 LODEA Ioan date cu caracter personal 4.385,00 lei 4.385,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

837 MACSIM Vasile date cu caracter personal 3.945,00 lei 3.945,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

838 MAIER Vasile date cu caracter personal 2.683,00 lei 2.683,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

839 MAIEREAN Iosif date cu caracter personal 2.528,00 lei 2.528,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

840 MARES Gheorghe date cu caracter personal 2.576,00 lei 2.576,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

841 MARES Ion date cu caracter personal 4.095,00 lei 4.095,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

842 MARINA Iulian date cu caracter personal 3.952,00 lei 3.952,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

843 MATEIU Claudius - Be date cu caracter personal 3.124,00 lei 3.124,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

844 MERCEA Marius Mircea date cu caracter personal 2.572,00 lei 2.572,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

845 MICLAUS Silvia date cu caracter personal 3.936,00 lei 3.936,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

846 MIHALTAN Gabriela -Ion date cu caracter personal 677,00 lei 677,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

847 
MOLDOVAN Olimpiu-

Achim 
date cu caracter personal 2.778,00 lei 2.778,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

848 MUNTEA Calin - Ioan date cu caracter personal 3.226,00 lei 3.226,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

849 
MUNTEAN C-TIN 

NICOLAE 
date cu caracter personal 135,00 lei 135,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

850 
MURESAN Gheorghe - 

Liviu 
date cu caracter personal 3.710,00 lei 3.710,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

851 NADOLU Razvan Alin date cu caracter personal 4.291,00 lei 4.291,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

852 NANES Gheorghe date cu caracter personal 3.659,00 lei 3.659,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

853 NAZARIE Vasile date cu caracter personal 12.423,00 lei 12.423,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

854 NEAG Dumitru date cu caracter personal 2.342,00 lei 2.342,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

855 NEAGOE Ion date cu caracter personal 4.627,00 lei 4.627,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

856 NEAMTU Vasile date cu caracter personal 3.203,00 lei 3.203,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

857 NEGREA Gheorghe date cu caracter personal 2.986,00 lei 2.986,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

858 NELEGA Dobrin - Nico date cu caracter personal 3.214,00 lei 3.214,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

859 NGAN Anh Tap date cu caracter personal 3.191,00 lei 3.191,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

860 NGAN Van Hien date cu caracter personal 2.997,00 lei 2.997,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

861 NGAN Van Nghiep date cu caracter personal 1.798,00 lei 1.798,00 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

862 NGUYEN Van Sam date cu caracter personal 2.842,00 lei 2.842,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

863 NGUYEN Ngoc Ky date cu caracter personal 3.297,00 lei 3.297,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

864 NGUYEN Khanh Hoa date cu caracter personal 2.890,00 lei 2.890,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

865 NGUYEN Van Chung date cu caracter personal 3.575,00 lei 3.575,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

866 NGUYEN Duy Kien date cu caracter personal 2.354,00 lei 2.354,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

867 NICOLA Marin date cu caracter personal 951,00 lei 951,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

868 NICOLA Marin date cu caracter personal 2.276,00 lei 2.276,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

869 OAIDA Dorinel date cu caracter personal 3.488,00 lei 3.488,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

870 OANCEA Mihai - Nicol date cu caracter personal 2.723,00 lei 2.723,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

871 OPINCARIU Maria-Cristina date cu caracter personal 4.035,00 lei 4.035,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

872 OPREA PETRISOR date cu caracter personal 2.243,00 lei 2.243,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

873 ORDEAN Adrian-Sorin date cu caracter personal 3.637,00 lei 3.637,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

874 PADURARU Nicolae date cu caracter personal 4.451,00 lei 4.451,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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875 
PANCHANADAGE 

Chanaka Gihan 
date cu caracter personal 3.548,00 lei 3.548,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

876 PANTIA Valentin date cu caracter personal 876,00 lei 876,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

877 PAVEL Nicolae date cu caracter personal 2.979,00 lei 2.979,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

878 PAVEN Ioan date cu caracter personal 6.263,00 lei 6.263,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

879 PETRASCU Gheorghe date cu caracter personal 2.926,00 lei 2.926,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

880 PETRU Luminita date cu caracter personal 8.174,00 lei 8.174,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

881 PHAM Van Thang date cu caracter personal 7.233,00 lei 7.233,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

882 PHAN Dinh Hoang date cu caracter personal 2.974,00 lei 2.974,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

883 PITOIU Gheorghe date cu caracter personal 3.252,00 lei 3.252,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

884 PLIC Petru date cu caracter personal 3.664,00 lei 3.664,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

885 PLIC Ioan date cu caracter personal 4.279,00 lei 4.279,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

886 POP MIRCEA date cu caracter personal 730,00 lei 730,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

887 POPA Ioan date cu caracter personal 4.669,00 lei 4.669,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

888 POPESCU Florin date cu caracter personal 3.194,00 lei 3.194,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

889 POPESCU Gheorghe Gelu date cu caracter personal 3.052,00 lei 3.052,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

890 PORFIRE Vasile date cu caracter personal 2.834,00 lei 2.834,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

891 POTINTEU Ioan - Ovidiu date cu caracter personal 2.842,00 lei 2.842,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

892 POTINTEU Gheorghe date cu caracter personal 1.638,00 lei 1.638,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

893 PREDESCU Viorica date cu caracter personal 3.932,00 lei 3.932,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

894 PRIMAC Dumitru date cu caracter personal 4.043,00 lei 4.043,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

895 PRISACARU Lenuta date cu caracter personal 3.571,00 lei 3.571,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

896 QUACH Van Hai date cu caracter personal 3.315,00 lei 3.315,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

897 QUANG Van Nghia date cu caracter personal 3.262,00 lei 3.262,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

898 RACU Cezar date cu caracter personal 2.949,00 lei 2.949,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

899 RADU Tomita date cu caracter personal 5.152,00 lei 5.152,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

900 RADULESCU Calin C-Tin date cu caracter personal 6.051,00 lei 6.051,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

901 RATIU Nicolae date cu caracter personal 5.562,00 lei 5.562,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

902 RATIU Ionela-Ramona date cu caracter personal 2.973,00 lei 2.973,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

903 RATIU Ioan Mircea date cu caracter personal 2.794,00 lei 2.794,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

904 RITIVOIU Iosif date cu caracter personal 2.770,00 lei 2.770,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

905 ROSU Ioan date cu caracter personal 1.737,00 lei 1.737,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

906 RUGINOSU Andreea Paula date cu caracter personal 2.239,00 lei 2.239,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

907 SABAU Carmen-Octavi date cu caracter personal 3.165,00 lei 3.165,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

908 
Sampath Kumara 

Disanayaka  
date cu caracter personal 4.515,00 lei 4.515,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

909 SCHIAU Ioan - Razvan date cu caracter personal 4.006,00 lei 4.006,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

910 SCHIOPOIU Lucian date cu caracter personal 2.688,00 lei 2.688,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

911 SERBAN Costel date cu caracter personal 2.875,00 lei 2.875,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

912 
Shanaka Dinushan 

Premarathn 
date cu caracter personal 2.253,00 lei 2.253,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

913 SICOE Dorin date cu caracter personal 3.222,00 lei 3.222,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

914 SIMTEA Constantin date cu caracter personal 3.059,00 lei 3.059,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

915 SOLDAN Constantin-Da date cu caracter personal 2.590,00 lei 2.590,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

916 SOLOMONESCU Florinel date cu caracter personal 3.253,00 lei 3.253,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

917 SPAIUC Stefan date cu caracter personal 2.960,00 lei 2.960,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

918 SPRINGEAN Ioan date cu caracter personal 8.077,00 lei 8.077,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

919 STANCIU Sorin date cu caracter personal 3.042,00 lei 3.042,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

920 STANCIU Liviu date cu caracter personal 3.454,00 lei 3.454,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

921 STECLARIU Cristian date cu caracter personal 2.994,00 lei 2.994,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

922 STEFAN Radu date cu caracter personal 2.487,00 lei 2.487,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

923 STERP Dumitru date cu caracter personal 4.410,00 lei 4.410,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

924 STERP Ioan date cu caracter personal 4.544,00 lei 4.544,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

925 STIRCU Maria Violeta date cu caracter personal 3.259,00 lei 3.259,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

926 STIRCU Marian date cu caracter personal 3.007,00 lei 3.007,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

927 STOICA Georgiana - M date cu caracter personal 3.305,00 lei 3.305,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

928 STOICA Gruia date cu caracter personal 9.156,00 lei 9.156,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

929 STOICHITA Ioan Marcel date cu caracter personal 3.008,00 lei 3.008,00 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

930 SULAREA Alina-Ioana date cu caracter personal 5.351,00 lei 5.351,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

931 SURAGA date cu caracter personal 4.455,00 lei 4.455,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

932 SURLICAREA Ilie date cu caracter personal 3.237,00 lei 3.237,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

933 SUSAN Constantin Daniel date cu caracter personal 3.501,00 lei 3.501,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

934 TARCIUC Mihai date cu caracter personal 2.917,00 lei 2.917,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

935 TILEA Dorin-Emanoil date cu caracter personal 2.146,00 lei 2.146,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

936 TIMPEA Razvan - Ioan date cu caracter personal 3.197,00 lei 3.197,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

937 TIMPEA Stefan date cu caracter personal 3.373,00 lei 3.373,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

938 TINCU Adrian -Petru date cu caracter personal 3.719,00 lei 3.719,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

939 TINCU Ioan date cu caracter personal 2.966,00 lei 2.966,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

940 TINTIUC Luminita date cu caracter personal 2.979,00 lei 2.979,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

941 TODESCU Ioan date cu caracter personal 4.438,00 lei 4.438,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

942 TOSU Vasile date cu caracter personal 3.319,00 lei 3.319,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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943 TRAISTARU Ion date cu caracter personal 3.341,00 lei 3.341,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

944 TRAN Van Toan date cu caracter personal 7.445,00 lei 7.445,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

945 ULICI Ioan date cu caracter personal 2.735,00 lei 2.735,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

946 
VARGA SAS OANA 

ALEXNDRA 
date cu caracter personal 4.391,00 lei 4.391,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

947 VASII Gheorghe date cu caracter personal 2.890,00 lei 2.890,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

948 VASIU Marcel date cu caracter personal 2.737,00 lei 2.737,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

949 VATAMANIUC Adrian date cu caracter personal 3.552,00 lei 3.552,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

950 VESA Georgeta-Cristina date cu caracter personal 3.754,00 lei 3.754,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

951 VI Chi Luyen date cu caracter personal 3.478,00 lei 3.478,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

952 VLAD Gheorghe date cu caracter personal 3.931,00 lei 3.931,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

953 VO Hoai Nam date cu caracter personal 2.587,00 lei 2.587,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

954 VRANCEAN Ioan date cu caracter personal 3.359,00 lei 3.359,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

955 VU Xuan Chieu date cu caracter personal 4.580,00 lei 4.580,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

956 

WALAKADA 

APPUHAMILAGE DON 

Damith Chathu 

date cu caracter personal 2.976,00 lei 2.976,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

957 

WIDANA 

PATHIRANNEHELAGE 

Namal Dushyan 

date cu caracter personal 2.732,00 lei 2.732,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

958 XA VAN QUAN date cu caracter personal 1.286,00 lei 1.286,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

959 ZAMFIR Petre date cu caracter personal 2.807,00 lei 2.807,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

960 ZAMFIR Maria date cu caracter personal 3.153,00 lei 3.153,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

961 

Reținere Primăria 

Municipiului Sebeș - impozit 

mijl transport 

date cu caracter personal 690,00 lei 690,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

962 
AJOJM Alba debit cf art. 

76/lg 76/2003 
date cu caracter personal 857,00 lei 857,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

963 
Reținere PACURARIU 

ADINA pensie alimentara 
date cu caracter personal 470,00 lei 470,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

964 
Cotizație SINDICATUL 

HIDROCONSTRUCȚIA 
date cu caracter personal 5.711,00 lei 5.711,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

965 

RAIFFAISEN 

ACUMULARE FOND 

PENSII virat cotizație și 

nereținut 

date cu caracter personal -100,00 lei -100,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

966 ACATRINEI Lidia date cu caracter personal 1.136,00 lei 1.136,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

967 ALEXANDRU Constantin date cu caracter personal 3.916,00 lei 3.916,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

968 AMBROSE Liliana date cu caracter personal 6.082,00 lei 6.082,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

969 BARBULESCU Danut date cu caracter personal 7.656,00 lei 7.656,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

970 BINDILEU Claudia-Elena date cu caracter personal 9.808,00 lei 9.808,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

971 BOCAI Adrian date cu caracter personal 19.632,00 lei 19.632,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

972 BOEANGIU Sergiu date cu caracter personal 5.695,00 lei 5.695,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

973 BOGDANOVICI Camelia date cu caracter personal 5.176,00 lei 5.176,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

974 BUNDUR Aurelia date cu caracter personal 7.414,00 lei 7.414,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

975 CAPRITESCU Mirela date cu caracter personal 8.276,00 lei 8.276,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

976 CASOTA Victor date cu caracter personal 6.242,00 lei 6.242,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

977 CATA Laurentiu-Ionel date cu caracter personal 6.942,00 lei 6.942,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

978 CATA Liliana-Camelia date cu caracter personal 4.570,00 lei 4.570,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

979 
CEAUSEL Mihaela-

Alexandra 
date cu caracter personal 9.695,00 lei 9.695,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

980 CHIRILA Antoanela-Liliana date cu caracter personal 6.936,00 lei 6.936,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

981 CIOREI Ion date cu caracter personal 6.960,00 lei 6.960,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

982 
CONSTANTIN Stefan-

Razvan 
date cu caracter personal 6.132,00 lei 6.132,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

983 CRACIUN Andrei-Stelia date cu caracter personal 6.496,00 lei 6.496,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

984 CRAITOIU Dan-Cristian date cu caracter personal 17.314,00 lei 17.314,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

985 CRAITOIU Cristina-Anda date cu caracter personal 6.942,00 lei 6.942,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

986 CRETU Ioana-Victoria date cu caracter personal 5.245,00 lei 5.245,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

987 DANILOV Ciprian date cu caracter personal 612,00 lei 612,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

988 DIACONU Irina-Cristina date cu caracter personal 6.162,00 lei 6.162,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

989 
DIACONU Mihai - 

Alexandru 
date cu caracter personal 3.995,00 lei 3.995,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

990 DITU Tania date cu caracter personal 7.268,00 lei 7.268,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

991 DRAGOMIR Maria-Cristina date cu caracter personal 5.290,00 lei 5.290,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

992 DRAGOMIR Cristian date cu caracter personal 10.559,00 lei 10.559,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

993 DRUTA Ileana date cu caracter personal 7.697,00 lei 7.697,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

994 DUMITRU Ionica date cu caracter personal 6.111,00 lei 6.111,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

995 ENE Ana-Daniela date cu caracter personal 7.115,00 lei 7.115,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

996 
EPURESCU-PASCOVICI 

Cosmin 
date cu caracter personal 4.654,00 lei 4.654,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

997 FILIP Mihaela date cu caracter personal 10.357,00 lei 10.357,00 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

998 FLOREA Gabriela date cu caracter personal 6.936,00 lei 6.936,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

999 FLOROIU Gabriela date cu caracter personal 6.111,00 lei 6.111,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1000 GAINA Albert - Cata date cu caracter personal 8.447,00 lei 8.447,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1001 
GAMFALEANU Anca-

Maria 
date cu caracter personal 14.427,00 lei 14.427,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1002 GHEORGHIU Luiza date cu caracter personal 2.662,00 lei 2.662,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1003 GHERGHITA Mihaela date cu caracter personal 6.087,00 lei 6.087,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1004 GHINESCU Dan date cu caracter personal 5.288,00 lei 5.288,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1005 GHINET Carmen-Carla date cu caracter personal 5.239,00 lei 5.239,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1006 
GHIORGHE Liviu-

Laurentiu 
date cu caracter personal 16.684,00 lei 16.684,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1007 GRIGORE Lucia date cu caracter personal 4.111,00 lei 4.111,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1008 HOTOIU Carmen-Valeria date cu caracter personal 5.242,00 lei 5.242,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1009 IACOB Ion date cu caracter personal 6.513,00 lei 6.513,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1010 IACOB Oana-Alexandra date cu caracter personal 5.239,00 lei 5.239,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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1011 ION Ionut date cu caracter personal 6.114,00 lei 6.114,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1012 IONESCU Corina-Livia date cu caracter personal 6.079,00 lei 6.079,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1013 IONESCU Andrei date cu caracter personal 6.111,00 lei 6.111,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1014 IONESCU Gabriela date cu caracter personal 15.775,00 lei 15.775,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1015 IOSIF Adrian-Catalin date cu caracter personal 5.242,00 lei 5.242,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1016 JIDOVU Daniela date cu caracter personal 7.876,00 lei 7.876,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1017 LATCU Ioan Gheorghe date cu caracter personal 6.721,00 lei 6.721,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1018 LEISS Veronica-Florina date cu caracter personal 6.944,00 lei 6.944,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1019 LEISS Mugur-Razvan date cu caracter personal 5.239,00 lei 5.239,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1020 MALUSPARTEANU Oana date cu caracter personal 4.709,00 lei 4.709,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1021 MATACHE Catalin-Ionut date cu caracter personal 8.932,00 lei 8.932,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1022 MATANIE Constantin date cu caracter personal 4.173,00 lei 4.173,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1023 MATEI Cristina date cu caracter personal 4.342,00 lei 4.342,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1024 MELINTE Nicoleta - Va date cu caracter personal 3.590,00 lei 3.590,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1025 MIHALACHE Marian date cu caracter personal 9.791,00 lei 9.791,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1026 
MIHALCEA ION Adriana 

Maria 
date cu caracter personal 6.118,00 lei 6.118,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1027 MIRCEA Roxana - Ioana date cu caracter personal 3.960,00 lei 3.960,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1028 MOCANESCU Liviu date cu caracter personal 6.411,03 lei 6.411,03 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1029 MUNTEANU Raluca date cu caracter personal 6.304,00 lei 6.304,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1030 
MUNTEANU Mircea 

Octavian 
date cu caracter personal 4.716,00 lei 4.716,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1031 
NECSULESCU Catalin-

Iulia 
date cu caracter personal 6.469,00 lei 6.469,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1032 NEMES Acatiu date cu caracter personal 3.737,00 lei 3.737,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1033 NICOLAE Constantin date cu caracter personal 3.839,00 lei 3.839,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1034 NICULAE Florentina date cu caracter personal 3.580,00 lei 3.580,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1035 
PAIUSESCU Elena-

Ameluta 
date cu caracter personal 4.327,00 lei 4.327,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1036 PAIUSESCU Dan-Mihai date cu caracter personal 4.680,00 lei 4.680,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1037 
PARASCHIVESCU Gabriel 

- Ale 
date cu caracter personal 13.635,00 lei 13.635,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1038 PARLOGEA Constantin date cu caracter personal 4.638,00 lei 4.638,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1039 PARVULESCU Costin date cu caracter personal 7.901,00 lei 7.901,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1040 PASCU Mircea-Justin date cu caracter personal 7.937,00 lei 7.937,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1041 PATU Mihaela date cu caracter personal 17.357,00 lei 17.357,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1042 PEPTAN Marcel date cu caracter personal 4.705,00 lei 4.705,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1043 PETRENCU Silviu date cu caracter personal 4.224,00 lei 4.224,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1044 POPA Silviu-Adrian date cu caracter personal 19.019,00 lei 19.019,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1045 POPA Victor-Razvan date cu caracter personal 6.942,00 lei 6.942,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1046 POPA Simona-Georgiana date cu caracter personal 6.084,00 lei 6.084,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1047 POPA Mihaiela-Ozana date cu caracter personal 6.929,00 lei 6.929,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1048 POPESCU Doina Anca date cu caracter personal 6.916,00 lei 6.916,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1049 POPESCU Raluca-Simona date cu caracter personal 6.275,00 lei 6.275,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1050 POPESCU Alin date cu caracter personal 8.916,00 lei 8.916,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1051 PRIOTEASA Ion date cu caracter personal 8.863,00 lei 8.863,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

1052 PRUNAR Mircea date cu caracter personal 14.627,00 lei 14.627,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1053 
PRUTEANU Mirela-

Nicoleta 
date cu caracter personal 9.423,00 lei 9.423,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1054 ROSCA Monica Carmen date cu caracter personal 8.757,00 lei 8.757,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1055 ROSU Ilinca-Ioana date cu caracter personal 3.502,00 lei 3.502,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1056 ROSU Mihai date cu caracter personal 4.660,00 lei 4.660,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1057 ROSU Ioan date cu caracter personal 13.447,00 lei 13.447,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1058 SICHITIU Dan-Ionut date cu caracter personal 7.938,00 lei 7.938,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1059 SIKLODI Laszlo date cu caracter personal 3.754,00 lei 3.754,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1060 SIMION Constantin date cu caracter personal 4.732,00 lei 4.732,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1061 SIMIONESCU Nicolae Ion date cu caracter personal 5.272,00 lei 5.272,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1062 SINCA Gheorghe date cu caracter personal 10.024,00 lei 10.024,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1063 SOMAI Venetia date cu caracter personal 3.754,00 lei 3.754,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1064 SOMAI Csaba date cu caracter personal 3.737,00 lei 3.737,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1065 STAN Victoria date cu caracter personal 2.741,00 lei 2.741,00 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1066 STAN Raluca-Stefania date cu caracter personal 7.268,00 lei 7.268,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1067 STAN Marian date cu caracter personal 4.667,00 lei 4.667,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1068 STEFANESCU Relu-Eugen date cu caracter personal 8.661,00 lei 8.661,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1069 STOENETE Viorel-Mircea date cu caracter personal 9.790,00 lei 9.790,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1070 STOICA Alexandru date cu caracter personal 16.373,00 lei 16.373,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1071 STOICA Mihai-Andrei date cu caracter personal 5.090,00 lei 5.090,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1072 SUSANU Roxana - Sofia date cu caracter personal 5.240,00 lei 5.240,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1073 SUVERGEL Gabriel date cu caracter personal 11.171,00 lei 11.171,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1074 TANASE Adrian Nicolae date cu caracter personal 4.725,00 lei 4.725,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1075 TECUCEANU Lucretia date cu caracter personal 21.075,00 lei 21.075,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1076 TIRSCOVEANU Fanica date cu caracter personal 4.053,00 lei 4.053,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1077 UDRESCU Mihai-Daniel date cu caracter personal 7.588,00 lei 7.588,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1078 VOINOV Lucian-Lauren date cu caracter personal 3.946,00 lei 3.946,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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1079 ZAHARIA Ilinca date cu caracter personal 6.936,00 lei 6.936,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1080 ZAMBILA Nicolaie date cu caracter personal 374,00 lei 374,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1081 ZAMFIR Alina date cu caracter personal 4.480,00 lei 4.480,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1082 ACSINTE Marinela date cu caracter personal 5.831,00 lei 5.831,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1083 ALEXANDRESCU Grigore date cu caracter personal 4.152,00 lei 4.152,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1084 BALA Constantin date cu caracter personal 3.953,00 lei 3.953,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1085 BALANESCU Aurel date cu caracter personal 1.132,00 lei 1.132,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1086 BELIGAN Ilie-Marian date cu caracter personal 5.289,00 lei 5.289,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1087 BELIGAN Janel date cu caracter personal 1.464,00 lei 1.464,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1088 BESLIU Dumitru date cu caracter personal 4.239,00 lei 4.239,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1089 BLAJ Sabin date cu caracter personal 5.085,00 lei 5.085,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1090 BOANTA Sorin date cu caracter personal 3.706,00 lei 3.706,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1091 BOCIAN Dan date cu caracter personal 2.848,00 lei 2.848,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1092 BONCEA Victor date cu caracter personal 4.437,00 lei 4.437,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1093 CERNEA Gheorghe date cu caracter personal 3.484,00 lei 3.484,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1094 CIMPEANU Marius date cu caracter personal 4.680,00 lei 4.680,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1095 CINTEZA Florentin date cu caracter personal 3.507,00 lei 3.507,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1096 CIOVEIE Gheorghe date cu caracter personal 4.313,00 lei 4.313,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1097 CIOVEIE Maria date cu caracter personal 3.633,00 lei 3.633,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1098 COCINA Ion . date cu caracter personal 2.960,00 lei 2.960,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1099 COCINA Ion date cu caracter personal 3.376,00 lei 3.376,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1100 COHAL Gheorghe date cu caracter personal 4.710,00 lei 4.710,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1101 COJOCARU Grigore-Petre date cu caracter personal 4.911,00 lei 4.911,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1102 COMAN Gheorghe date cu caracter personal 4.837,00 lei 4.837,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1103 
CONSTANTINESCU 

Nicolae 
date cu caracter personal 3.112,00 lei 3.112,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1104 CONSTANTINESCU Marin date cu caracter personal 3.638,00 lei 3.638,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1105 
CONSTANTINESCU 

Gheorghe 
date cu caracter personal 3.598,00 lei 3.598,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1106 COTAN Ioan date cu caracter personal 1.423,00 lei 1.423,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1107 CRUCERU Emilia date cu caracter personal 3.869,00 lei 3.869,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1108 DANCIU Gheorghe-Iulian date cu caracter personal 3.931,00 lei 3.931,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1109 DINOIU Ion date cu caracter personal 4.991,00 lei 4.991,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1110 DRAGA Nicolae date cu caracter personal 4.383,00 lei 4.383,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1111 DRAGHESCU Vasile date cu caracter personal 4.227,00 lei 4.227,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1112 DRAGHIEA Dorel date cu caracter personal 4.806,00 lei 4.806,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1113 DRAGOTA Ion date cu caracter personal 3.724,00 lei 3.724,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1114 DRAGOTEANU Ion date cu caracter personal 2.482,00 lei 2.482,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1115 DUSCA Elisabeta date cu caracter personal 3.689,00 lei 3.689,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1116 ECOBICI Gheorghe date cu caracter personal 3.863,00 lei 3.863,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1117 FLORICEL Stelian date cu caracter personal 4.951,00 lei 4.951,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1118 FRATILESCU Florin Felix date cu caracter personal 4.227,00 lei 4.227,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1119 FUIOREA Ion date cu caracter personal 3.362,00 lei 3.362,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

1120 GAGIU Silvia Cristina date cu caracter personal 4.137,00 lei 4.137,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1121 GEORGESCU Lucian date cu caracter personal 4.247,00 lei 4.247,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1122 GHEORGHE Dumitru date cu caracter personal 4.495,00 lei 4.495,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1123 GHIBU Izvorel Romul date cu caracter personal 5.458,00 lei 5.458,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1124 GHIMIS Aurel date cu caracter personal 4.736,00 lei 4.736,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1125 GLAVAN Angelo Consta date cu caracter personal 3.693,00 lei 3.693,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1126 GLAVAN Emil date cu caracter personal 5.589,00 lei 5.589,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1127 GLAVAN Daniela date cu caracter personal 3.642,00 lei 3.642,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1128 GOGA Adrian-Ionut date cu caracter personal 5.215,00 lei 5.215,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1129 GRECU Ioana date cu caracter personal 3.266,00 lei 3.266,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1130 GRINDEANU Alin-Ion date cu caracter personal 4.584,00 lei 4.584,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1131 GRUIESCU Elena date cu caracter personal 3.263,00 lei 3.263,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1132 GURAN Nicolae date cu caracter personal 3.707,00 lei 3.707,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1133 HASCAU Petre date cu caracter personal 3.484,00 lei 3.484,00 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1134 HOMESCU Alin-Vasile date cu caracter personal 3.477,00 lei 3.477,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1135 IGNAT Gheorghe date cu caracter personal 5.098,00 lei 5.098,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1136 ILINA Ion date cu caracter personal 4.706,00 lei 4.706,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1137 IRIZA Marin date cu caracter personal 3.528,00 lei 3.528,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1138 ISAC Nicolae date cu caracter personal 3.762,00 lei 3.762,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1139 ISAC Viorel date cu caracter personal 3.716,00 lei 3.716,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1140 ISAC Nicolae date cu caracter personal 3.737,00 lei 3.737,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1141 IVASCU Ion date cu caracter personal 3.950,00 lei 3.950,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1142 JIANU Ionut Mihai date cu caracter personal 4.498,00 lei 4.498,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1143 LAIU Adrian Grigore date cu caracter personal 4.650,00 lei 4.650,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1144 LAPADAT Lenus date cu caracter personal 4.136,00 lei 4.136,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1145 LAZAR Ionut date cu caracter personal 3.362,00 lei 3.362,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1146 LIPAN Dumitru-Flori date cu caracter personal 2.810,00 lei 2.810,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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1147 LUPU Nicolae date cu caracter personal 3.718,00 lei 3.718,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1148 LUPU Nicolae date cu caracter personal 4.112,00 lei 4.112,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1149 LUPU Sorin date cu caracter personal 3.724,00 lei 3.724,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1150 LUPU Ion date cu caracter personal 4.262,00 lei 4.262,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1151 MANTA Nelu date cu caracter personal 4.091,00 lei 4.091,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1152 MARICA Daniel date cu caracter personal 4.223,00 lei 4.223,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1153 MIEISOR Florea date cu caracter personal 3.484,00 lei 3.484,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1154 MIHUTESCU Florentina date cu caracter personal 4.498,00 lei 4.498,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1155 
MINJINEANU MUSAT 

COSMIN 
date cu caracter personal 236,00 lei 236,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1156 MISCHIE Nicolae date cu caracter personal 4.260,00 lei 4.260,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1157 MOGOS Sevastian Con date cu caracter personal 4.227,00 lei 4.227,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1158 MOSOI Elena date cu caracter personal 3.312,00 lei 3.312,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1159 MOTOI Ion date cu caracter personal 3.806,00 lei 3.806,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1160 NAGARA Andrada - Oana date cu caracter personal 3.988,00 lei 3.988,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1161 NAGARA Mihail - Ciprian date cu caracter personal 8.266,00 lei 8.266,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1162 NEAGU Dragos-Floria date cu caracter personal 1.541,00 lei 1.541,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1163 NOVAC Mitica date cu caracter personal 3.193,00 lei 3.193,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1164 NOVAC Constanta date cu caracter personal 3.642,00 lei 3.642,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1165 NUCU Amelia-Carmen date cu caracter personal 7.363,00 lei 7.363,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1166 PAICU Ion date cu caracter personal 3.569,00 lei 3.569,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1167 PANA Ion-Andrei date cu caracter personal 1.982,00 lei 1.982,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1168 PATRASCOIU Ion-Sorin date cu caracter personal 5.317,00 lei 5.317,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1169 PAU Ion date cu caracter personal 3.484,00 lei 3.484,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1170 PETRESCU Ersilia Viori date cu caracter personal 4.992,00 lei 4.992,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1171 POENARU Ioan date cu caracter personal 4.279,00 lei 4.279,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1172 POPESCU P Constantin date cu caracter personal 3.692,00 lei 3.692,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1173 POPESCU Vasile date cu caracter personal 5.493,00 lei 5.493,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1174 POPESCU Constantin date cu caracter personal 1.529,00 lei 1.529,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1175 POPESCU Liviu date cu caracter personal 3.846,00 lei 3.846,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1176 POPESCU Gheorghe date cu caracter personal 3.687,00 lei 3.687,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1177 PREDAN Ilie date cu caracter personal 1.505,00 lei 1.505,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1178 PREDOI Gheorghe date cu caracter personal 4.137,00 lei 4.137,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1179 RADULESCU Gheorghe date cu caracter personal 4.498,00 lei 4.498,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1180 RAGMAN Nicolae date cu caracter personal 3.715,00 lei 3.715,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1181 SACAGIU Paula date cu caracter personal 4.498,00 lei 4.498,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1182 SANDU Ion date cu caracter personal 3.995,00 lei 3.995,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1183 SARAGEA Ion Paul date cu caracter personal 3.484,00 lei 3.484,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1184 SARAMAT Vartolomeu-Va date cu caracter personal 4.056,00 lei 4.056,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1185 SARCINA Vasile date cu caracter personal 4.239,00 lei 4.239,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1186 SARCINA Gicu date cu caracter personal 3.305,00 lei 3.305,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1187 SARCINA Ionut-Vasilica date cu caracter personal 2.143,00 lei 2.143,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

1188 SCUNDU Gheorghe date cu caracter personal 2.913,00 lei 2.913,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1189 SERBAN Gheorghe date cu caracter personal 3.484,00 lei 3.484,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1190 SICHITIU Catalin date cu caracter personal 3.076,00 lei 3.076,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1191 SIRBU Ion Marian date cu caracter personal 4.409,00 lei 4.409,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1192 SPIRIDON Milea date cu caracter personal 3.361,00 lei 3.361,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1193 STEFANESCU Constantin date cu caracter personal 5.289,00 lei 5.289,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1194 STIRBU Ion date cu caracter personal 3.970,00 lei 3.970,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1195 SURCEL Ion date cu caracter personal 3.779,00 lei 3.779,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1196 TATOMIR Ion date cu caracter personal 4.650,00 lei 4.650,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1197 TITA Ilie date cu caracter personal 4.122,00 lei 4.122,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1198 TOARNA Ion date cu caracter personal 3.724,00 lei 3.724,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1199 TOGOI Viorel date cu caracter personal 3.362,00 lei 3.362,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1200 TUDOR Mircea date cu caracter personal 5.869,00 lei 5.869,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1201 TURBATU Petre date cu caracter personal 492,00 lei 492,00 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1202 TURCILA Vasile date cu caracter personal 5.003,00 lei 5.003,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1203 UNGUREANU Filofteia date cu caracter personal 3.284,00 lei 3.284,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1204 
UNGUREANU Ileana 

Cristina 
date cu caracter personal 4.466,00 lei 4.466,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1205 URITESCU Ion date cu caracter personal 3.309,00 lei 3.309,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1206 VELCEA Catalin date cu caracter personal 4.056,00 lei 4.056,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1207 VELCEA Ion date cu caracter personal 5.769,00 lei 5.769,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1208 ZINCA Dorin date cu caracter personal 4.109,00 lei 4.109,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1209 ALDEA Diana date cu caracter personal 5.621,00 lei 5.621,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1210 ANDREIU Niculae date cu caracter personal 6.319,00 lei 6.319,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1211 BADETOIU Dorin date cu caracter personal 2.916,00 lei 2.916,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1212 BANICA Ion date cu caracter personal 3.865,00 lei 3.865,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1213 BANICIOIU Ion date cu caracter personal 3.727,00 lei 3.727,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1214 BENGA Dumitru date cu caracter personal 5.416,00 lei 5.416,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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1215 BERCA Marilena date cu caracter personal 4.227,00 lei 4.227,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1216 BURCESCU Marieta date cu caracter personal 14.279,00 lei 14.279,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1217 CHITA Costel date cu caracter personal 3.746,00 lei 3.746,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1218 CHITU Cosmin-Ciprian date cu caracter personal 8.642,00 lei 8.642,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1219 CIOBANU Ion Danut date cu caracter personal 4.149,00 lei 4.149,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1220 CIOBICA Dragos-Lucian date cu caracter personal 2.825,00 lei 2.825,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1221 COJOCARU Zaharia date cu caracter personal 6.839,00 lei 6.839,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1222 COLTA Marian-Bogdan date cu caracter personal 940,00 lei 940,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1223 COSTACHE Stefan date cu caracter personal 13.433,00 lei 13.433,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1224 DANA Florian date cu caracter personal 4.432,00 lei 4.432,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1225 DUMITRESCU Ioan date cu caracter personal 940,00 lei 940,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1226 DUMITRU Narcisa date cu caracter personal 6.899,00 lei 6.899,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1227 DURUIAN Gheorghe date cu caracter personal 3.576,00 lei 3.576,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1228 DUTU Marin date cu caracter personal 3.656,00 lei 3.656,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1229 FOTA Constantin date cu caracter personal 3.946,00 lei 3.946,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1230 GADEA Iulian date cu caracter personal 1.823,00 lei 1.823,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1231 GHEORGHE Daniela Janina date cu caracter personal 6.929,00 lei 6.929,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1232 GHEORGHE Costica date cu caracter personal 3.680,00 lei 3.680,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1233 GISCAN Tania date cu caracter personal 3.754,00 lei 3.754,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1234 GOANTA Mariana date cu caracter personal 3.165,00 lei 3.165,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1235 GRECU Corina date cu caracter personal 5.231,00 lei 5.231,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1236 GRIGORESCU Leliana date cu caracter personal 2.607,00 lei 2.607,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1237 
GRIGOROIU Gheorghe-

Adrian 
date cu caracter personal 4.415,00 lei 4.415,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1238 GRUIA Ion-Catalin date cu caracter personal 5.062,00 lei 5.062,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1239 ION Dragos-Florin date cu caracter personal 12.765,00 lei 12.765,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1240 IONESCU Robert Roman date cu caracter personal 3.129,00 lei 3.129,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1241 LAZAR Mihaela Diana date cu caracter personal 4.389,00 lei 4.389,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1242 LECA Florentin Ciprian date cu caracter personal 5.131,00 lei 5.131,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1243 LINCA Ion - Marius date cu caracter personal 4.878,00 lei 4.878,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1244 MALUSANU Dorel date cu caracter personal 10.387,00 lei 10.387,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1245 MIHAI Marian date cu caracter personal 2.521,00 lei 2.521,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1246 MILCU Sorina Ramona date cu caracter personal 6.013,00 lei 6.013,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1247 MINZATU Valerica date cu caracter personal 3.786,00 lei 3.786,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1248 MINZATU Ion date cu caracter personal 3.786,00 lei 3.786,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1249 MOISESCU Viorel-Lucian date cu caracter personal 11.752,00 lei 11.752,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1250 MOROE Valentin-Miha date cu caracter personal 9.417,00 lei 9.417,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1251 MORTEAN Constantin date cu caracter personal 4.202,00 lei 4.202,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1252 NAE-ANDREESCU Adrian date cu caracter personal 8.311,00 lei 8.311,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1253 NEACSU Laura date cu caracter personal 4.863,00 lei 4.863,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1254 NEDELCU Marcel-Ionel date cu caracter personal 4.155,00 lei 4.155,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1255 NITU Eugen-Costin date cu caracter personal 3.032,00 lei 3.032,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

1256 PAHONTU Ion date cu caracter personal 3.722,00 lei 3.722,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1257 PAVEL Titi date cu caracter personal 6.168,00 lei 6.168,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1258 PIRNUTA Mugurel Mihai date cu caracter personal 8.483,00 lei 8.483,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1259 PITEA Ion date cu caracter personal 4.212,00 lei 4.212,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1260 PLOPEANU Petre date cu caracter personal 3.102,00 lei 3.102,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1261 PLUGARU Mirela Florina date cu caracter personal 3.885,00 lei 3.885,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1262 POPA Stefan date cu caracter personal 3.826,00 lei 3.826,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1263 POPA Marin date cu caracter personal 3.888,00 lei 3.888,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1264 POPESCU Adrian date cu caracter personal 5.799,00 lei 5.799,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1265 POPESCU Stancu date cu caracter personal 2.504,00 lei 2.504,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1266 
PREDUT Traian-Mihai-

Bogdan 
date cu caracter personal 5.427,00 lei 5.427,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1267 PREDUT Ionel date cu caracter personal 3.932,00 lei 3.932,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1268 PREPELITA Maria Melania date cu caracter personal 2.312,00 lei 2.312,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1269 RACARU Valentin date cu caracter personal 10.302,00 lei 10.302,00 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1270 RADU Constantin -C date cu caracter personal 2.270,00 lei 2.270,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1271 ROIBU Marilena date cu caracter personal 6.158,00 lei 6.158,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1272 ROSOGA Damian date cu caracter personal 4.428,00 lei 4.428,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1273 SIMION Ileana Loredana date cu caracter personal 3.955,00 lei 3.955,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1274 STEFANIU Cristian-Marius date cu caracter personal 4.018,00 lei 4.018,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1275 TIGANASU Adrian date cu caracter personal 3.768,00 lei 3.768,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1276 TRUICA Florea date cu caracter personal 4.448,00 lei 4.448,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1277 TUDORACHE Stelian date cu caracter personal 2.778,00 lei 2.778,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1278 TUFA Valerica date cu caracter personal 3.449,00 lei 3.449,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1279 
UNGUREANU Mihnea - 

Valentin 
date cu caracter personal 8.915,00 lei 8.915,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1280 UTA Ion date cu caracter personal 4.185,00 lei 4.185,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1281 VASILICA Amalia date cu caracter personal 6.104,00 lei 6.104,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1282 VISINESCU Gheorghe date cu caracter personal 4.053,00 lei 4.053,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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1283 VOINEA Alexandru date cu caracter personal 5.268,00 lei 5.268,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1284 ZAHARIA Valerian date cu caracter personal 4.353,00 lei 4.353,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1285 

Reținere CAR ACH Pitești 

aferentă lunii decembrie 

2021 

date cu caracter personal 10.410,00 lei 10.410,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1286 

Reținere Sindicat Familia 

Olt Inferior aferentă lunii 

noiembrie, decembrie 2021 

date cu caracter personal 1.272,00 lei 1.272,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1287 

Reținere Sindicat 

HIDROCONSTRUCȚIA 

ARDEAL CAR aferentă 

lunii noiembrie 2021 

date cu caracter personal 39,00 lei 39,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1288 

Reținere Sindicat Familia 

Argeș aferentă lunilor iulie, 

august, septembrie, 

octombrie, noiembrie, 

decembrie 2021 

date cu caracter personal 198,00 lei 198,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1289 

ADIKARI 

MUDIYANSELAGE 

Dammika Sanj 

date cu caracter personal 1.630,00 lei 1.630,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1290 

ADIKARI 

APPUHAMILAGE Indika 

Hemant 

date cu caracter personal 4.105,00 lei 4.105,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1291 ALBU Florentina date cu caracter personal 4.685,00 lei 4.685,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1292 ANGHEL Valeria Dorina date cu caracter personal 4.700,00 lei 4.700,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1293 ANGHEL Ion date cu caracter personal 3.549,00 lei 3.549,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1294 ANGHEL Tudorel date cu caracter personal 5.198,00 lei 5.198,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1295 ANGHELUTA Ion date cu caracter personal 4.121,00 lei 4.121,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1296 ARGHIR Tudorel date cu caracter personal 3.627,00 lei 3.627,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1297 
ARIYADASAGE Sures 

Tharaka 
date cu caracter personal 3.985,00 lei 3.985,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1298 
ASARAPPULIGE 

GAMAGE Hashan Devind 
date cu caracter personal 2.006,00 lei 2.006,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1299 AVRAM Ionel date cu caracter personal 3.708,00 lei 3.708,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1300 
BACANU-IONESCU 

Melania-Cristina 
date cu caracter personal 6.125,00 lei 6.125,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1301 BADEA Gheorghe date cu caracter personal 4.327,00 lei 4.327,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1302 BADESCU Vasile date cu caracter personal 3.839,00 lei 3.839,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1303 BADIU Alexandru - R date cu caracter personal 118,00 lei 118,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1304 BADIU Maricel date cu caracter personal 3.600,00 lei 3.600,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1305 BANGU Gheorghe date cu caracter personal 4.068,00 lei 4.068,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1306 BARBU Ionel Iulian date cu caracter personal 3.977,00 lei 3.977,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1307 BARDAS Petrache date cu caracter personal 9.696,00 lei 9.696,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1308 BARDASU Maria - Raluc date cu caracter personal 2.791,00 lei 2.791,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1309 
BARDASU Gheorghe 

Catalin 
date cu caracter personal 3.946,00 lei 3.946,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1310 BEZEM Vasile date cu caracter personal 4.171,00 lei 4.171,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1311 BISU Daniel date cu caracter personal 3.903,00 lei 3.903,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1312 BISU Dumitru date cu caracter personal 3.903,00 lei 3.903,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1313 BOCAN Ana date cu caracter personal 4.725,00 lei 4.725,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1314 BORCEA Angela date cu caracter personal 5.213,00 lei 5.213,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1315 BORDEA Iulian date cu caracter personal 4.807,00 lei 4.807,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1316 BORDEI Neculai date cu caracter personal 3.650,00 lei 3.650,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1317 BORSAN Vasile date cu caracter personal 3.991,00 lei 3.991,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1318 BORSAN Gelu date cu caracter personal 4.609,00 lei 4.609,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1319 BRAGA Gheorghe date cu caracter personal 3.599,00 lei 3.599,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1320 BRINZAN Constantin date cu caracter personal 3.182,00 lei 3.182,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1321 BUCALAE Ion date cu caracter personal 4.930,00 lei 4.930,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1322 BUCURENCIU Constantin - date cu caracter personal 5.836,00 lei 5.836,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1323 BUI Van Huan date cu caracter personal 1.456,00 lei 1.456,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

1324 BUI Van Thuong date cu caracter personal 4.699,00 lei 4.699,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1325 BUI Van Nhan date cu caracter personal 4.353,00 lei 4.353,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1326 BUI Van Tu date cu caracter personal 4.353,00 lei 4.353,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1327 BUI Van Nuong date cu caracter personal 3.827,00 lei 3.827,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1328 BUI Van Chieng date cu caracter personal 1.890,00 lei 1.890,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1329 BUI Van Hau date cu caracter personal 4.224,00 lei 4.224,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1330 BUNA Constantin date cu caracter personal 602,00 lei 602,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1331 BURCEA Ion date cu caracter personal 4.030,00 lei 4.030,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1332 BURCESCU Tudorel date cu caracter personal 9.185,00 lei 9.185,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1333 
BURGHELEA Erika - 

Anama 
date cu caracter personal 3.546,00 lei 3.546,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1334 BURTILA Gheorghe date cu caracter personal 3.911,00 lei 3.911,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1335 BUSAGA Nicolae date cu caracter personal 3.849,00 lei 3.849,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1336 CALIN Costel date cu caracter personal 3.995,00 lei 3.995,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1337 CALUIAN Marian date cu caracter personal 3.627,00 lei 3.627,00 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1338 CALUIAN Costel date cu caracter personal 3.645,00 lei 3.645,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1339 CAM Ba Ket date cu caracter personal 1.456,00 lei 1.456,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1340 CAO Quoc Dung date cu caracter personal 3.566,00 lei 3.566,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1341 CHIANA-RENTEA Cristian date cu caracter personal 5.060,00 lei 5.060,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1342 CHIRIAC Dumitra date cu caracter personal 3.475,00 lei 3.475,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1343 CHIRICA Iordan date cu caracter personal 3.694,00 lei 3.694,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1344 CHIRTOC Constantin date cu caracter personal 6.118,00 lei 6.118,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1345 CHITU Nicusor date cu caracter personal 3.737,00 lei 3.737,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1346 CHU Van Thang date cu caracter personal 6.650,00 lei 6.650,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1347 CIOCAN Marian date cu caracter personal 3.627,00 lei 3.627,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1348 CIORITA Nicolaie date cu caracter personal 3.972,00 lei 3.972,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1349 CIRCOTAN Gheorghe date cu caracter personal 3.834,00 lei 3.834,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1350 COBIANU Robert-Eugen date cu caracter personal 424,00 lei 424,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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1351 COMAN Mihaita date cu caracter personal 4.206,00 lei 4.206,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1352 CONSTANTIN Marian date cu caracter personal 3.879,00 lei 3.879,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1353 CONSTANTIN Damian date cu caracter personal 3.839,00 lei 3.839,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1354 
CONSTANTINESCU 

Costel 
date cu caracter personal 3.837,00 lei 3.837,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1355 COSTEA Neculai date cu caracter personal 3.605,00 lei 3.605,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1356 CRACIUN Stefan date cu caracter personal 5.778,00 lei 5.778,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1357 CRISTINOIU Gheorghe date cu caracter personal 3.891,00 lei 3.891,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1358 CRUCERU Mariana date cu caracter personal 4.614,00 lei 4.614,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1359 DADULESCU Marin date cu caracter personal 4.931,00 lei 4.931,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1360 DAMIAN Andra - Catal date cu caracter personal 4.082,00 lei 4.082,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1361 DANAILA Alexandru date cu caracter personal 3.352,00 lei 3.352,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1362 DAO Manh Hung date cu caracter personal 1.452,00 lei 1.452,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1363 
DAULKARAGE Kasun 

Anurang 
date cu caracter personal 4.118,00 lei 4.118,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1364 DEACONEASA Nicolae date cu caracter personal 3.852,00 lei 3.852,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1365 DIACONESCU Eugenia date cu caracter personal 5.449,00 lei 5.449,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1366 DINH Van Quy date cu caracter personal 3.368,00 lei 3.368,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1367 DINU Gheorghe date cu caracter personal 3.737,00 lei 3.737,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1368 DINU Stanica - Bog date cu caracter personal 3.604,00 lei 3.604,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1369 DUDEA Marinel date cu caracter personal 3.864,00 lei 3.864,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1370 DUMITRU Ionel date cu caracter personal 3.793,00 lei 3.793,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1371 ENACHE Sorin date cu caracter personal 4.174,00 lei 4.174,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1372 ENACICA Liviu date cu caracter personal 5.144,00 lei 5.144,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1373 
GAMMEDDE GEDARA 

Thusitha Kuma 
date cu caracter personal 2.037,00 lei 2.037,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1374 GEAMANU Ion date cu caracter personal 4.019,00 lei 4.019,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1375 GHINTUIALA Dumitru date cu caracter personal 640,00 lei 640,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1376 GRIGORITA Marin date cu caracter personal 3.705,00 lei 3.705,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1377 GULINESCU Danut date cu caracter personal 3.938,00 lei 3.938,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1378 HA Van Diep date cu caracter personal 3.255,00 lei 3.255,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1379 HA Van Quyet date cu caracter personal 3.703,00 lei 3.703,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1380 HA Van Cuong date cu caracter personal 3.893,00 lei 3.893,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1381 HAHUI Marius-Ionut date cu caracter personal 4.117,00 lei 4.117,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1382 HANCU Sergiu date cu caracter personal 4.059,00 lei 4.059,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1383 
HATTUWAN PEDIGE 

Dinesh Pushpa 
date cu caracter personal 4.077,00 lei 4.077,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1384 HERTA Dumitru date cu caracter personal 3.737,00 lei 3.737,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1385 
HIRSU - HARALAMBIE -

DROZD Marius 
date cu caracter personal 4.165,00 lei 4.165,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1386 
HITHTATIYA LIYANAGE 

Lahiru Sandam 
date cu caracter personal 3.749,00 lei 3.749,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1387 HOANG Chi Cao date cu caracter personal 3.334,00 lei 3.334,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1388 HOANG Ngoc Son date cu caracter personal 2.620,00 lei 2.620,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1389 HOANG Van Luu date cu caracter personal 3.596,00 lei 3.596,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1390 HOANG Van Son date cu caracter personal 3.896,00 lei 3.896,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1391 HOZOC Neculae date cu caracter personal 3.616,00 lei 3.616,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

1392 HUIANU Alexandru - C date cu caracter personal 2.787,00 lei 2.787,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1393 
HUTISORU DRAGOESCU 

Dumitru 
date cu caracter personal 4.771,00 lei 4.771,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1394 
IHALA HEWA Udula 

Jeewaka 
date cu caracter personal 3.883,00 lei 3.883,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1395 

IMBULAMURE 

LEKAMLAGE Susantha 

Kum 

date cu caracter personal 1.635,00 lei 1.635,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1396 ION Sandel date cu caracter personal 3.647,00 lei 3.647,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1397 IONASCU Danut date cu caracter personal 3.627,00 lei 3.627,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1398 IORDACHE Maricel date cu caracter personal 3.637,00 lei 3.637,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1399 
IWADUWAWE EGODA 

GEDARA Suresh Bandar 
date cu caracter personal 4.198,00 lei 4.198,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1400 

KADADARA 

ARACHCHIGE Tharindu 

Thus 

date cu caracter personal 4.147,00 lei 4.147,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1401 
KURUGAMA Nimesh 

Maduwa 
date cu caracter personal 1.565,00 lei 1.565,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1402 LECA Sandel date cu caracter personal 4.197,00 lei 4.197,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1403 LILEA Ion - Claudiu date cu caracter personal 8.048,00 lei 8.048,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1404 LO Van Dung date cu caracter personal 2.321,00 lei 2.321,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1405 LUNGU Maricel date cu caracter personal 3.855,00 lei 3.855,00 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1406 LUPU Iulian date cu caracter personal 3.852,00 lei 3.852,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1407 

MAHAWATHTHA 

KODITHUWAKKUGE 

Kalana Gayan 

date cu caracter personal 1.476,00 lei 1.476,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1408 
MAHAWITHANAGE 

Ivantha Mayur 
date cu caracter personal 4.222,00 lei 4.222,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1409 MANICEANU Marin date cu caracter personal 2.887,00 lei 2.887,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1410 MANOLE Cristian Marius date cu caracter personal 3.737,00 lei 3.737,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1411 

MARASINGHE 

ARACHCHILAGE Sameera 

Chand 

date cu caracter personal 3.956,00 lei 3.956,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1412 
MARGULESCU Lucian - 

Dumi 
date cu caracter personal 2.700,00 lei 2.700,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1413 MARIN Stefan date cu caracter personal 9.218,00 lei 9.218,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1414 MARIN Nicolae date cu caracter personal 3.852,00 lei 3.852,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1415 MARIN Narcisa Elena date cu caracter personal 5.342,00 lei 5.342,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1416 MARTIN Antoneta date cu caracter personal 5.248,00 lei 5.248,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1417 MARTIN Dorin - Daniel date cu caracter personal 3.981,00 lei 3.981,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1418 MATACHE Virgil date cu caracter personal 3.627,00 lei 3.627,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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1419 MATASARU Aurelian date cu caracter personal 3.602,00 lei 3.602,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1420 MICU Monica Elena date cu caracter personal 4.693,00 lei 4.693,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1421 MIHAI Nicolae Trandafir date cu caracter personal 4.091,00 lei 4.091,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1422 MIHAILA Florea date cu caracter personal 8.625,00 lei 8.625,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1423 MIHALACHE Tomel date cu caracter personal 3.677,00 lei 3.677,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1424 MILITARU Mihai-Cosmin date cu caracter personal 3.539,00 lei 3.539,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1425 MISCHIE Daniel Florin date cu caracter personal 5.662,00 lei 5.662,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1426 MITU Vasilica date cu caracter personal 3.977,00 lei 3.977,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1427 MUNTEANU Alexandru date cu caracter personal 3.856,00 lei 3.856,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1428 MUSAT Aurel date cu caracter personal 3.676,00 lei 3.676,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1429 NADA Adrian-Doru date cu caracter personal 875,00 lei 875,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1430 

NAMMUNI 

ARACHCHIGE Nuwan 

Madhura 

date cu caracter personal 3.765,00 lei 3.765,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1431 Nastase Marian date cu caracter personal 961,00 lei 961,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1432 NAZARE Nastase date cu caracter personal 3.856,00 lei 3.856,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1433 NECULAI Maricel date cu caracter personal 3.552,00 lei 3.552,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1434 NEDELESCU Alexandru date cu caracter personal 3.852,00 lei 3.852,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1435 NGAN Van Hau date cu caracter personal 1.447,00 lei 1.447,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1436 NGO Van Hung date cu caracter personal 3.560,00 lei 3.560,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1437 NGUYEN Van Hung date cu caracter personal 3.619,00 lei 3.619,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1438 NGUYEN Van Hung date cu caracter personal 6.259,00 lei 6.259,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1439 NGUYEN Van Huong date cu caracter personal 3.608,00 lei 3.608,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1440 NGUYEN Cong Manh date cu caracter personal 4.366,00 lei 4.366,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1441 NGUYEN Van Quang date cu caracter personal 3.478,00 lei 3.478,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1442 NGUYEN Quang Thuan date cu caracter personal 3.551,00 lei 3.551,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1443 NGUYEN Van Vinh date cu caracter personal 3.738,00 lei 3.738,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1444 NGUYEN Tat Tinh date cu caracter personal 3.560,00 lei 3.560,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1445 NGUYEN Van Thuy date cu caracter personal 3.608,00 lei 3.608,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1446 NGUYEN Van Dat date cu caracter personal 8.279,00 lei 8.279,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1447 NGUYEN Trong Nhan date cu caracter personal 6.372,00 lei 6.372,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1448 NGUYEN Xuan Phuong date cu caracter personal 1.821,00 lei 1.821,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1449 NGUYEN Van Han date cu caracter personal 2.104,00 lei 2.104,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1450 NGUYEN Thanh Long date cu caracter personal 3.797,00 lei 3.797,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1451 NGUYEN Van Giang date cu caracter personal 3.572,00 lei 3.572,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1452 NGUYEN Van Linh date cu caracter personal 3.461,00 lei 3.461,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1453 NGUYEN Minh Chi date cu caracter personal 8.460,00 lei 8.460,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1454 NGUYEN Truong Lam date cu caracter personal 4.024,00 lei 4.024,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1455 NGUYEN Van Sy date cu caracter personal 3.476,00 lei 3.476,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1456 NGUYEN Dong Phuong date cu caracter personal 3.751,00 lei 3.751,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1457 NGUYEN Van Cuong date cu caracter personal 4.712,00 lei 4.712,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1458 NICA Ion Cristinel date cu caracter personal 3.835,00 lei 3.835,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1459 

NIMALAWA VIDANA 

PATHIRANAGE Nuwantha 

Nila 

date cu caracter personal 2.253,00 lei 2.253,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

1460 OLARU Constantin date cu caracter personal 3.584,00 lei 3.584,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1461 ORTOPAN Ion date cu caracter personal 3.630,00 lei 3.630,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1462 PAPA Marius Ion date cu caracter personal 4.030,00 lei 4.030,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1463 PAPA Emil date cu caracter personal 3.549,00 lei 3.549,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1464 PAUN Gheorghe date cu caracter personal 3.444,00 lei 3.444,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1465 PAVEL Marcel date cu caracter personal 3.868,00 lei 3.868,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1466 PELIN Vasile date cu caracter personal 3.855,00 lei 3.855,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1467 PETRESCU Doru Iulian date cu caracter personal 6.471,00 lei 6.471,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1468 PHAM Van Minh date cu caracter personal 1.456,00 lei 1.456,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1469 PHAM Duc Hoa date cu caracter personal 5.503,00 lei 5.503,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1470 PHAN Cong Huy date cu caracter personal 1.510,00 lei 1.510,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1471 PIRVULESCU Dumitru date cu caracter personal 3.879,00 lei 3.879,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1472 POPA Floarea date cu caracter personal 6.171,00 lei 6.171,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1473 POPESCU Mihaela - Mad date cu caracter personal 4.074,00 lei 4.074,00 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1474 POPESCU Robert - Gabr date cu caracter personal 2.285,00 lei 2.285,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1475 POPESCU Ionica date cu caracter personal 3.680,00 lei 3.680,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1476 POSTELNICU Veronica date cu caracter personal 424,00 lei 424,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1477 PRUNDUREL Elena date cu caracter personal 3.434,00 lei 3.434,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1478 PULPAN Ionut - Sorin date cu caracter personal 1.283,00 lei 1.283,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1479 
PUSSEPITIYE GEDARA 

Suranga Ranja 
date cu caracter personal 3.858,00 lei 3.858,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1480 RADU Costica date cu caracter personal 3.712,00 lei 3.712,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1481 RADUCANU Dumitru date cu caracter personal 8.937,00 lei 8.937,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1482 RADUCANU Mihaela date cu caracter personal 5.219,00 lei 5.219,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1483 RADULESCU Calina date cu caracter personal 3.460,00 lei 3.460,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1484 RARINCA Cristiana date cu caracter personal 3.575,00 lei 3.575,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1485 RARINCA Gicu date cu caracter personal 4.230,00 lei 4.230,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1486 ROSCA Veronica Elena date cu caracter personal 4.062,00 lei 4.062,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

115 

1487 SAFTA Ion date cu caracter personal 3.598,00 lei 3.598,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1488 SANDU Vasile date cu caracter personal 3.561,00 lei 3.561,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1489 SANDU Vasile date cu caracter personal 3.603,00 lei 3.603,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1490 SAVA Margareta date cu caracter personal 3.821,00 lei 3.821,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1491 SAVA Paraschiv date cu caracter personal 3.587,00 lei 3.587,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1492 SAVA Alina date cu caracter personal 4.434,00 lei 4.434,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1493 SIMBOTIN Georgel date cu caracter personal 3.694,00 lei 3.694,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1494 SIMION Gheorghe date cu caracter personal 3.839,00 lei 3.839,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1495 SOAICA Marin date cu caracter personal 3.721,00 lei 3.721,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1496 STAN Stefan date cu caracter personal 5.118,00 lei 5.118,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1497 STAN Vasile date cu caracter personal 3.639,00 lei 3.639,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1498 STANCA Ion Cristian date cu caracter personal 9.562,00 lei 9.562,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1499 STANCIU Iulica date cu caracter personal 8.325,00 lei 8.325,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1500 STANCIU Ion date cu caracter personal 3.627,00 lei 3.627,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1501 STOICA Cristophor - date cu caracter personal 3.596,00 lei 3.596,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1502 STROESCU Ion date cu caracter personal 3.819,00 lei 3.819,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1503 STROIE Ion date cu caracter personal 3.840,00 lei 3.840,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1504 SUSANU Nicusor date cu caracter personal 3.627,00 lei 3.627,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1505 TANASOIU Ion date cu caracter personal 3.858,00 lei 3.858,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1506 TARLOI Marius - Corneliu date cu caracter personal 4.002,00 lei 4.002,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1507 TOADER Octavian date cu caracter personal 3.427,00 lei 3.427,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1508 TOADER Ionel date cu caracter personal 3.716,00 lei 3.716,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1509 TOADER Iulian Bebe date cu caracter personal 3.964,00 lei 3.964,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1510 TODERICA Andrei - Geor date cu caracter personal 3.856,00 lei 3.856,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1511 TOMA Aurelian date cu caracter personal 3.527,00 lei 3.527,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1512 TRAN Quoc Thiem date cu caracter personal 1.587,00 lei 1.587,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1513 TRAN Van Duan date cu caracter personal 3.532,00 lei 3.532,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1514 TRAN Dai Nghia date cu caracter personal 3.822,00 lei 3.822,00 lei Conform raportul 
 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

117 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1515 TRAN Van Lan date cu caracter personal 1.587,00 lei 1.587,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1516 TRAN Viet Trung date cu caracter personal 4.828,00 lei 4.828,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1517 TRAN Quang Vinh date cu caracter personal 3.492,00 lei 3.492,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1518 TRAN Xuan Luong date cu caracter personal 3.954,00 lei 3.954,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1519 TRAN Van Hao date cu caracter personal 5.503,00 lei 5.503,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1520 TRANDAFIR Georgian date cu caracter personal 3.844,00 lei 3.844,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1521 TRASCA Dragos Vintil date cu caracter personal 5.239,00 lei 5.239,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1522 TRIF Emanoil date cu caracter personal 4.360,00 lei 4.360,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1523 TRINH Van Anh date cu caracter personal 3.978,00 lei 3.978,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1524 TRUONG Quoc Hoa date cu caracter personal 1.565,00 lei 1.565,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1525 TRUTA Iuliana date cu caracter personal 4.043,00 lei 4.043,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1526 TUDOR Dumitru date cu caracter personal 6.956,00 lei 6.956,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1527 TUDOR Alexandra - Elena date cu caracter personal 3.423,00 lei 3.423,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

1528 TUDORACHE Gheorghe date cu caracter personal 4.006,00 lei 4.006,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1529 TUDORAN Costica date cu caracter personal 3.847,00 lei 3.847,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1530 TUDORI Victor - Nicolaie date cu caracter personal 4.030,00 lei 4.030,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1531 TUDORICA Gheorghe date cu caracter personal 3.938,00 lei 3.938,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1532 TUDORIE Ionel date cu caracter personal 3.677,00 lei 3.677,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1533 UNGUREANU Virgil date cu caracter personal 3.711,00 lei 3.711,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1534 VADUVA Nicolaie date cu caracter personal 3.889,00 lei 3.889,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1535 VASILE Iordan date cu caracter personal 5.185,00 lei 5.185,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1536 VI Van Truong date cu caracter personal 1.447,00 lei 1.447,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1537 VI Van Thuyen date cu caracter personal 3.290,00 lei 3.290,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1538 VIERU Sebastian date cu caracter personal 3.764,00 lei 3.764,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1539 VILCU Ion date cu caracter personal 3.549,00 lei 3.549,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1540 VISTEANU Gheorghe date cu caracter personal 3.852,00 lei 3.852,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1541 VLADA Constantin - date cu caracter personal 4.081,00 lei 4.081,00 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1542 VOICULESCU Tatiana date cu caracter personal 3.909,00 lei 3.909,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1543 VOINEA Luminita date cu caracter personal 3.523,00 lei 3.523,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1544 VU Dinh Huong date cu caracter personal 4.066,00 lei 4.066,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1545 
WATHUKARAGE Anura 

Kumara 
date cu caracter personal 3.951,00 lei 3.951,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1546 

WEERASINGHA 

MUDIYANSELAGE 

Subash Madawa 

date cu caracter personal 4.107,00 lei 4.107,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1547 ZAMFIR Gheorghe date cu caracter personal 4.030,00 lei 4.030,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1548 ZAMFIR Gheorghe Verg date cu caracter personal 3.845,00 lei 3.845,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1549 ZAMFIRA Marin - Const date cu caracter personal 3.630,00 lei 3.630,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1550 ZAMFIRA Ion date cu caracter personal 4.188,00 lei 4.188,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1551 ZANFIR Elena date cu caracter personal 3.625,00 lei 3.625,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1552 ZUGRAVU Cristian - Emil date cu caracter personal 3.614,00 lei 3.614,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1553 ACSINTE Ion date cu caracter personal 1.559,00 lei 1.559,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1554 AGACHE Maria date cu caracter personal 4.638,00 lei 4.638,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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1555 AGOROAEI Dumitru date cu caracter personal 4.792,00 lei 4.792,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1556 AIRINEI Florin date cu caracter personal 8.116,00 lei 8.116,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1557 ALBU Giurgea date cu caracter personal 3.556,00 lei 3.556,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1558 
ALEXANDRESCU 

Alexandru 
date cu caracter personal 4.110,00 lei 4.110,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1559 ALEXANDRU Nicolae date cu caracter personal 3.593,00 lei 3.593,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1560 ALUPULUI Janica date cu caracter personal 2.663,00 lei 2.663,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1561 AMANCEI Elena date cu caracter personal 3.478,00 lei 3.478,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1562 ANDREI Neculai date cu caracter personal 3.756,00 lei 3.756,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1563 ANDRONACHE Gicu date cu caracter personal 1.173,00 lei 1.173,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1564 ANGHEL Vasile date cu caracter personal 5.104,00 lei 5.104,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1565 ANGHEL Constantin date cu caracter personal 4.222,00 lei 4.222,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1566 
ANGHELINA-BOGHEA 

Paul-Ion 
date cu caracter personal 3.794,00 lei 3.794,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1567 ANTOCE Ion date cu caracter personal 2.819,00 lei 2.819,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1568 APOSTU Alexandru date cu caracter personal 3.506,00 lei 3.506,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1569 ARGASEALA Viorel date cu caracter personal 3.712,00 lei 3.712,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1570 ARHIRE Grigore date cu caracter personal 3.804,00 lei 3.804,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1571 ARTIMON Alexandru date cu caracter personal 3.878,00 lei 3.878,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1572 ASIMIONESEI Ion date cu caracter personal 5.178,00 lei 5.178,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1573 
ATHUKORALAGE DON 

Pasan Niwantha 
date cu caracter personal 2.891,00 lei 2.891,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1574 AXINTE Marian date cu caracter personal 4.442,00 lei 4.442,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1575 BACESCU Neculai date cu caracter personal 3.480,00 lei 3.480,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1576 
BACESCU Constantin-

Daniel 
date cu caracter personal 4.058,00 lei 4.058,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1577 BACIU Dumitru date cu caracter personal 3.164,00 lei 3.164,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1578 BALAN Ioan date cu caracter personal 4.301,00 lei 4.301,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1579 
BALAPUWADUGE 

Darshana Sampath Mendis 
date cu caracter personal 2.891,00 lei 2.891,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1580 BALCAN Gheorghe date cu caracter personal 5.221,00 lei 5.221,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1581 BALOIU Nicolae date cu caracter personal 2.725,00 lei 2.725,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1582 BARABASU Constantin date cu caracter personal 3.404,00 lei 3.404,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1583 BARCAN Mihai date cu caracter personal 5.769,00 lei 5.769,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1584 BEJAN Daniel-Viorel date cu caracter personal 3.504,00 lei 3.504,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1585 BENEA Viorel date cu caracter personal 7.960,00 lei 7.960,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1586 BEREA Lucia date cu caracter personal 7.186,00 lei 7.186,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1587 BERUICA Gheorghe date cu caracter personal 3.756,00 lei 3.756,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1588 BESU Florin date cu caracter personal 3.593,00 lei 3.593,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1589 BILIBOC Mihai date cu caracter personal 3.756,00 lei 3.756,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1590 BOATCA Vasile date cu caracter personal 4.067,00 lei 4.067,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1591 BOATCA Gabriel-Mihai date cu caracter personal 3.888,00 lei 3.888,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1592 BOCANET Ionel date cu caracter personal 3.634,00 lei 3.634,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1593 BOLDAS Nicusor date cu caracter personal 4.614,00 lei 4.614,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1594 BONTEA Caterina-Ioan date cu caracter personal 814,00 lei 814,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1595 BONTEANU Tudor Marian date cu caracter personal 3.927,00 lei 3.927,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

1596 BONTEANU Dumitru date cu caracter personal 3.183,00 lei 3.183,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1597 BORCEA Ion date cu caracter personal 4.291,00 lei 4.291,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1598 BORSA Costel date cu caracter personal 3.481,00 lei 3.481,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1599 BRAN Lucian date cu caracter personal 3.471,00 lei 3.471,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1600 BRANZUCA Vasile date cu caracter personal 5.278,00 lei 5.278,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1601 BRASOVEANU Vasile date cu caracter personal 3.507,00 lei 3.507,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1602 BRATIANU Vasile date cu caracter personal 2.661,00 lei 2.661,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1603 BUCUR Bogdan-Mircea date cu caracter personal 2.178,00 lei 2.178,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1604 BUI Van Thuong date cu caracter personal 2.580,00 lei 2.580,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1605 BURIC Nicusor date cu caracter personal 3.518,00 lei 3.518,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1606 BURLACU Filofteia date cu caracter personal 3.859,00 lei 3.859,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1607 BUTNARU Andrei date cu caracter personal 3.669,00 lei 3.669,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1608 CALDARE ELENA date cu caracter personal 8.782,00 lei 8.782,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1609 CALDARE Vasile date cu caracter personal 5.719,00 lei 5.719,00 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1610 CAM Thanh Tam date cu caracter personal 2.689,00 lei 2.689,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1611 CAMARA Emil date cu caracter personal 4.792,00 lei 4.792,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1612 CAMPAU ANA MARIA date cu caracter personal 8.782,00 lei 8.782,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1613 CAO Viet Diep date cu caracter personal 2.287,00 lei 2.287,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1614 CARAZA Vasile date cu caracter personal 3.867,00 lei 3.867,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1615 CAZACU Gheorghe date cu caracter personal 3.504,00 lei 3.504,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1616 CELMARE Liliean date cu caracter personal 3.505,00 lei 3.505,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1617 CHILIAN Adrian date cu caracter personal 3.829,00 lei 3.829,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1618 CHIORBEJA Dan date cu caracter personal 4.291,00 lei 4.291,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1619 CHIRAC Gheorghe date cu caracter personal 3.056,00 lei 3.056,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1620 
CHIRILA Bogdan-

Alexandru 
date cu caracter personal 3.253,00 lei 3.253,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1621 CIRLAN Georgian date cu caracter personal 2.583,00 lei 2.583,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1622 CIRSTIAN Petre date cu caracter personal 3.417,00 lei 3.417,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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1623 CIUBOTARU Nicu date cu caracter personal 3.882,00 lei 3.882,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1624 COCHEOR Mihai date cu caracter personal 3.610,00 lei 3.610,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1625 COLPOS Liviu date cu caracter personal 5.807,00 lei 5.807,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1626 CONSTANTIN Gavril date cu caracter personal 4.416,05 lei 4.416,05 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1627 CORBU Stefan date cu caracter personal 5.137,00 lei 5.137,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1628 CORDUNASU Viorel date cu caracter personal 3.487,00 lei 3.487,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1629 COZMA Viorel date cu caracter personal 3.634,00 lei 3.634,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1630 CRISTEA Cristinel-Emil date cu caracter personal 5.229,00 lei 5.229,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1631 CRISTIAN Florin date cu caracter personal 4.038,00 lei 4.038,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1632 CUJBA Stelica date cu caracter personal 3.433,00 lei 3.433,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1633 CUPAS Dragos date cu caracter personal 2.697,00 lei 2.697,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1634 CUPTOR Gheorghe date cu caracter personal 3.663,00 lei 3.663,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1635 DANG The Tien date cu caracter personal 2.820,00 lei 2.820,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1636 DANIS Danut date cu caracter personal 1.919,00 lei 1.919,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1637 DARABAN Nicolae-Romeo date cu caracter personal 3.332,00 lei 3.332,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1638 DASCALU Vasile date cu caracter personal 3.762,00 lei 3.762,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1639 DEMSA Francisc date cu caracter personal 3.804,00 lei 3.804,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1640 DEMSA Augustin date cu caracter personal 3.825,00 lei 3.825,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1641 DIAC Iosif date cu caracter personal 4.357,00 lei 4.357,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1642 DIAC Ion date cu caracter personal 3.676,00 lei 3.676,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1643 DIMOFTEI Gigel date cu caracter personal 3.822,00 lei 3.822,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1644 DINCA Petru date cu caracter personal 2.459,00 lei 2.459,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1645 DINH Van Tra date cu caracter personal 2.521,00 lei 2.521,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1646 DINU Nicolae date cu caracter personal 2.970,00 lei 2.970,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1647 DODU Adrian date cu caracter personal 2.637,00 lei 2.637,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1648 DRAGOI Ioan date cu caracter personal 4.441,00 lei 4.441,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1649 DRAGOI Vasile date cu caracter personal 3.503,00 lei 3.503,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1650 DRAGOI Ion date cu caracter personal 4.212,00 lei 4.212,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1651 DRAGOI Gheorghe date cu caracter personal 3.859,00 lei 3.859,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1652 DUMA Stefan date cu caracter personal 3.356,00 lei 3.356,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1653 DURBACA Vasile date cu caracter personal 3.553,00 lei 3.553,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1654 ENACHE Mihaela date cu caracter personal 3.252,00 lei 3.252,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1655 ENACHE Bogdan-Rivelinio date cu caracter personal 5.995,00 lei 5.995,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1656 ENACHI Sandu date cu caracter personal 1.977,00 lei 1.977,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1657 ENE Marian date cu caracter personal 4.928,00 lei 4.928,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1658 ENE Ion date cu caracter personal 2.464,00 lei 2.464,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1659 FLOREA Costel date cu caracter personal 3.052,00 lei 3.052,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1660 
FLORISTEANU Ovidiu-

Mihail 
date cu caracter personal 6.754,32 lei 6.754,32 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1661 GANEA Ioachim Romeo date cu caracter personal 5.014,00 lei 5.014,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1662 GAVRILA Constantin date cu caracter personal 3.496,00 lei 3.496,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1663 GAVRILUTA Mihaela date cu caracter personal 4.532,00 lei 4.532,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

1664 GHEORGHE Iulian date cu caracter personal 3.619,00 lei 3.619,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1665 GHEORGHE Vasilica date cu caracter personal 4.556,00 lei 4.556,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1666 GHIMPU Aurel-Ionut date cu caracter personal 3.815,00 lei 3.815,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1667 
GHINTUIALA Bogdan-

Alexandru 
date cu caracter personal 6.098,00 lei 6.098,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1668 GHIURCA Constantin date cu caracter personal 4.202,00 lei 4.202,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1669 
GIRMALAU Adi-

Constantin 
date cu caracter personal 3.550,00 lei 3.550,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1670 GOGOTA George date cu caracter personal 4.291,00 lei 4.291,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1671 GRADEA Laurentiu-Mihai date cu caracter personal 2.804,00 lei 2.804,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1672 GRADINARU Vasile date cu caracter personal 3.603,00 lei 3.603,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1673 GROSU Nicoleta date cu caracter personal 3.217,00 lei 3.217,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1674 HULEA Gabriel date cu caracter personal 4.103,00 lei 4.103,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1675 IACOB Nicoleta date cu caracter personal 3.893,00 lei 3.893,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1676 ILISEI Anca - Elena date cu caracter personal 4.242,00 lei 4.242,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1677 IOSIFESCU Eleonora date cu caracter personal 3.814,00 lei 3.814,00 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1678 IOSUB Petrica date cu caracter personal 3.527,00 lei 3.527,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1679 IRIMIA Catalin-Cosmin date cu caracter personal 2.987,00 lei 2.987,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1680 IRIMIA Dan-Ioan date cu caracter personal 3.756,00 lei 3.756,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1681 IRIMIA Ion date cu caracter personal 3.854,00 lei 3.854,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1682 IRIMIA Sandica date cu caracter personal 3.462,00 lei 3.462,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1683 IVAN Marius date cu caracter personal 2.926,00 lei 2.926,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1684 JARCAU Nicolae date cu caracter personal 3.649,00 lei 3.649,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1685 JITARU Iulian-Nicolae date cu caracter personal 3.024,00 lei 3.024,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1686 LALAU Alexandru date cu caracter personal 3.984,00 lei 3.984,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1687 LASCARACHE Maria date cu caracter personal 4.926,00 lei 4.926,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1688 LAZAR Stefan date cu caracter personal 3.709,00 lei 3.709,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1689 LE Qui Ngoan date cu caracter personal 3.725,00 lei 3.725,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1690 LE Duc Hien date cu caracter personal 2.302,00 lei 2.302,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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1691 LE Xuan Hung date cu caracter personal 4.307,00 lei 4.307,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1692 LE Duc Vy date cu caracter personal 2.645,00 lei 2.645,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1693 LEONTE Virgil date cu caracter personal 2.540,00 lei 2.540,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1694 LETCANU Crina-Ramona date cu caracter personal 3.974,00 lei 3.974,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1695 LO Van Soan date cu caracter personal 2.240,00 lei 2.240,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1696 LUNGU Vasile date cu caracter personal 3.551,00 lei 3.551,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1697 LUONG Van Ty date cu caracter personal 2.717,00 lei 2.717,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1698 LUONG Van Xang date cu caracter personal 2.336,00 lei 2.336,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1699 LUPU Denis Ioan date cu caracter personal 2.237,00 lei 2.237,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1700 
LUPUSORU Neculai-

Constantin 
date cu caracter personal 3.756,00 lei 3.756,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1701 MAI Thanh Cao date cu caracter personal 5.100,00 lei 5.100,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1702 MANTARAU Gheorghe date cu caracter personal 3.756,00 lei 3.756,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1703 MARCU Cosmin date cu caracter personal 3.496,00 lei 3.496,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1704 MARIN Valentin date cu caracter personal 3.613,00 lei 3.613,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1705 MARIN Florinel date cu caracter personal 3.654,00 lei 3.654,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1706 MARIN Ionel date cu caracter personal 8.803,00 lei 8.803,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1707 MARIN Vasilica date cu caracter personal 4.418,00 lei 4.418,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1708 MARIN Cristian date cu caracter personal 3.881,00 lei 3.881,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1709 MARIN Narcis date cu caracter personal 4.170,00 lei 4.170,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1710 MARTAC Gheorghe date cu caracter personal 3.586,00 lei 3.586,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1711 MASTACAN Nicusor date cu caracter personal 2.958,00 lei 2.958,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1712 MATEI Alexandra date cu caracter personal 4.318,00 lei 4.318,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1713 MATEI Daniel date cu caracter personal 8.087,00 lei 8.087,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1714 MIHAI Petru date cu caracter personal 3.753,00 lei 3.753,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1715 MIHAI Mihai-Catalin date cu caracter personal 7.046,00 lei 7.046,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1716 MIHAI Danut date cu caracter personal 3.556,00 lei 3.556,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1717 MILITARU Mihai date cu caracter personal 3.685,00 lei 3.685,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1718 MIRON Ioan date cu caracter personal 3.382,00 lei 3.382,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1719 MIRONICA Aura date cu caracter personal 3.363,00 lei 3.363,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1720 MISTREANU George-Alin date cu caracter personal 4.350,00 lei 4.350,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1721 MISTREANU Andreea date cu caracter personal 3.644,00 lei 3.644,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1722 MITRONICI Dumitru date cu caracter personal 7.101,00 lei 7.101,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1723 MOCANU Constantin date cu caracter personal 3.557,00 lei 3.557,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1724 MONOREANU Ovidiu date cu caracter personal 2.647,00 lei 2.647,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1725 MORARU Ion date cu caracter personal 3.633,00 lei 3.633,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1726 MUNTEANU Costel date cu caracter personal 3.596,00 lei 3.596,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1727 MUNTEANU Vasile date cu caracter personal 3.694,00 lei 3.694,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1728 MUSCALU Constantin date cu caracter personal 3.756,00 lei 3.756,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1729 MUSCALU Constantin date cu caracter personal 3.434,00 lei 3.434,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1730 NACU Vasile date cu caracter personal 3.756,00 lei 3.756,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1731 NACU Vasile-Nicu date cu caracter personal 3.488,00 lei 3.488,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

1732 NAFORNITA Costel date cu caracter personal 4.563,00 lei 4.563,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1733 NAN Ion date cu caracter personal 3.535,00 lei 3.535,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1734 NGUYEN Van Tuan date cu caracter personal 2.856,00 lei 2.856,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1735 NGUYEN Gia Lap date cu caracter personal 2.003,00 lei 2.003,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1736 NGUYEN Thanh Dat date cu caracter personal 1.183,00 lei 1.183,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1737 NGUYEN The Trong date cu caracter personal 1.639,00 lei 1.639,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1738 NGUYEN Van Hung date cu caracter personal 2.246,00 lei 2.246,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1739 NGUYEN Tien Bong date cu caracter personal 2.856,00 lei 2.856,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1740 NGUYEN Van Tu date cu caracter personal 2.920,00 lei 2.920,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1741 NGUYEN Tam Trung date cu caracter personal 2.359,00 lei 2.359,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1742 NGUYEN Trong Hao date cu caracter personal 113,00 lei 113,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1743 NGUYEN Van Quan date cu caracter personal 2.734,00 lei 2.734,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1744 NGUYEN Van Nguyen date cu caracter personal 2.956,00 lei 2.956,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1745 NGUYEN Huy Hoang date cu caracter personal 5.758,00 lei 5.758,00 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1746 NGUYEN Van Tuyen date cu caracter personal 1.804,00 lei 1.804,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1747 NISTOR Damian date cu caracter personal 3.568,00 lei 3.568,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1748 NISTOR Constantin-Oliviu date cu caracter personal 4.605,00 lei 4.605,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1749 OLARIU Lucia date cu caracter personal 3.919,00 lei 3.919,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1750 OLTEANU Nelu date cu caracter personal 3.504,00 lei 3.504,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1751 
PADUREANU Iuliana-

Adriana 
date cu caracter personal 5.020,00 lei 5.020,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1752 PANAITE Relu date cu caracter personal 4.556,00 lei 4.556,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1753 PASCARIU Mihai date cu caracter personal 3.223,00 lei 3.223,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1754 PATACHE Emil date cu caracter personal 3.564,00 lei 3.564,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1755 PATRICHI Ana date cu caracter personal 3.670,00 lei 3.670,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1756 PAUCEANU Calin - George date cu caracter personal 2.489,00 lei 2.489,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1757 PAUCEANU Iuliana date cu caracter personal 5.220,00 lei 5.220,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1758 PAVEL Nicu date cu caracter personal 3.671,00 lei 3.671,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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1759 PHI Van Hung date cu caracter personal 2.136,00 lei 2.136,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1760 PHUNG Van Duong date cu caracter personal 2.963,00 lei 2.963,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1761 PIRCIU Iuliana date cu caracter personal 12.877,00 lei 12.877,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1762 PISAU Vasile date cu caracter personal 4.585,00 lei 4.585,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1763 PLESCAN Fanica date cu caracter personal 3.496,00 lei 3.496,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1764 PLESCAN Gheorghe date cu caracter personal 3.494,00 lei 3.494,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1765 POGAN Gelu date cu caracter personal 888,00 lei 888,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1766 POPA Ionel - Sorin date cu caracter personal 3.897,00 lei 3.897,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1767 POPA Doina - Mariana date cu caracter personal 5.264,00 lei 5.264,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1768 POPA Iurie date cu caracter personal 9.120,00 lei 9.120,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1769 POPESCU Dumitru date cu caracter personal 4.291,00 lei 4.291,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1770 POPESCU Gheorghita date cu caracter personal 1.914,00 lei 1.914,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1771 POPOVICI Constantin date cu caracter personal 3.707,00 lei 3.707,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1772 POSTOLACHE Dumitru date cu caracter personal 3.412,00 lei 3.412,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1773 PRISTAVU Alina date cu caracter personal 5.797,00 lei 5.797,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1774 PUPAZA Ioan date cu caracter personal 3.496,00 lei 3.496,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1775 PUSCASU Gheorghe date cu caracter personal 3.882,00 lei 3.882,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1776 PUSCASU Vasile date cu caracter personal 6.376,00 lei 6.376,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1777 PUSCASU Clara-Daniela date cu caracter personal 6.237,00 lei 6.237,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1778 PUSCASU Mihaela date cu caracter personal 4.070,00 lei 4.070,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1779 RADU Gabriel date cu caracter personal 4.473,00 lei 4.473,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1780 RADU Nelu date cu caracter personal 2.745,00 lei 2.745,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1781 RAH Lan Plim date cu caracter personal 2.204,00 lei 2.204,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1782 

RANASINGHE 

DEWAYALA GEDARA 

Isuru Dinesh 

date cu caracter personal 2.973,00 lei 2.973,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1783 RANDJA Elisabeta-Mihaela date cu caracter personal 4.700,00 lei 4.700,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1784 RAU Iulian Petrus date cu caracter personal 5.284,00 lei 5.284,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1785 RAUTA Viorel date cu caracter personal 3.756,00 lei 3.756,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1786 ROMAN Nicusor date cu caracter personal 3.882,00 lei 3.882,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1787 ROSIORU Nicusor date cu caracter personal 3.540,00 lei 3.540,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1788 ROSU Vasile date cu caracter personal 3.822,00 lei 3.822,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1789 ROTARU Nita date cu caracter personal 3.427,00 lei 3.427,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1790 RUSU Ion date cu caracter personal 3.303,00 lei 3.303,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1791 RUSU Petru date cu caracter personal 4.552,00 lei 4.552,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1792 RUSU Dumitru date cu caracter personal 3.802,00 lei 3.802,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1793 SACALEANU Gheorghe date cu caracter personal 3.756,00 lei 3.756,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1794 SANDU Gheorghe date cu caracter personal 4.011,00 lei 4.011,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1795 SANDU Gheorghe date cu caracter personal 2.301,00 lei 2.301,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1796 SANDU Miriam -Ilinca date cu caracter personal 4.663,00 lei 4.663,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1797 
SANGILI GEDARA Asanka 

Lalith Kumara 
date cu caracter personal 2.849,00 lei 2.849,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1798 SCOARTA Ion date cu caracter personal 3.423,00 lei 3.423,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1799 SCOARTA Mihai date cu caracter personal 3.272,00 lei 3.272,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

1800 SCORTANU Vasile date cu caracter personal 2.951,00 lei 2.951,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1801 SCURTU Valentin date cu caracter personal 3.570,00 lei 3.570,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1802 SECIU Aurel date cu caracter personal 3.472,00 lei 3.472,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1803 SICHIN Fanica date cu caracter personal 3.540,00 lei 3.540,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1804 
SINGAPPULIGE Supun 

Gimhan 
date cu caracter personal 2.686,00 lei 2.686,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1805 SON Ilie date cu caracter personal 3.533,00 lei 3.533,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1806 SOSU Danut date cu caracter personal 3.740,00 lei 3.740,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1807 SPATARU Alexandru date cu caracter personal 4.545,00 lei 4.545,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1808 STAFIE Gabriel date cu caracter personal 3.524,00 lei 3.524,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1809 STAN Alexandru date cu caracter personal 5.863,00 lei 5.863,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1810 STAN Elena date cu caracter personal 5.428,00 lei 5.428,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1811 STAN Cristian date cu caracter personal 4.707,00 lei 4.707,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1812 STANCU Ion date cu caracter personal 3.508,00 lei 3.508,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1813 STANCU Fanel date cu caracter personal 4.935,00 lei 4.935,00 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1814 STEF Lica-Ovidiu date cu caracter personal 3.496,00 lei 3.496,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1815 STOICA Constantin date cu caracter personal 3.501,00 lei 3.501,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1816 STOICA Nicolae date cu caracter personal 3.727,00 lei 3.727,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1817 STOLNICU Ioan date cu caracter personal 3.364,00 lei 3.364,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1818 
SUDU HAKURUGE Kalum 

Prabath 
date cu caracter personal 3.116,00 lei 3.116,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1819 TABACARU Constantin date cu caracter personal 5.819,00 lei 5.819,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1820 TACU Mihai date cu caracter personal 3.774,00 lei 3.774,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1821 TAMAS Roxana-Elena date cu caracter personal 3.786,00 lei 3.786,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1822 TANASA Magdalena date cu caracter personal 3.615,00 lei 3.615,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1823 TANASA Stefania date cu caracter personal 3.810,00 lei 3.810,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1824 TANASE Mihai date cu caracter personal 3.756,00 lei 3.756,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1825 TANASE Danut date cu caracter personal 3.411,00 lei 3.411,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1826 TAPU Sandica date cu caracter personal 3.484,00 lei 3.484,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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1827 TERCIU Nicoleta date cu caracter personal 2.863,00 lei 2.863,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1828 TERCIU Gheorghe-Sandu date cu caracter personal 3.917,00 lei 3.917,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1829 TIBICHI Mihaela-Daniela date cu caracter personal 3.657,00 lei 3.657,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1830 TIBICHI Constantin date cu caracter personal 4.826,00 lei 4.826,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1831 TIFUI Vasile date cu caracter personal 3.531,00 lei 3.531,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1832 TIGANESCU Alin-Toderel date cu caracter personal 2.896,00 lei 2.896,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1833 
TIKKA DEWAYALAGE 

ASELA Asela Janaka 
date cu caracter personal 2.654,00 lei 2.654,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1834 TIMOFTE Catalin date cu caracter personal 11.364,00 lei 11.364,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1835 TITIRE Emanuel date cu caracter personal 3.540,00 lei 3.540,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1836 TODIRASCU Adrian date cu caracter personal 3.816,00 lei 3.816,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1837 TODIRASCU Nicolai date cu caracter personal 3.517,00 lei 3.517,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1838 TOIA Gabriel date cu caracter personal 3.882,00 lei 3.882,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1839 TRAN Van Thang date cu caracter personal 5.109,00 lei 5.109,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1840 TRIF Razvan - Catalin date cu caracter personal 5.289,51 lei 5.289,51 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1841 TROFIN Ion date cu caracter personal 4.017,00 lei 4.017,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1842 TROFIN Vasile date cu caracter personal 2.780,00 lei 2.780,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1843 TUDOR Mircea date cu caracter personal 3.659,00 lei 3.659,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1844 TUDORAN Maricel date cu caracter personal 3.620,00 lei 3.620,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1845 TUGUI Danut date cu caracter personal 3.572,00 lei 3.572,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1846 TURI Mihai date cu caracter personal 3.759,00 lei 3.759,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1847 UNTEA Nicolae date cu caracter personal 3.564,00 lei 3.564,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1848 VADUVA Florin date cu caracter personal 3.394,00 lei 3.394,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1849 VASILUCA Vasile date cu caracter personal 3.633,00 lei 3.633,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1850 VLASE Ionel date cu caracter personal 4.418,00 lei 4.418,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1851 VO Ta Quyet date cu caracter personal 1.183,00 lei 1.183,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1852 ZAHARIA Gheorghita date cu caracter personal 11.722,75 lei 11.722,75 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1853 ZANOAGA Dan date cu caracter personal 3.484,00 lei 3.484,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1854 Contribuție Sindicat date cu caracter personal 8.605,00 lei 8.605,00 lei Conform raportul 
 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

142 

HIDROCONSTRUCTIA 

Moldova Bacău aferentă 

lunii noiembrie, decembrie 

2021 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1855 

Contribuție Sindicat 

FAMILIA CONSTRUCT 

Buzău aferentă lunii 

noiembrie, decembrie 2021 

date cu caracter personal 1.182,00 lei 1.182,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1856 

Contribuții benevole - CAR 

ACH SIRET BACAU 

aferentă lunii decembrie 

2021 

date cu caracter personal 1.780,00 lei 1.780,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1857 

Contribuții benevole - CAR 

SIRIU aferentă lunii 

decembrie 2021 

date cu caracter personal 1.982,00 lei 1.982,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1858 

Contribuții benevole - 

ASIGURAREA 

ROMANEASCA ASIROM 

Bacău aferentă lunii 

decembrie 2021 

date cu caracter personal 2.838,00 lei 2.838,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1859 

Pensie facultativă FOND 

PENSII ING OPTIM 

BUCURESTI aferentă lunii 

decembrie 2021 

date cu caracter personal 675,00 lei 675,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1860 

Pensie facultativă NN 

ASIGURARI DE VIATA 

aferentă lunii decembrie 

2021 

date cu caracter personal 100,00 lei 100,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1861 
ACIOBANITEI Constantin-

Si 
date cu caracter personal 1.973,00 lei 1.973,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1862 ANDONE Ioan date cu caracter personal 2.001,00 lei 2.001,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1863 APREUTESII Jan - Raducu date cu caracter personal 2.053,00 lei 2.053,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1864 ASTANEI Vasile date cu caracter personal 2.053,00 lei 2.053,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1865 AXINTE Viorel date cu caracter personal 2.012,00 lei 2.012,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1866 BERBECARU Marian date cu caracter personal 1.927,00 lei 1.927,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1867 CATANA Marian-Cristi date cu caracter personal 1.990,00 lei 1.990,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

1868 CIOFLAN Gheorghe date cu caracter personal 2.011,00 lei 2.011,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1869 COMAN Constantin date cu caracter personal 1.990,00 lei 1.990,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1870 COSTEA Tontel date cu caracter personal 1.760,00 lei 1.760,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1871 COZMA Gheorghe date cu caracter personal 1.952,00 lei 1.952,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1872 DRAGOMIR Tudorel date cu caracter personal 1.827,00 lei 1.827,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1873 DRAGUSANU Constantin date cu caracter personal 1.993,00 lei 1.993,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1874 DUNTZER Friederic-Rol date cu caracter personal 2.397,00 lei 2.397,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1875 FARCAS Alexandru date cu caracter personal 1.193,00 lei 1.193,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1876 HAPIUC Cozma date cu caracter personal 2.040,00 lei 2.040,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1877 IACOB Iosif date cu caracter personal 2.047,00 lei 2.047,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1878 IANAU Mihai date cu caracter personal 768,00 lei 768,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1879 IANAU Romeo date cu caracter personal 2.032,00 lei 2.032,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1880 IFTINCA Gavril date cu caracter personal 2.051,00 lei 2.051,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1881 IVAN Florin-Ionel date cu caracter personal 2.035,00 lei 2.035,00 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1882 MIHAILA Mihai date cu caracter personal 2.047,00 lei 2.047,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1883 MUNTEANU Vasile date cu caracter personal 1.881,00 lei 1.881,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1884 NEDELCU Valentin date cu caracter personal 1.678,00 lei 1.678,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1885 ONODI Gheorghe date cu caracter personal 2.027,00 lei 2.027,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1886 PETRE Dumitrel date cu caracter personal 1.709,00 lei 1.709,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1887 POTROGHIRU Dorel date cu caracter personal 2.030,00 lei 2.030,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1888 PUSCASU Gheorghe date cu caracter personal 2.142,00 lei 2.142,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1889 RADUCA Patrut date cu caracter personal 2.021,00 lei 2.021,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1890 RETEA Petrea date cu caracter personal 1.952,00 lei 1.952,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1891 RUSU Dumitru date cu caracter personal 1.369,00 lei 1.369,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1892 SCHIOPU Ion-Adrian date cu caracter personal 2.093,00 lei 2.093,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1893 SENDREA Ioan date cu caracter personal 2.048,00 lei 2.048,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1894 SILVAS Gabriel date cu caracter personal 1.669,00 lei 1.669,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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1895 SILVAS Daniel date cu caracter personal 1.588,00 lei 1.588,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1896 STARK Alexandru Rau date cu caracter personal 4.042,00 lei 4.042,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1897 STEFAN Marian date cu caracter personal 2.072,00 lei 2.072,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1898 TOTOLEA Mariana date cu caracter personal 4.265,00 lei 4.265,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1899 TOTU Iosif date cu caracter personal 2.012,00 lei 2.012,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1900 VIRLAN Constantin date cu caracter personal 1.534,00 lei 1.534,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1901 
Contribuţie FGS noiembrie 

2016 
date cu caracter personal 63,00 lei 63,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1902 
Sindicat diferenţă cotizaţie 

angajaţi MAI 2020 
date cu caracter personal 26,00 lei 26,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1903 
Sindicat cotizaţie angajaţi 

februarie 2019 
date cu caracter personal 378,00 lei 378,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1904 
Sindicat cotizaţie angajati 

ian-oct 2016 
date cu caracter personal 413,00 lei 413,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1905 ADAM Gheorghita date cu caracter personal 936,00 lei 936,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1906 ANTICI Mihai date cu caracter personal 1.530,00 lei 1.530,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1907 APETREI Gheorghita date cu caracter personal 671,00 lei 671,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1908 APOSTU Loredan date cu caracter personal 1.842,00 lei 1.842,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1909 BARCAN Vasile date cu caracter personal 1.921,00 lei 1.921,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1910 BARCAN Alexandru date cu caracter personal 1.708,00 lei 1.708,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1911 BASCINDURA Neculai date cu caracter personal 1.679,00 lei 1.679,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1912 BRATU Vasile date cu caracter personal 2.152,00 lei 2.152,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1913 BREAHNA Ovidiu date cu caracter personal 1.947,00 lei 1.947,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1914 BUGUS Remus-Alexand date cu caracter personal 1.911,00 lei 1.911,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1915 BUICA Gheorghe Mari date cu caracter personal 2.116,00 lei 2.116,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1916 BURCA Bogdan-Lauren date cu caracter personal 1.006,00 lei 1.006,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1917 CADAR Iosif date cu caracter personal 1.767,00 lei 1.767,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1918 CHITIC Ionut-Gabriel date cu caracter personal 1.655,00 lei 1.655,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1919 CIOCIRLAN Paun date cu caracter personal 1.779,00 lei 1.779,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1920 CIOROBEA Marian date cu caracter personal 2.024,00 lei 2.024,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1921 CIRLAN Constantin date cu caracter personal 1.687,00 lei 1.687,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1922 CLATEA Silviu date cu caracter personal 997,00 lei 997,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1923 COCA Dumitru-Lucia date cu caracter personal 1.723,00 lei 1.723,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1924 COTCARU Ciprian date cu caracter personal 2.121,00 lei 2.121,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1925 DABIJA Costica date cu caracter personal 2.109,00 lei 2.109,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1926 DABIJA Marinel-Andre date cu caracter personal 2.112,00 lei 2.112,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1927 DABIJA Liviu-Gabriel date cu caracter personal 1.988,00 lei 1.988,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1928 DABIJA Denis-Vasilic date cu caracter personal 2.098,00 lei 2.098,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1929 DABURA Gabriela date cu caracter personal 4.375,00 lei 4.375,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1930 DABURA Andrei date cu caracter personal 3.217,00 lei 3.217,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1931 DANILA Ionel Ovidiu date cu caracter personal 833,00 lei 833,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1932 DOROBANTU Gheorghe date cu caracter personal 1.873,00 lei 1.873,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1933 DRAGUCEANU Alexandru date cu caracter personal 1.708,00 lei 1.708,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1934 DULGHERU Badea date cu caracter personal 1.927,00 lei 1.927,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1935 DUTU Ion date cu caracter personal 2.078,00 lei 2.078,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

1936 ENACHE Razvan-Valent date cu caracter personal 1.926,00 lei 1.926,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1937 FLOREA Vasile date cu caracter personal 1.788,00 lei 1.788,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1938 GHIBAN Gheorghe date cu caracter personal 2.126,00 lei 2.126,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1939 GILEA Gheorghe date cu caracter personal 1.984,00 lei 1.984,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1940 GINJU Marian-Radu date cu caracter personal 1.801,00 lei 1.801,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1941 HILBOREA Nicolae date cu caracter personal 1.823,00 lei 1.823,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1942 HORLESCU Catalin date cu caracter personal 1.921,00 lei 1.921,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1943 HORLESCU Francisc date cu caracter personal 2.023,00 lei 2.023,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1944 IANCU Lucian date cu caracter personal 1.657,00 lei 1.657,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1945 IANCU Alin-Adrian date cu caracter personal 2.025,00 lei 2.025,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1946 IONESCU Benone date cu caracter personal 2.100,00 lei 2.100,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1947 IRIMIA Stefan-Cipria date cu caracter personal 1.795,00 lei 1.795,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1948 IRIMIA Constantin-Ci date cu caracter personal 2.109,00 lei 2.109,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1949 KURTA Tiberiu- Nico date cu caracter personal 1.957,00 lei 1.957,00 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1950 MAFTEI Stefan date cu caracter personal 1.411,00 lei 1.411,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1951 MARCU Ion date cu caracter personal 1.687,00 lei 1.687,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1952 MITITELU Romeo-Mihai date cu caracter personal 1.991,00 lei 1.991,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1953 MUNTIANU Catalin date cu caracter personal 1.917,00 lei 1.917,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1954 NISTOR Ciprian date cu caracter personal 2.043,00 lei 2.043,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1955 NISTOR Vasile date cu caracter personal 2.007,00 lei 2.007,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1956 NISTOR Andrei date cu caracter personal 2.042,00 lei 2.042,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1957 NISTOR Laurentiu date cu caracter personal 2.074,00 lei 2.074,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1958 NISTOR Daniel date cu caracter personal 1.830,00 lei 1.830,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1959 NITA Mihai-Alexand date cu caracter personal 2.866,00 lei 2.866,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1960 NITA Marian date cu caracter personal 1.659,00 lei 1.659,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1961 OANA Mihai-Florin date cu caracter personal 1.880,00 lei 1.880,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1962 OBREJA Mihaita-Alber date cu caracter personal 1.880,00 lei 1.880,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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1963 OBVEGER Robert Gottfr date cu caracter personal 885,00 lei 885,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1964 PETRACHE Daniel date cu caracter personal 369,00 lei 369,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1965 PETRE Paul date cu caracter personal 1.810,00 lei 1.810,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1966 PETRESCU Adrian date cu caracter personal 2.086,00 lei 2.086,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1967 POPESCU Marian date cu caracter personal 2.086,00 lei 2.086,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1968 POSTOLACHE Dumitru date cu caracter personal 2.276,00 lei 2.276,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1969 PRODAN Constantin date cu caracter personal 1.875,00 lei 1.875,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1970 RADU Ion date cu caracter personal 1.991,00 lei 1.991,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1971 ROINITA Fanica date cu caracter personal 1.833,00 lei 1.833,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1972 ROMONTI Marius date cu caracter personal 2.057,00 lei 2.057,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1973 ROTARU Romeo date cu caracter personal 1.722,00 lei 1.722,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1974 SAILA Vasile date cu caracter personal 1.800,00 lei 1.800,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1975 SIMON Daniel date cu caracter personal 1.738,00 lei 1.738,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1976 SISMAN Viorel date cu caracter personal 2.858,00 lei 2.858,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1977 SPATARU Costel date cu caracter personal 1.703,00 lei 1.703,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1978 STANCU Viorel date cu caracter personal 2.056,00 lei 2.056,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1979 STERPU Valentin date cu caracter personal 2.116,00 lei 2.116,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1980 STOICAN Nelu date cu caracter personal 1.966,00 lei 1.966,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1981 TANCAU Robert date cu caracter personal 2.178,00 lei 2.178,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1982 TOTU Eduard date cu caracter personal 2.344,00 lei 2.344,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1983 TUDOR Ion date cu caracter personal 2.154,00 lei 2.154,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1984 TULCEANU Mircea date cu caracter personal 95,00 lei 95,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1985 TURCU Daniel date cu caracter personal 2.014,00 lei 2.014,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1986 VARGYAS Tivadar date cu caracter personal 2.057,00 lei 2.057,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1987 VELCU Florentin date cu caracter personal 1.277,00 lei 1.277,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1988 VERES Adrian date cu caracter personal 852,00 lei 852,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1989 VOINEA Mihai date cu caracter personal 1.702,00 lei 1.702,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1990 ZAHARIA Adrian-Florin date cu caracter personal 1.912,00 lei 1.912,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

1991 Cotizaţie membru Sindicat date cu caracter personal 242,00 lei 242,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1992 Reţinere - diferenţă poprire date cu caracter personal 96,00 lei 96,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1993 APOSTOL Vasile date cu caracter personal 3.747,00 lei 3.747,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1994 BUICAN Vasile date cu caracter personal 7.202,00 lei 7.202,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1995 CIOANCA Emil date cu caracter personal 4.047,00 lei 4.047,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1996 HERESCU Enachita Alex date cu caracter personal 8.428,00 lei 8.428,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1997 ILIE Adrian date cu caracter personal 6.402,00 lei 6.402,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1998 LECU Rafael date cu caracter personal 6.542,00 lei 6.542,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1999 PETRE Doru date cu caracter personal 6.278,00 lei 6.278,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2000 RUS Ovidiu date cu caracter personal 4.682,00 lei 4.682,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2001 SLOBOZEANU Marius date cu caracter personal 6.587,00 lei 6.587,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2002 SURDESCU Cristian Drag date cu caracter personal 5.985,00 lei 5.985,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2003 TAPUC Petru date cu caracter personal 4.662,00 lei 4.662,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

2004 TIULICA Aurel date cu caracter personal 4.133,00 lei 4.133,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2005 TRANDAFIR Ion Alin date cu caracter personal 4.411,00 lei 4.411,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2006 VOICU Marian date cu caracter personal 11.635,00 lei 11.635,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2007 ZANFIR Aurel date cu caracter personal 6.032,00 lei 6.032,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2008 Paunica Ionut date cu caracter personal 13.657,00 lei 13.657,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2009 
Cotizație membru sindicat 

Kazakhstan 
date cu caracter personal 252,00 lei 252,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2010 Apostol Vasile date cu caracter personal 44.937,46 lei 44.937,46 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2011 Buican Vasile date cu caracter personal 80.764,21 lei 80.764,21 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2012 Cioanca Emil date cu caracter personal 39.388,23 lei 39.388,23 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2013 Cloanda Iustin date cu caracter personal 48.294,00 lei 48.294,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2014 Croitoriu Mihai - Rares date cu caracter personal 55.540,70 lei 55.540,70 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2015 Dimache Vasile date cu caracter personal 34.473,32 lei 34.473,32 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2016 Fluerasu Dumitru date cu caracter personal 39.980,06 lei 39.980,06 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2017 Herescu Enachita Alexandru date cu caracter personal 90.923,33 lei 90.923,33 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

2018 Ilie Adrian date cu caracter personal 106.891,65 lei 106.891,65 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2019 Lecu Rafael date cu caracter personal 102.249,35 lei 102.249,35 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2020 Stefan Marin date cu caracter personal 92.715,22 lei 92.715,22 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2021 Matanie Constantin date cu caracter personal 57.227,05 lei 57.227,05 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2022 Mavrichi Vasile date cu caracter personal 32.350,08 lei 32.350,08 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2023 Muresan Radu date cu caracter personal 30.036,25 lei 30.036,25 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2024 Palcau Gelu-Marin date cu caracter personal 29.208,32 lei 29.208,32 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2025 Pauceanu Codrin date cu caracter personal 46.411,73 lei 46.411,73 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2026 Petre Doru date cu caracter personal 55.774,34 lei 55.774,34 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2027 Pisica Sorin-Mihail date cu caracter personal 31.529,78 lei 31.529,78 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2028 Rus Ovidiu date cu caracter personal 45.254,82 lei 45.254,82 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2029 Slobozeanu Marius date cu caracter personal 121.857,57 lei 121.857,57 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2030 Stingu Iulian-Sorin date cu caracter personal 19.992,56 lei 19.992,56 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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2031 Surdescu Cristian Dragos date cu caracter personal 69.674,86 lei 69.674,86 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2032 Tiulica Aurel date cu caracter personal 48.547,69 lei 48.547,69 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2033 Toth Dezso date cu caracter personal 36.411,01 lei 36.411,01 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2034 Trandafir Ion Alin date cu caracter personal 48.510,78 lei 48.510,78 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2035 Vlad Teodor date cu caracter personal 29.563,72 lei 29.563,72 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2036 Voicu Marian date cu caracter personal 109.553,78 lei 109.553,78 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2037 Zanfir Aurel date cu caracter personal 81.939,35 lei 81.939,35 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2038 Kandalaft Micheal date cu caracter personal 26.145,00 lei 26.145,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2039 Petru Tapuc date cu caracter personal 32.897,73 lei 32.897,73 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2040 
Samir Rayan Mohamed 

Abdel Qaderbuilder 
date cu caracter personal 9.377,39 lei 9.377,39 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2041 
Muhammad Asmar 

Muflehcalves 
date cu caracter personal 51.610,23 lei 51.610,23 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2042 
Mohamed Salama 

HassanShakhatra 
date cu caracter personal 46.080,56 lei 46.080,56 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2043 
Ali Muhammad 

SuleimanBani Hani 
date cu caracter personal 4.933,08 lei 4.933,08 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2044 Munther Ibrahim IssaAli date cu caracter personal 20.574,97 lei 20.574,97 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

2045 
Abdullah Adam 

MuhammadAbdallah 
date cu caracter personal 18.754,79 lei 18.754,79 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2046 
Khader Abdel Wahab 

HusseinAdequacy 
date cu caracter personal 20.459,77 lei 20.459,77 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2047 
Michel Selim, Michel 

Kandalaftsexton 
date cu caracter personal 65.434,40 lei 65.434,40 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2048 
Hamad Hamouda 

Hamadalgebra 
date cu caracter personal 16.819,41 lei 16.819,41 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2049 
Mohammed Ahmed 

MohammedShattawy 
date cu caracter personal 19.845,36 lei 19.845,36 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2050 Scientific Jazaa AyedHijazin date cu caracter personal 18.432,23 lei 18.432,23 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2051 Tariq Salem DiabAlghanim date cu caracter personal 19.116,98 lei 19.116,98 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2052 
Fouad Muhammad 

AliHamada 
date cu caracter personal 18.432,23 lei 18.432,23 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2053 
Basem Nayef 

FarhanHaddadin 
date cu caracter personal 25.080,42 lei 25.080,42 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2054 
Khalil Michael 

KhalilHourani 
date cu caracter personal 14.561,46 lei 14.561,46 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2055 
Jaafar Abdul Rahman 

MuhammadAlmaaytah 
date cu caracter personal 7.434,33 lei 7.434,33 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2056 
Malek Ahmed Abdel 

SalamAl-Jaafrah 
date cu caracter personal 14.780,19 lei 14.780,19 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2057 
Khalil Bashir KhalilAbu 

Hamda 
date cu caracter personal 10.128,51 lei 10.128,51 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2058 Basil Marzouk Muflehhere date cu caracter personal 10.733,39 lei 10.733,39 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

2059 
Yasser Ibrahim 

HammadHoymel 
date cu caracter personal 10.128,51 lei 10.128,51 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2060 
Mansour Rebhi 

MohammedRamadan 
date cu caracter personal 12.581,84 lei 12.581,84 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2061 
Mahmoud Tariq 

Khaledgourd 
date cu caracter personal 14.743,32 lei 14.743,32 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2062 
Omar Abdel Nasser Salem 

El Aroudaroud 
date cu caracter personal 6.889,04 lei 6.889,04 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2063 
Mounir Yaqoub 

Eidblacksmiths 
date cu caracter personal 23.961,89 lei 23.961,89 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2064 Selim Alyan Selimjurists date cu caracter personal 7.672,41 lei 7.672,41 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2065 Dia Khaled Awaddefeat date cu caracter personal 10.229,88 lei 10.229,88 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2066 
Mohamed Ahmed 

SuleimanHamdan 
date cu caracter personal 17.049,81 lei 17.049,81 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2067 
Abdullah Mohammed 

Abdullahthe share 
date cu caracter personal 7.672,41 lei 7.672,41 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2068 
Ayman Abdullah Aklthe 

nests 
date cu caracter personal 7.741,53 lei 7.741,53 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2069 Thaer Nasr Zahaniherbs date cu caracter personal 7.741,53 lei 7.741,53 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2070 
Hassan Issa Hassan Al-

Mashalehtorch 
date cu caracter personal 6.889,04 lei 6.889,04 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2071 
Muhammad Abdul Aziz Al-

Taymahtheme 
date cu caracter personal 5.537,35 lei 5.537,35 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

2072 
Abdullah Sobhi 

MuhammedErqayah 
date cu caracter personal 17.447,33 lei 17.447,33 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2073 
Khaled Moussa 

SalamehTarawneh 
date cu caracter personal 12.330,24 lei 12.330,24 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2074 
Musa Suleiman MutlaqAl-

Nawisheh 
date cu caracter personal 5.959,75 lei 5.959,75 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2075 
Fadi Mohamed Abdel 

KhaleqAl-Nawisheh 
date cu caracter personal 5.161,02 lei 5.161,02 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2076 
Mohamed Ahmed 

JarwanHoymel 
date cu caracter personal 5.068,86 lei 5.068,86 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2077 
Mahmoud Ahmed Brikanthe 

pig 
date cu caracter personal 5.161,02 lei 5.161,02 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2078 Amin Issa JerioHoymel date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2079 
Abdel Qader Mahmoud 

Saadwrath 
date cu caracter personal 4.592,70 lei 4.592,70 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2080 
Haitham Abdel Hamid 

AwadHoymel 
date cu caracter personal 2.296,35 lei 2.296,35 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2081 
Muhammed Salmi 

MuslimHoymel 
date cu caracter personal 4.884,54 lei 4.884,54 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2082 
Youssef Khamis 

Muhammedthe hurryers 
date cu caracter personal 4.884,54 lei 4.884,54 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2083 
Khalil Ahmed SalmanAl-

Nawisheh 
date cu caracter personal 4.592,70 lei 4.592,70 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2084 
Daoud Muhammad 

MuaigilAl-Nawisheh 
date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2085 Ibrahim Issa JerboHoymel date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

2086 Ali Ahmed AwadHoymel date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2087 
Omar Abdul Khaleq 

FalahAl-Nawisheh 
date cu caracter personal 2.288,67 lei 2.288,67 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2088 Zakaria Ayed Marjithe pig date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2089 
Sabri Mahmoud 

BayerHoymel 
date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2090 
Moaz Omar SalmanAl-

Nawisheh 
date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2091 
Ehab Mahmoud Hassanthe 

hurryers 
date cu caracter personal 4.428,96 lei 4.428,96 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2092 
Ali Mahmoud JadaanAl-

Nawisheh 
date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2093 Peace Jadee Harbaid date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2094 
Yazan Muhammad 

MatroukLogo 
date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2095 
Jihad Kamal Salim Al-

Aounehaid 
date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2096 
Muhammad Youssef Ayed 

Al-HaimelHimel 
date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2097 
Atef Zaal, Eid Al-

Huaymelfor Hoehmel 
date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2098 
Abdel Moez Ibrahim Asbli 

Al-Daghimzygotes 
date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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2099 
Ibrahim Abdullah Abdul 

Razzaqzygotes 
date cu caracter personal 4.428,96 lei 4.428,96 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2100 
Awad Muhammad Awad Al-

HuwaimelHoymel 
date cu caracter personal 4.264,91 lei 4.264,91 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2101 
Beautiful Odeh Qutaish Al-

HuymelHoymel 
date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2102 
Mahmoud Muhammad 

Alyan Al-HuaymelHoymel 
date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2103 
Ahmed Fahmy Mohammed 

Al-HuwaimelHoymel 
date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2104 
Yahya Mufleh 

Fareaspeeches 
date cu caracter personal 4.592,70 lei 4.592,70 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2105 
Muhannad Muslim 

Suleimanthe pig 
date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2106 
Al-Faisal Hamad 

Musahappy 
date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2107 Hussein Awad Qutaishaid date cu caracter personal 4.592,70 lei 4.592,70 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2108 
Amer Muhammad Alithe 

nests 
date cu caracter personal 4.264,91 lei 4.264,91 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2109 
Haitham Ramadan 

Ibrahimherbs 
date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2110 
Hisham Mohamed 

IssaHoymel 
date cu caracter personal 4.876,55 lei 4.876,55 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2111 
In the name of Attia Allah 

Abdul MahdiKasasbeh 
date cu caracter personal 4.702,68 lei 4.702,68 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2112 Ibrahim Ayed AsiNazareth date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

2113 
Sufian Fakhry 

MohammedGovernorate 
date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2114 
Suleiman Ali 

Dawoodsuccessors 
date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2115 
Muhammad Awad 

JaafarAljafa'ra 
date cu caracter personal 4.615,12 lei 4.615,12 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2116 Naim Musa Ayyadagas date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2117 
Anwar Suleiman 

Mansisuccessors 
date cu caracter personal 4.428,96 lei 4.428,96 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2118 
Sharhabil Faisal 

MuhammedAl-Nawisheh 
date cu caracter personal 4.264,91 lei 4.264,91 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2119 
Hayel Salman 

MuslimHoymel 
date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2120 Nasser Salem Salamadeaf date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2121 
Hazem Mustafa 

SelimRawashdah 
date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2122 
Mohamed Saad 

SalamaNazareth 
date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2123 
Behind Makhlouf 

DaasGovernorate 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2124 
Hisham Khalil Abdel 

RazzaqHoymel 
date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2125 Riyad Bakr SuleimanAljarat date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2126 Mohamed Faleh date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei Conform raportul 
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SalamehHoymel de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

2127 
Mohamed Salem 

MahmoudAl-Nawisheh 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2128 Murad Ibrahim AliAljafa'ra date cu caracter personal 5.524,45 lei 5.524,45 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2129 
The stubbornness of Khaled 

IssaAyoub 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2130 
Abdullah Mohammed 

OdehThe Ma'aytah 
date cu caracter personal 5.836,87 lei 5.836,87 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2131 Hamad Musa Salemhappy date cu caracter personal 5.319,85 lei 5.319,85 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2132 
Muhammad Salman 

Ghanayemthe pig 
date cu caracter personal 5.734,57 lei 5.734,57 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2133 
Mahmoud Hassan Farhanthe 

hurryers 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2134 
Omar Salman RushdAl-

Nawisheh 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2135 
Muslim Muhammad 

MuslimMohammedans 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2136 Rakan Mufleh Hammadbots date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2137 
Muhammad Ayada 

SalmanBrahmin 
date cu caracter personal 6.813,16 lei 6.813,16 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2138 
Khaled Salem Muslimthe 

genie 
date cu caracter personal 4.807,74 lei 4.807,74 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2139 Ayed Atallah AyedAljarat date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

2140 
Mohamed Hassan 

HusseinAbu Qadiri 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2141 
Abdullah Salem 

AbdullahNawasra 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2142 
Khaled Jumah Odeh Al 

Maaqalareasoning 
date cu caracter personal 5.012,64 lei 5.012,64 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2143 
Bilal Hamdan Ahmed 

BadiratBadirat 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2144 
Benjamin Suleiman Khalil 

Khleifatsuccessors 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2145 
Ahmed Fayez Mohammed 

Al-NawasraNazareth 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2146 
Tawfiq Ahmed Jawad Al-

Ashibatherbs 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2147 
Abdul Rahman Saleh Abdul 

RahmanBatoush 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2148 
Bilal Abdul Salam 

SanadOuran 
date cu caracter personal 4.340,79 lei 4.340,79 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2149 
Abdullah Mohammed 

Salemjalkan 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2150 
Mohamed Mahmoud 

Humaidanthe pig 
date cu caracter personal 5.319,85 lei 5.319,85 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2151 
Abdullah 

MahmoudMoroccans 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2152 Farid Aqel MusaTaruna date cu caracter personal 1.331,11 lei 1.331,11 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2153 Yasser Ali Akramthe nests date cu caracter personal 5.217,24 lei 5.217,24 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

2154 Fawaz Juma HamadLogo date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2155 
Amin Khalil SuleimanAl-

Nawisheh 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2156 
Haitham Hussein Ruwai Al-

Hamdatdetermination 
date cu caracter personal 5.627,05 lei 5.627,05 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2157 Khalil Suleiman Salemphase date cu caracter personal 5.114,94 lei 5.114,94 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2158 Atallah Odeh Saleemhot date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2159 
Ayman Ali 

MuhammadAljarat 
date cu caracter personal 5.217,24 lei 5.217,24 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2160 
Mohamed Lotfi 

Salamehagas 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2161 Abdullah M. Rafiqanshorn date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2162 
Muhammed Hussain 

Salimstaple 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2163 
Ibrahim Odeh Suleimanthe 

joyers 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2164 
Sameeh Suleiman Clinicthe 

nests 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2165 Salem Salama Saadhappy date cu caracter personal 5.524,45 lei 5.524,45 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2166 Arif Issa yearsLogo date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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2167 
Mohamed Salem clinicAbu 

Jalqa 
date cu caracter personal 5.319,85 lei 5.319,85 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2168 
Ahmed Suleiman 

clinicBrahmins 
date cu caracter personal 5.758,23 lei 5.758,23 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2169 Ibrahim Ayesh Muslimhot date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2170 Ziad Eid clinicOrtome date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2171 
Mahmoud Farhan 

Marzoukhere 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2172 Khaled Musa Ajilherbs date cu caracter personal 5.217,24 lei 5.217,24 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2173 
Mohamed Madallah 

Odehthe rattle 
date cu caracter personal 5.524,45 lei 5.524,45 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2174 Hassan Youssef Saidzygotes date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2175 
Abdullah Suleiman 

Salamehdeaf 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2176 
Hello Muhammad 

Suleimangrills 
date cu caracter personal 5.114,94 lei 5.114,94 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2177 
Murad Mohamed 

AhmedAlmaaytah 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2178 
Khaled Musleh Abdel 

Jaberzygotes 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2179 
Salah Mustafa Ajlounthe 

hurryers 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2180 
Sami Hosni Abdel 

MohsenAljarat 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

2181 Ismail Hassan Mazalaid date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2182 More Riad SuleimanAljarat date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2183 
Raad Omar Abdel Hafezthe 

nests 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2184 Murad Juma Mahmoudagas date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2185 
Mohammed Ibrahim 

Mohammedthe meanings 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2186 
Nasr Saddam Kamal Abdel 

Hamidatrophy 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2187 
Abdul Razzaq Atallah 

Falahbike 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2188 
Mohamed Hassan 

Mustafaphase 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2189 
Salah Ibrahim 

SelimAlmaaytah 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2190 
Ahmed Mohamed 

Ahmedjudges 
date cu caracter personal 5.217,24 lei 5.217,24 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2191 
Fadi Ali Abdel 

RahmanAlmaaytah 
date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2192 
Nasser Fares Abdel 

RahimShamailah 
date cu caracter personal 5.524,45 lei 5.524,45 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2193 Fawaz Abdullah Manizilbike date cu caracter personal 5.524,45 lei 5.524,45 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2194 Fouad Mohamed Abdel date cu caracter personal 10.283,65 lei 10.283,65 lei Conform raportul 
 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

167 

KhaleqAl-Nawisheh de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

2195 
Bakr Suleiman 

MannaAljarat 
date cu caracter personal 11.573,90 lei 11.573,90 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2196 
Mustafa Fleihan Chauhanthe 

pig 
date cu caracter personal 10.567,81 lei 10.567,81 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2197 
Jaafar Awad Allah is the 

guest of Allahbots 
date cu caracter personal 8.110,18 lei 8.110,18 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2198 
Ismail Mohamed 

HassanAtawneh 
date cu caracter personal 21.366,02 lei 21.366,02 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2199 
Mohamed Salem 

Suleimanhappy 
date cu caracter personal 5.959,75 lei 5.959,75 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2200 
Zaid Abdel Aziz 

Mahmoudstarchy 
date cu caracter personal 7.034,97 lei 7.034,97 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2201 
Mazen Polat but 

Yilmarzabut yilmerzah 
date cu caracter personal 23.163,16 lei 23.163,16 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2202 
Jamal Abdul Qader Al-

AqrabawiScorpio 
date cu caracter personal 4.838,46 lei 4.838,46 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2203 
Awad Mohamed Awad 

AtounAtton 
date cu caracter personal 22.164,75 lei 22.164,75 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2204 
Abdullah Mohammed 

Sarhanzygotes 
date cu caracter personal 6.497,36 lei 6.497,36 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2205 Salah Zeid Salahjaborah date cu caracter personal 14.132,60 lei 14.132,60 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2206 Uday Atallah MusaLogo date cu caracter personal 5.422,15 lei 5.422,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2207 
Ayyad his mind is 

safespeeches 
date cu caracter personal 7.301,31 lei 7.301,31 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

2208 Ibrahim Ali SaleemHoymel date cu caracter personal 6.369,26 lei 6.369,26 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2209 
Yasser Khalil 

MatroukHoymel 
date cu caracter personal 5.217,24 lei 5.217,24 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2210 
Muhammad Harun Abdul 

KhaleqAl-Nawisheh 
date cu caracter personal 5.729,35 lei 5.729,35 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2211 
Khaled Hassan 

OmarHoymel 
date cu caracter personal 7.716,04 lei 7.716,04 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2212 
Qasim Mohammed 

Mahmouddrunk 
date cu caracter personal 23.086,36 lei 23.086,36 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2213 
Ahmed Mahmoud 

Mohamedcob 
date cu caracter personal 22.256,91 lei 22.256,91 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2214 Ismail Awad JaafarAljafa'ra date cu caracter personal 8.425,06 lei 8.425,06 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2215 
Ibrahim Mustafa 

Suleimanalgebra 
date cu caracter personal 10.107,00 lei 10.107,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2216 
Mohamed Ahmed 

FathyAqilan 
date cu caracter personal 10.107,00 lei 10.107,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2217 
Omar Mazen SuleimanAbu 

Rizk 
date cu caracter personal 614,41 lei 614,41 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2218 
Imran Khaled MohamedAbu 

Dallah 
date cu caracter personal 4.500,53 lei 4.500,53 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2219 Khaled Issa Abdthe nests date cu caracter personal 7.167,99 lei 7.167,99 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2220 
Anas Sameeh 

Abdullahhorrifying 
date cu caracter personal 28.800,35 lei 28.800,35 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2221 
Mohammed Hamad 

Muslimswans 
date cu caracter personal 4.300,85 lei 4.300,85 lei 

Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

2222 
Hassan Mohammed 

AbdullahGovernorate 
date cu caracter personal 4.615,43 lei 4.615,43 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2223 Abdullah Salem Karimherbs date cu caracter personal 1.658,90 lei 1.658,90 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2224 
Ali Suleiman 

MuslimHoymel 
date cu caracter personal 4.702,68 lei 4.702,68 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2225 
Mohamed Khaled 

Awaddefeat 
date cu caracter personal 19.722,48 lei 19.722,48 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2226 
Ezz El Din Radwan 

AtallahAljafa'ra 
date cu caracter personal 13.662,89 lei 13.662,89 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2227 
Abdullah Atta Shehadehthe 

nests 
date cu caracter personal 4.884,54 lei 4.884,54 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2228 
Yasser Jamal 

HassanMurabaha 
date cu caracter personal 4.183,19 lei 4.183,19 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2229 
Mohamed Mahmoud 

Salehthe pig 
date cu caracter personal 4.551,84 lei 4.551,84 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2230 
Ahmed Ibrahim HassanAl-

Nawisheh 
date cu caracter personal 1.395,32 lei 1.395,32 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2231 
Muthanna Hamed 

Ahmedswans 
date cu caracter personal 4.183,19 lei 4.183,19 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2232 
The number of Muhammad 

Aminzygotes 
date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2233 
Osama Khaled is an intruder 

of GodAlasfa 
date cu caracter personal 4.592,70 lei 4.592,70 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2234 Bishr Nile greenherbs date cu caracter personal 4.346,93 lei 4.346,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

170 

2235 
Ammar Walid JameelAbu 

Hamda 
date cu caracter personal 4.592,70 lei 4.592,70 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2236 
Nasser Aboud 

Nassarzygotes 
date cu caracter personal 5.967,43 lei 5.967,43 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2237 Khaled Walid Salehaid date cu caracter personal 6.908,09 lei 6.908,09 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2238 
Abdul Hamid Imadthe 

hurryers 
date cu caracter personal 6.908,09 lei 6.908,09 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2239 
Khaled Abdullah 

GomaaNazareth 
date cu caracter personal 10.081,51 lei 10.081,51 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2240 Salim Falah's salaryHoymel date cu caracter personal 9.446,52 lei 9.446,52 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2241 
Ahmed Abdel Salam 

Ezzatthe master 
date cu caracter personal 11.477,44 lei 11.477,44 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2242 
Daoud's appearanceAbu 

Asherah 
date cu caracter personal 15.498,74 lei 15.498,74 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2243 
Khalil Muhammad Hassan 

Issablackberry 
date cu caracter personal 12.225,17 lei 12.225,17 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2244 
Eid Suleiman 

Muhammedpetting 
date cu caracter personal 20.205,10 lei 20.205,10 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2245 
Nile Abdullah HarounThe 

Ma'aytah 
date cu caracter personal 9.446,52 lei 9.446,52 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2246 Yasser Saber Mustafacook date cu caracter personal 15.607,49 lei 15.607,49 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2247 
Odeh Suleiman 

Muhammedfeet 
date cu caracter personal 15.580,45 lei 15.580,45 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2248 Raed Mahmoud AliKhalili date cu caracter personal 16.333,41 lei 16.333,41 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

2249 Samir Ali FouadFreehat date cu caracter personal 14.638,26 lei 14.638,26 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2250 
Ahmed Bassem 

Ahmedsuccess 
date cu caracter personal 12.546,20 lei 12.546,20 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2251 
Hazem Ayed Suleimanthe 

pig 
date cu caracter personal 6.866,00 lei 6.866,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2252 Firas Awad Maeilirape date cu caracter personal 5.729,35 lei 5.729,35 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2253 Youssef Raed YousefAwisat date cu caracter personal 10.501,15 lei 10.501,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2254 Sami Ahmed AyedZoubi date cu caracter personal 9.826,83 lei 9.826,83 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2255 Caesar Issa SalehAl-Abesat date cu caracter personal 7.741,53 lei 7.741,53 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2256 
Raed Eid MuhammedAbu 

Rumman 
date cu caracter personal 9.777,99 lei 9.777,99 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2257 
Suhail Antoun 

Khalilswearing 
date cu caracter personal 9.904,86 lei 9.904,86 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2258 
Saliba Zaki 

Salemconvictions 
date cu caracter personal 6.297,68 lei 6.297,68 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2259 
Ali Ibrahim 

Humaidanzygotes 
date cu caracter personal 6.184,93 lei 6.184,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2260 Samir Issa SalemAljafa'ra date cu caracter personal 8.098,20 lei 8.098,20 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2261 
Mohammed Abdul Majeed 

Abdullahupholstery 
date cu caracter personal 8.098,20 lei 8.098,20 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2262 Abdul Majeed Mohammed date cu caracter personal 8.098,20 lei 8.098,20 lei Conform raportul 
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OdehThe Ramadis de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

2263 
Mahmoud Douea 

Suleimanhere 
date cu caracter personal 8.098,20 lei 8.098,20 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2264 
Ahmed Thani SalmanAl-

Khattaba 
date cu caracter personal 8.098,20 lei 8.098,20 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2265 
Mohamed Ibrahim 

MahmoudTarawneh 
date cu caracter personal 8.755,31 lei 8.755,31 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2266 
Amjad Atallah 

MuhammedThe Ma'aytah 
date cu caracter personal 9.377,39 lei 9.377,39 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2267 
Ashraf Noureddine 

HamedSheikh Khalil 
date cu caracter personal 25.266,28 lei 25.266,28 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2268 
Moaz Mohamed 

AhmedShamailah 
date cu caracter personal 20.912,28 lei 20.912,28 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2269 
Mohamed Saadeh 

Suleimanpeace 
date cu caracter personal 20.459,77 lei 20.459,77 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2270 Yazan Kaftan ShlashMajali date cu caracter personal 27.187,53 lei 27.187,53 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2271 Abdullah EmadSaraireh date cu caracter personal 15.682,75 lei 15.682,75 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2272 

Cotizaţii CASA SOCIALA 

A CONSTRUCTORULUI 

ARDEAL 

date cu caracter personal 12.270,00 lei 12.270,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2273 

Cotizaţii CASA SOCIALA 

A CONSTRUCTORULUI 

BANAT 

date cu caracter personal 16.587,00 lei 16.587,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2274 

Cotizaţii CASA SOCIALA 

A CONSTRUCTORULUI 

SIRIU 

date cu caracter personal 4.800,00 lei 4.800,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2275 

Cotizaţii CASA SOCIALA 

A CONSTRUCTORULUI 

RAUL MARE 

date cu caracter personal 11.745,00 lei 11.745,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

2276 

Cotizaţii CASA SOCIALA 

A CONSTRUCTORULUI 

SEBES 

date cu caracter personal 16.160,00 lei 16.160,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2277 

Cotizaţii CASA SOCIALA 

A CONSTRUCTORULUI 

CENTRALA 

date cu caracter personal 13.626,00 lei 13.626,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2278 

Cotizaţii CASA SOCIALA 

A CONSTRUCTORULUI 

JIU 

date cu caracter personal 7.884,00 lei 7.884,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2279 

Cotizaţii CASA SOCIALA 

A CONSTRUCTORULUI 

ARGES 

date cu caracter personal 9.056,00 lei 9.056,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2280 

Cotizaţii CASA SOCIALA 

A CONSTRUCTORULUI 

VALCEA 

date cu caracter personal 16.172,00 lei 16.172,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2281 

Cotizaţii CASA SOCIALA 

A CONSTRUCTORULUI 

MOLDOVA 

date cu caracter personal 19.861,00 lei 19.861,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2282 

Cotizaţii CASA SOCIALA 

A CONSTRUCTORULUI 

BELGIA 

date cu caracter personal 5.017,00 lei 5.017,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2283 

Cotizaţii CASA SOCIALA 

A CONSTRUCTORULUI 

IORDANIA 

date cu caracter personal 1.397,00 lei 1.397,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2284 

Cotizaţii CASA SOCIALA 

A CONSTRUCTORULUI 

GERMANIA 

date cu caracter personal 2.527,00 lei 2.527,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2285 ISAC NICOLAE date cu caracter personal 2.478,59 lei 2.478,59 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2286 ANGHEL GHEORGHE date cu caracter personal 9,85 lei 9,85 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2287 

BALSANU VICTOR -este 

implicat in litigiul cu 

diferenta de inventar de la 

Slatina 

date cu caracter personal 4.623,49 lei 4.623,49 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2288 

BELEI CONSTANTIN -

lichidat in 2021 nu a solicitat 

restituirea 

date cu caracter personal 6.867,56 lei 6.867,56 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2289 BRATU VASILE date cu caracter personal 17,96 lei 17,96 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

2290 FISCA MIHAI MARIUS date cu caracter personal 29,48 lei 29,48 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2291 PETRESCU MARIA date cu caracter personal 419,58 lei 419,58 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2292 SIPOS PETRICA date cu caracter personal 286,63 lei 286,63 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2293 TROCARU ACHIM date cu caracter personal 159,71 lei 159,71 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2294 

TURBATU VIOREL - 

GESTIONAR PRELUAT 

DE LA SUCURSALA 

SLATINA care are garantii 

fara depozit si este implicat 

in litigiul cu diferenta de 

inventar de la Slatina 

date cu caracter personal 4.499,14 lei 4.499,14 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2295 Balulescu Laurentiu date cu caracter personal 1.652,84 lei 1.652,84 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2296 Gogu Gheorghe date cu caracter personal 137,30 lei 137,30 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2297 Nedejde Constantin date cu caracter personal 68,00 lei 68,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2298 Olaru Vasile date cu caracter personal 100,00 lei 100,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2299 Paleacu Ion date cu caracter personal 42,00 lei 42,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2300 Patrascu Gheorghe date cu caracter personal 2.648,00 lei 2.648,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2301 Preda Siduta date cu caracter personal 3.789,00 lei 3.789,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2302 Raduia Ion date cu caracter personal 60,00 lei 60,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

2303 Timofte Chiriac Adrian date cu caracter personal 329,00 lei 329,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2304 Trandafir Ion Alin date cu caracter personal 2.470,74 lei 2.470,74 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2305 Vetres Pavel date cu caracter personal 543,00 lei 543,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2306 DUMITRACHE ELENA date cu caracter personal 6.401,91 lei 6.401,91 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2307 
VASILE STEFAN 

ADRIAN 
date cu caracter personal 1.300,00 lei 1.300,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2308 TAMAS EUGEN date cu caracter personal 5.167,86 lei 5.167,86 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2309 NITA DUMITRU date cu caracter personal 70,00 lei 70,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2310 BESU FLORIN date cu caracter personal 0,30 lei 0,30 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2311 CALDARE VASILE date cu caracter personal 240,00 lei 240,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2312 COLPOS LIVIU date cu caracter personal 45,36 lei 45,36 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2313 ENE ION date cu caracter personal 1.400,00 lei 1.400,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2314 CARAZA VASILE date cu caracter personal 1.400,00 lei 1.400,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2315 ANGHEL Constantin date cu caracter personal 200,00 lei 200,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2316 CARAZA Vasile date cu caracter personal 200,00 lei 200,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

2317 JITARU Iulian-Nicolae date cu caracter personal 200,00 lei 200,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2318 OLARIU Lucia date cu caracter personal 100,00 lei 100,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2319 PIRVESCU VASILE date cu caracter personal 100,00 lei 100,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2320 
STANCIUGEL Petru - 

Adrian 
date cu caracter personal 200,00 lei 200,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2321 VLAICU PETRISOR date cu caracter personal 100,00 lei 100,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2322 AILINCAI Vasile date cu caracter personal 2.914,00 lei 2.914,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2323 Birna Florin date cu caracter personal 78,00 lei 78,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2324 CIONCA Vasile-Niculae date cu caracter personal 1.972,00 lei 1.972,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2325 GHITA Petrea date cu caracter personal 19,00 lei 19,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2326 KURI Attila date cu caracter personal 660,00 lei 660,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2327 MATIS Dumitru Pavel date cu caracter personal 825,00 lei 825,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2328 MURGU Gica date cu caracter personal 50,00 lei 50,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2329 NEGREAN Ionel date cu caracter personal 1.596,00 lei 1.596,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

2330 POP Simion date cu caracter personal 783,00 lei 783,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2331 POPA Viorel date cu caracter personal 1.080,00 lei 1.080,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2332 RUSU Viorel date cu caracter personal 293,00 lei 293,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2333 STRAIA Nicolae- Mircea date cu caracter personal 660,00 lei 660,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2334 TODORAN Vasile date cu caracter personal 1.305,00 lei 1.305,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2335 Aparasca Gheorghe date cu caracter personal 303,53 lei 303,53 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2336 Bitiu Ovidiu-Ioan date cu caracter personal 80,00 lei 80,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2337 Bogdan Dan -Ioan date cu caracter personal 288,00 lei 288,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2338 Bordeianu Constantin date cu caracter personal 11,35 lei 11,35 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2339 Boncioaga Stefan date cu caracter personal 89,10 lei 89,10 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2340 Celeapca Marin date cu caracter personal 1.497,71 lei 1.497,71 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2341 Ceausu Gheorghe date cu caracter personal 269,38 lei 269,38 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2342 Chiritoiu Silvia date cu caracter personal 4.920,00 lei 4.920,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2343 Chitac Mihai Ghe date cu caracter personal 1.482,56 lei 1.482,56 lei 
Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

2344 Covacs Ioan date cu caracter personal 432,00 lei 432,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2345 Crisan Sabin date cu caracter personal 396,00 lei 396,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2346 Diaconu Gheorghe date cu caracter personal 31,19 lei 31,19 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2347 Galea Nicolae date cu caracter personal 520,00 lei 520,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2348 Gavrila Nicolae date cu caracter personal 288,00 lei 288,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2349 Hamciuc Dorin date cu caracter personal 3.570,00 lei 3.570,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2350 Juravle Gheorghe date cu caracter personal 132,00 lei 132,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2351 Jurj Valentin Alexandru date cu caracter personal 100,00 lei 100,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2352 Jurj Andrei date cu caracter personal 3.690,00 lei 3.690,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2353 Macavei Liviu date cu caracter personal 0,02 lei 0,02 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2354 Nicola Marin date cu caracter personal 4.050,00 lei 4.050,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2355 Oaida Dorinel date cu caracter personal 2.960,00 lei 2.960,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2356 Onetiu Andrei date cu caracter personal 1.635,00 lei 1.635,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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2357 Pascal Emil date cu caracter personal 105,00 lei 105,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2358 Popa Marius-Gheorghe date cu caracter personal 1.003,31 lei 1.003,31 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2359 Primac Dumitru date cu caracter personal 3.255,00 lei 3.255,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2360 Sicoe Andrei Ioan date cu caracter personal 1.785,00 lei 1.785,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2361 Stoichita Ioan-Dorin date cu caracter personal 540,00 lei 540,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2362 Tintiuc Adriana-Firuta date cu caracter personal 294,00 lei 294,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2363 Todescu Ioan date cu caracter personal 1.656,00 lei 1.656,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2364 Zamcu Vasile - Silviu date cu caracter personal 144,00 lei 144,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2365 Zatreanu Razvan Daniel date cu caracter personal 408,00 lei 408,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2366 FLOCA SABIN CTIN date cu caracter personal 1.690,95 lei 1.690,95 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2367 MITITELU TEODOR date cu caracter personal 127,66 lei 127,66 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2368 ZEPA IOAN date cu caracter personal 18,93 lei 18,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2369 ONICA MARIOARA date cu caracter personal 138,11 lei 138,11 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2370 BRINDUSAN MARCEL date cu caracter personal 511,20 lei 511,20 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

2371 DORNEANU ALIN IOAN date cu caracter personal 961,06 lei 961,06 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2372 FILIP ADRIAN JAN date cu caracter personal 459,97 lei 459,97 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2373 LOTOROSAN ION date cu caracter personal 72,58 lei 72,58 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2374 STEREAN IONEL date cu caracter personal 2.318,95 lei 2.318,95 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2375 DRAGHICI PETRISOR date cu caracter personal 657,47 lei 657,47 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2376 
FRUNTEANU 

GHEORGHE 
date cu caracter personal 1.300,45 lei 1.300,45 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2377 INULESCU IOAN date cu caracter personal 593,04 lei 593,04 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2378 NALATAN IOAN date cu caracter personal 2.126,57 lei 2.126,57 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2379 PASTILA IOAN date cu caracter personal 368,00 lei 368,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2380 TERLEA DANIEL date cu caracter personal 1.065,34 lei 1.065,34 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2381 ALB DANIEL SORIN date cu caracter personal 3.515,98 lei 3.515,98 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2382 ANTOCHI MILUTA date cu caracter personal 64,53 lei 64,53 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2383 BERINDEI GRIGORE date cu caracter personal 817,82 lei 817,82 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2384 CIOROGARIU DOINEL date cu caracter personal 1.201,24 lei 1.201,24 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

2385 CORNENCI ION date cu caracter personal 383,39 lei 383,39 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2386 DINDIRE PAUL date cu caracter personal 2,98 lei 2,98 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2387 DRANGA LAURENTIU date cu caracter personal 1.739,64 lei 1.739,64 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2388 HASMASAN VASILE date cu caracter personal 662,10 lei 662,10 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2389 JURMONI SORIN TRA date cu caracter personal 817,82 lei 817,82 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2390 IONASCU EMILIAN date cu caracter personal 501,95 lei 501,95 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2391 MOLDOVAN NICOLAE date cu caracter personal 357,86 lei 357,86 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2392 BALASCAU MARIAN date cu caracter personal 122,66 lei 122,66 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2393 JOLDES ADRIANA date cu caracter personal 531,55 lei 531,55 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2394 PAPA VASILE date cu caracter personal 816,88 lei 816,88 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2395 PORUMB IOAN date cu caracter personal 1.113,05 lei 1.113,05 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2396 PRODE PAVEL MARCEL date cu caracter personal 993,78 lei 993,78 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2397 SOLOMONESCU VICTOR date cu caracter personal 606,30 lei 606,30 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

2398 MOROSANU GIGEL date cu caracter personal 2.867,90 lei 2.867,90 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2399 STANCIU NISTOR date cu caracter personal 805,68 lei 805,68 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2400 SIARA LUCIAN DANIE date cu caracter personal 604,47 lei 604,47 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2401 CODREA VICTOR date cu caracter personal 5.424,25 lei 5.424,25 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2402 IGNAT GHEORGHE date cu caracter personal 906,51 lei 906,51 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2403 ANTAL STEFAN VICTO date cu caracter personal 1.908,65 lei 1.908,65 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2404 ENACHE OVIDIU CALI date cu caracter personal 2.210,17 lei 2.210,17 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2405 VITONESC ADRIAN date cu caracter personal 1.809,39 lei 1.809,39 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2406 Horumba Ion date cu caracter personal 380,00 lei 380,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2407 Tepes Ionel date cu caracter personal 3.322,46 lei 3.322,46 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2408 COCINA ION date cu caracter personal 2.965,00 lei 2.965,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2409 
CONSTANTINESCU 

MARIN 
date cu caracter personal 16.043,01 lei 16.043,01 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 
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încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

2410 ECOBICI GHEORGHE date cu caracter personal 2.973,02 lei 2.973,02 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2411 FUIOREA ION date cu caracter personal 2.313,00 lei 2.313,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2412 GHEORGHE DUMITRU date cu caracter personal 9.400,20 lei 9.400,20 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2413 GRUIESCU ELENA date cu caracter personal 2.260,19 lei 2.260,19 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2414 LAZAR IONUT date cu caracter personal 2.478,59 lei 2.478,59 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2415 MOSOI ELENA date cu caracter personal 6.258,98 lei 6.258,98 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2416 SPIRIDON MILEA date cu caracter personal 2.478,59 lei 2.478,59 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 
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sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

2417 SURCEL ION date cu caracter personal 2.478,59 lei 2.478,59 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2418 TOGOI VIOREL date cu caracter personal 2.774,35 lei 2.774,35 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2419 URITESCU ION date cu caracter personal 978,59 lei 978,59 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2420 ANGHEL Ion date cu caracter personal 4.178,74 lei 4.178,74 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2421 ANGHELUTA Ion date cu caracter personal 1.972,04 lei 1.972,04 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2422 BUCALAE Ion date cu caracter personal 4.752,80 lei 4.752,80 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2423 DIACONESCU Eugenia date cu caracter personal 17.495,27 lei 17.495,27 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

2424 GEAMANU Ion date cu caracter personal 7.214,42 lei 7.214,42 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2425 HOZOC Neculae date cu caracter personal 4.796,69 lei 4.796,69 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2426 
HUTISORU DRAGOESCU 

Dumitru 
date cu caracter personal 7.673,22 lei 7.673,22 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2427 MATASARU Aurelian date cu caracter personal 993,66 lei 993,66 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2428 MICU Monica Elena date cu caracter personal 11.531,86 lei 11.531,86 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2429 MIHAI Nicolae Trandafir date cu caracter personal 4.872,59 lei 4.872,59 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2430 OLARU Constantin date cu caracter personal 789,00 lei 789,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

2431 PAPA Emil date cu caracter personal 3.682,80 lei 3.682,80 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2432 PAUN Gheorghe date cu caracter personal 601,75 lei 601,75 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2433 POPA Floarea date cu caracter personal 4.623,57 lei 4.623,57 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2434 PRUNDUREL Elena date cu caracter personal 2.149,16 lei 2.149,16 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2435 RADULESCU Calina date cu caracter personal 5.239,29 lei 5.239,29 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2436 SAFTA Ion date cu caracter personal 5.007,65 lei 5.007,65 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 
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2437 SOAICA Marin date cu caracter personal 10.268,94 lei 10.268,94 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2438 TOADER Octavian date cu caracter personal 494,69 lei 494,69 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2439 TUDOR Alexandra - Elena date cu caracter personal 660,00 lei 660,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2440 UNGUREANU Virgil date cu caracter personal 5.013,97 lei 5.013,97 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2441 VILCU Ion date cu caracter personal 3.933,12 lei 3.933,12 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2442 ZANFIR Elena date cu caracter personal 6.875,62 lei 6.875,62 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2443 Nicorescu Nicolae date cu caracter personal 2.712,00 lei 2.712,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 
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muncă 

2444 Bacaran Florin date cu caracter personal 3.145,00 lei 3.145,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2445 Avram Iosif date cu caracter personal 1.356,00 lei 1.356,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2446 Avram Viorel date cu caracter personal 342,00 lei 342,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2447 Barbu Alexandru date cu caracter personal 1.600,00 lei 1.600,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2448 Boca Vasile date cu caracter personal 1.737,00 lei 1.737,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2449 Boeriu Nicolae date cu caracter personal 3.474,00 lei 3.474,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2450 Bucur Nita date cu caracter personal 1.809,00 lei 1.809,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 
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încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

2451 Buliga Valusescu Liviu date cu caracter personal 3.800,00 lei 3.800,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2452 Burnea Marin date cu caracter personal 1.435,00 lei 1.435,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2453 Caprosu Ion date cu caracter personal 1.356,00 lei 1.356,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2454 Caprosu Petru date cu caracter personal 1.809,00 lei 1.809,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2455 Cernescu Petru date cu caracter personal 1.900,00 lei 1.900,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2456 Ciobanu Ion date cu caracter personal 3.600,00 lei 3.600,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2457 Cozan ioan date cu caracter personal 4.763,00 lei 4.763,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 
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sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

2458 Dragomir Nicolae date cu caracter personal 1.428,00 lei 1.428,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2459 Lazar Mariana date cu caracter personal 5.427,00 lei 5.427,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2460 Moscu Hanadia date cu caracter personal 1.980,00 lei 1.980,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2461 Negrescu Emil date cu caracter personal 360,00 lei 360,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2462 Olaru Alexandru date cu caracter personal 2.598,00 lei 2.598,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2463 Oprisor Vasile date cu caracter personal 3.474,00 lei 3.474,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2464 Pacala Constantin Petrisor date cu caracter personal 1.737,00 lei 1.737,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

2465 Pantir Nicolae date cu caracter personal 2.712,00 lei 2.712,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2466 Patrut Constantin date cu caracter personal 1.737,00 lei 1.737,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2467 Popa Petru date cu caracter personal 444,00 lei 444,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2468 Rada Gheorghe date cu caracter personal 5.427,00 lei 5.427,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2469 Sodinca Stefan Danut date cu caracter personal 2.988,00 lei 2.988,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2470 Toba Ion date cu caracter personal 4.788,00 lei 4.788,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2471 Vrinceanu anton date cu caracter personal 1.435,00 lei 1.435,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

2472 Zegrean Viorel date cu caracter personal 1.737,00 lei 1.737,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2473 ALDEA GHEORGHE date cu caracter personal 1.510,00 lei 1.510,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2474 ANDREI ADRIANA date cu caracter personal 1.350,00 lei 1.350,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2475 BAICUS VIOREL date cu caracter personal 1.350,00 lei 1.350,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2476 CORBU VASILE date cu caracter personal 1.350,00 lei 1.350,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2477 COTICIU CONSTANTIN date cu caracter personal 1.350,00 lei 1.350,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 
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2478 GAVRILOIU MARCEL date cu caracter personal 11.281,53 lei 11.281,53 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2479 IANCU NICOLAE date cu caracter personal 5.946,47 lei 5.946,47 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2480 MIHAILA VICOL date cu caracter personal 4.400,39 lei 4.400,39 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2481 MIHALCEA ION date cu caracter personal 3.030,00 lei 3.030,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2482 MINOIU NICOLAE date cu caracter personal 1.385,28 lei 1.385,28 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2483 
NAFTANAILA 

GHEORGHE 
date cu caracter personal 600,00 lei 600,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2484 NECULAI FLORIN date cu caracter personal 1.550,00 lei 1.550,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 
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muncă 

2485 PASCU VASILE date cu caracter personal 1.069,94 lei 1.069,94 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2486 
PERTEA COSTICA 

VIOREL 
date cu caracter personal 1.350,00 lei 1.350,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2487 SCOARTA VASILE date cu caracter personal 2.903,02 lei 2.903,02 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2488 AGOROAEI Dumitru date cu caracter personal 80,00 lei 80,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2489 ALUPULUI Janica date cu caracter personal 80,00 lei 80,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2490 BARABASU Constantin date cu caracter personal 200,00 lei 200,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2491 BARCAN Mihai date cu caracter personal 60,00 lei 60,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 
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încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

2492 BESU Florin date cu caracter personal 160,00 lei 160,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2493 CAMARA Emil date cu caracter personal 50,00 lei 50,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2494 CIRSTIAN Petre date cu caracter personal 160,00 lei 160,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2495 CUJBA Stelica date cu caracter personal 200,00 lei 200,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2496 DARABAN Nicolae-Romeo date cu caracter personal 100,00 lei 100,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2497 DASCALU Vasile date cu caracter personal 60,00 lei 60,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2498 DINCA Petru date cu caracter personal 200,00 lei 200,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 
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sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

2499 DURBACA Vasile date cu caracter personal 200,00 lei 200,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2500 LEONTE Virgil date cu caracter personal 70,00 lei 70,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2501 MIHAI Danut date cu caracter personal 100,00 lei 100,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2502 MUNTEANU Vasile date cu caracter personal 70,00 lei 70,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2503 NAFORNITA Costel date cu caracter personal 60,00 lei 60,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2504 NISTOR Constantin-Oliviu date cu caracter personal 70,00 lei 70,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2505 PATRICHI Ana date cu caracter personal 160,00 lei 160,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

2506 POPA Ionel - Sorin date cu caracter personal 100,00 lei 100,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2507 SCOARTA Mihai date cu caracter personal 300,00 lei 300,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2508 TANASA Magdalena date cu caracter personal 100,00 lei 100,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2509 TUDOR Mircea date cu caracter personal 200,00 lei 200,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2510 ZANOAGA Dan date cu caracter personal 70,00 lei 70,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2511 TIGANASU ADRIAN date cu caracter personal 1.350,00 lei 1.350,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2512 CHIRAC Claudia date cu caracter personal 2.176,00 lei 2.176,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

2513 COSTEA Petru date cu caracter personal 3.559,00 lei 3.559,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2514 DEMENI Alfred-Ioan date cu caracter personal 4.991,00 lei 4.991,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2515 DUMITER Aron Adrian date cu caracter personal 691,05 lei 691,05 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2516 FAINA Cornel date cu caracter personal 9.900,00 lei 9.900,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2517 FEHER Stefan date cu caracter personal 6.632,00 lei 6.632,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2518 HERES Marioara date cu caracter personal 10.627,00 lei 10.627,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 
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2519 ILIES Dina-Silvia date cu caracter personal 10.644,00 lei 10.644,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2520 LEUNTESCU Vasilica date cu caracter personal 3.702,00 lei 3.702,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2521 LUNGU Aurel- Mugur date cu caracter personal 5.582,00 lei 5.582,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2522 MANTARAU Marcel date cu caracter personal 12.794,00 lei 12.794,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2523 MATEI Ioan Liviu date cu caracter personal 3.496,00 lei 3.496,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2524 MIRCIA Larion date cu caracter personal 3.331,00 lei 3.331,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2525 MOVILA Gheorghe-Calin date cu caracter personal 2.704,00 lei 2.704,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 
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muncă 

2526 PADURARU Constantin date cu caracter personal 3.391,00 lei 3.391,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2527 PITI Mihai-Dorin date cu caracter personal 4.111,00 lei 4.111,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2528 RAITA Grigore date cu caracter personal 848,00 lei 848,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2529 ROMAN Liviu date cu caracter personal 7.794,00 lei 7.794,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2530 ROTARIU Ioan date cu caracter personal 4.643,00 lei 4.643,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2531 RUS Livia date cu caracter personal 620,00 lei 620,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2532 SZABO Iosif date cu caracter personal 4.167,00 lei 4.167,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 
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încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

2533 SZEKELY Kalman date cu caracter personal 3.490,00 lei 3.490,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2534 SZEKELY Angyalka date cu caracter personal 9.793,00 lei 9.793,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2535 CATA LILIANA date cu caracter personal 3.525,45 lei 3.525,45 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2536 Albu Mircea Eugen date cu caracter personal 7.607,00 lei 7.607,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2537 Albu Dumitru Radu date cu caracter personal 2.814,00 lei 2.814,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2538 Albu Nicolae date cu caracter personal 3.651,50 lei 3.651,50 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2539 Aleman Nicolae date cu caracter personal 3.586,00 lei 3.586,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 
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sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

2540 Berbece Florica date cu caracter personal 3.373,80 lei 3.373,80 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2541 Begov Robert date cu caracter personal 990,00 lei 990,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2542 Bogar Claudiu-Lucian date cu caracter personal 4.952,00 lei 4.952,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2543 Bogdan Nicolae date cu caracter personal 3.528,03 lei 3.528,03 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2544 Bota Cornel date cu caracter personal 3.725,00 lei 3.725,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2545 Bratu Vasile date cu caracter personal 3.848,22 lei 3.848,22 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2546 Bruma Mihai-Vasile date cu caracter personal 3.594,00 lei 3.594,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

2547 Buda C - tin-Mircea date cu caracter personal 6.879,76 lei 6.879,76 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2548 Buse George date cu caracter personal 3.627,31 lei 3.627,31 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2549 Chiritoiu Marin date cu caracter personal 5.176,00 lei 5.176,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2550 Codres Constantin date cu caracter personal 3.450,00 lei 3.450,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2551 Comaniuc Teodora date cu caracter personal 3.861,05 lei 3.861,05 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2552 Coptil Samoila Sever date cu caracter personal 4.350,00 lei 4.350,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2553 Cindescu Viorel-Gheorghe date cu caracter personal 4.744,00 lei 4.744,00 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

2554 Crainic Ioan Tiberiu date cu caracter personal 3.642,00 lei 3.642,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2555 Csokany Ioan date cu caracter personal 1.050,00 lei 1.050,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2556 Daian Vasile-dan date cu caracter personal 1.302,00 lei 1.302,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2557 Dima Ion date cu caracter personal 1.155,00 lei 1.155,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2558 Dinca Vasile date cu caracter personal 3.885,00 lei 3.885,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2559 Dragan Mircea-Traian date cu caracter personal 9.672,58 lei 9.672,58 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 
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2560 Dragunoiu Georgel date cu caracter personal 3.500,00 lei 3.500,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2561 Farcasiu Felician date cu caracter personal 1.040,00 lei 1.040,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2562 Faur Ilie Sorin date cu caracter personal 2.115,00 lei 2.115,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2563 Felea Ioan date cu caracter personal 945,00 lei 945,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2564 Ghiorghioiu Nicusor date cu caracter personal 3.582,69 lei 3.582,69 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2565 Goia Florin Traian date cu caracter personal 1.320,00 lei 1.320,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2566 Golgot Marin - Calin date cu caracter personal 3.510,00 lei 3.510,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 
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muncă 

2567 Hapca Ioan date cu caracter personal 3.300,00 lei 3.300,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2568 Ionus Nicolae date cu caracter personal 3.506,00 lei 3.506,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2569 Irinciuc Constantin date cu caracter personal 1.050,00 lei 1.050,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2570 Limbasan Simion date cu caracter personal 4.032,00 lei 4.032,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2571 Macsim Vasile date cu caracter personal 3.195,00 lei 3.195,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2572 Maierean Iosif date cu caracter personal 1.050,00 lei 1.050,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2573 Mares Gheorghe date cu caracter personal 3.365,00 lei 3.365,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 
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încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

2574 Marina Iulian date cu caracter personal 8.600,00 lei 8.600,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2575 Mateiu Claudius Beneamin date cu caracter personal 3.500,00 lei 3.500,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2576 Muresan Gheorghe date cu caracter personal 1.485,00 lei 1.485,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2577 Neamtu Vasile(racovita) date cu caracter personal 3.342,00 lei 3.342,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2578 Negrea Gheorghe date cu caracter personal 3.123,00 lei 3.123,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2579 Nelega Dobrin Nicolae date cu caracter personal 630,00 lei 630,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2580 Paduraru Nicolae date cu caracter personal 4.680,00 lei 4.680,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 
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sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

2581 Pavel Nicolae date cu caracter personal 3.818,00 lei 3.818,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2582 Petruta Sorin Mirel date cu caracter personal 6.074,74 lei 6.074,74 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2583 Plic Petru date cu caracter personal 3.849,77 lei 3.849,77 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2584 Plic Ioan date cu caracter personal 3.710,00 lei 3.710,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2585 Popa Ioan date cu caracter personal 10.968,69 lei 10.968,69 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2586 Racu Cezar date cu caracter personal 1.396,72 lei 1.396,72 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2587 Ratiu Nicolae date cu caracter personal 3.551,33 lei 3.551,33 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

2588 Ratiu Ioan Mircea date cu caracter personal 1.487,41 lei 1.487,41 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2589 Ritivoiu Iosif date cu caracter personal 3.507,80 lei 3.507,80 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2590 Spaiuc Stefan date cu caracter personal 3.311,55 lei 3.311,55 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2591 Stanciu Sorin date cu caracter personal 3.302,00 lei 3.302,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2592 Stancu Viorel date cu caracter personal 105,00 lei 105,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2593 Stanciu Liviu date cu caracter personal 3.456,00 lei 3.456,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2594 Sterp Dumitru date cu caracter personal 3.776,50 lei 3.776,50 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

2595 Stoichita Ioan-Marcel date cu caracter personal 1.200,00 lei 1.200,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2596 Surlicarea Ilie date cu caracter personal 3.931,60 lei 3.931,60 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2597 Tarciuc Mihai date cu caracter personal 3.765,47 lei 3.765,47 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2598 Timpea Stefan date cu caracter personal 3.600,00 lei 3.600,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2599 Timpea Razvan Ioan date cu caracter personal 3.600,00 lei 3.600,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2600 Tosu Vasile date cu caracter personal 4.065,00 lei 4.065,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 
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2601 Ulici Ioan date cu caracter personal 3.580,00 lei 3.580,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2602 Vasiu Marcel date cu caracter personal 3.300,00 lei 3.300,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2603 Vlad Gheorghe date cu caracter personal 3.285,00 lei 3.285,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2604 Zamfir Maria date cu caracter personal 3.225,00 lei 3.225,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2605 Zamfir Petre date cu caracter personal 1.650,00 lei 1.650,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2606 RACZ MONIKA date cu caracter personal 495,00 lei 495,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2607 KOVACS ANDREEA LOR date cu caracter personal 660,00 lei 660,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 
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muncă 

2608 AVRAMESC ADINEL date cu caracter personal 7.322,46 lei 7.322,46 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2609 DUMITRESCU PETRU date cu caracter personal 1.263,63 lei 1.263,63 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2610 RIZA MIRCEA IOAN date cu caracter personal 1.639,90 lei 1.639,90 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2611 STEFAN PETRU date cu caracter personal 276,09 lei 276,09 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2612 VASIU ZENO MARIUS date cu caracter personal 1.032,63 lei 1.032,63 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2613 VINEREAN LILIANA date cu caracter personal 513,82 lei 513,82 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2614 DINCA FLORIN ALEX date cu caracter personal 1.761,03 lei 1.761,03 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 
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încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

2615 IONESCU COSTEL date cu caracter personal 721,80 lei 721,80 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2616 MENTEA GHEORGHE date cu caracter personal 584,41 lei 584,41 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2617 BABAU VALERIU date cu caracter personal 3.442,53 lei 3.442,53 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2618 COSTA ADAM EUGEN date cu caracter personal 4.083,18 lei 4.083,18 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2619 DENSUSAN ADRIAN date cu caracter personal 2.095,74 lei 2.095,74 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2620 FEGHER DANIEL date cu caracter personal 3.941,27 lei 3.941,27 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2621 GYORFI VILIAM date cu caracter personal 2.829,77 lei 2.829,77 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 
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sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

2622 STRUCL LIVIU date cu caracter personal 4.196,84 lei 4.196,84 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2623 ALBU HORIA CATALIN date cu caracter personal 2.029,51 lei 2.029,51 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2624 LUPASCU DOREL VASI date cu caracter personal 2.311,32 lei 2.311,32 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2625 MANGHIUC VASILE date cu caracter personal 1.870,28 lei 1.870,28 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2626 DOGAR DANIEL date cu caracter personal 2.147,35 lei 2.147,35 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2627 VARAN SOFRON date cu caracter personal 805,54 lei 805,54 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2628 BRANZEI REMUS date cu caracter personal 2.509,10 lei 2.509,10 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

2629 GERDANOVICS STEFAN date cu caracter personal 7.033,93 lei 7.033,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2630 LUPU ADRIAN date cu caracter personal 2.432,66 lei 2.432,66 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2631 MIHAILESCU ION date cu caracter personal 2.609,92 lei 2.609,92 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2632 BERINDEIU ALEXANDR date cu caracter personal 6.739,72 lei 6.739,72 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2633 CHIORBEJA VASILE date cu caracter personal 1.204,90 lei 1.204,90 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2634 VINEREAN NONU MARI date cu caracter personal 201,75 lei 201,75 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

 

2635 BIRLAN PETRE date cu caracter personal 201,75 lei 201,75 lei Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022, 

sub condiţia 

rezolutorie a 

încetării relaţiilor 

contractuale de 

muncă 

TOTAL GRUPĂ 12.822.152,02 lei 12.822.152,02 lei  
 

CREANŢE BUGETARE - cu ordinea de preferinţă instituită de art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă  

1 

ADMINISTRATIA 

BAZINALA DE APA 

ARGES VEDEA 

Mun. Piteşti, Calea Câmpulung, 

nr. 6-8, judeţ Argeş 
1.193,80 lei 1.193,80 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2 

ADMINISTRATIA 

BAZINALA DE APA 

BANAT 

Mun. Timişoara, Blv. Mihai 

Viteazu, nr. 32, judeţ Timiş 
915,26 lei 915,26 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

3 

ADMINISTRATIA 

BAZINALA DE APA 

BUZAU-IALOMITA 

Mun. Buzău, str. Bucegi, nr. 20 

bis 
6.626,29 lei 6.626,29 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

4 
ADMINISTRATIA 

BAZINALA DE APA JIU 

Mun. Craiova, str. Nicolae 

Romanescu, nr. 54, jud. Dolj 
194,84 lei 194,84 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

5 

ADMINISTRATIA 

BAZINALA DE APA 

SIRET 

Mun. Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 

1, jud. Bacău 
44.304,29 lei 44.304,29 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

6 

ADMINISTRATIA 

BAZINALA DE APA 

SOMES TISA 

Mun. Cluj-Napoca, str. 

Vânătorului, nr. 17, jud. Cluj 
263,69 lei 263,69 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

7 

ADMINISTRATIA 

NATIONALA APELE 

ROMANE - 

ADMINISTRATIA 

BAZINALA DE APA 

MURES - SISTEMUL DE 

GOSPODARIRE A 

APELOR ALBA 

Mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, 

nr. 7A, jud. Alba 
1,28 lei 1,28 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

8 

ADMINISTRATIA 

NATIONALA APELE 

ROMANE, 

ADMINISTRATIA 

BAZINALĂ DE APĂ 

MUREŞ, SISTEMUL DE 

GOSPODĂRIRE A 

APELOR MUREŞ 

Mun. Sibiu, Str. Autogarii, Nr. 

10, jud. Sibiu 
33.797,41 lei 33.797,41 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

9 

ADMINISTRATIA 

NATIONALA APELE 

ROMANE, 

ADMINISTRATIA 

BAZINALĂ DE APĂ OLT, 

SISTEMUL DE 

GOSPODĂRIRE A 

APELOR SIBIU 

Mun. Sibiu, str. Autogării, nr. 

10, jud. Sibiu 
1.351,24 lei 1.351,24 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

10 
ADMINISTRAŢIA 

BAZINALĂ DE APĂ OLT 

Mun. Rm. Vâlcea, str. Remus 

Bellu, nr. 6, jud. Vâlcea 
3.955,01 lei 3.955,01 lei 

Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

11 

ADMINISTRAŢIA 

BAZINALĂ DE APĂ OLT 

- SISTEMUL DE 

GOSPODĂRIRE A 

APELOR VÂLCEA 

Loc.Rm. Vâlcea, str. Posada, nr. 

21, jud. Vâlcea, 
142,57 lei 142,57 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

12 

ADMINISTRAŢIA 

BAZINALĂ DE APĂ OLT 

PRIN SISTEMUL DE 

GOSPODĂRIRE A 

APELOR OLT 

Loc. Rm. Vâlcea, str. Remus 

Bellu, nr. 6, jud. Vâlcea 
3.663,23 lei 3.663,23 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

13 

AGENTIA NATIONALA 

DE IMBUNATATIRI 

FUNCIARE 

Mun. Bucuresti, Şos. Oltenitei, 

nr. 35-37, Sector 4 
19.662,35 lei 19.662,35 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

14 

AN APELE ROMANE - 

ADMINISTRATIA 

BAZINALA DE APA 

MURES PRIN SISTEMUL 

DE GOSPODARIRE A 

APELOR HUNEDOARA 

Loc. Rm. Vâlcea, str. Remus 

Bellu, nr. 6, jud. Vâlcea 
956,90 lei 956,90 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

15 
BIROUL ROMÂN DE 

METROLOGIE LEGALĂ 

Mun. Bucuresti, şos. Vitan- 

Bârzeşti, nr. 11, sector 4 
2.590,63 lei 2.590,63 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

16 

COMPANIA NATIONALA 

DE ADMINISTRARE A 

INFRASTRUCTURII 

RUTIERE SA, PRIN 

DIRECTIA REGIONALA 

DE DRUMURI SI PODURI 

CRAIOVA 

Mun. Craiova, Calea 

Severinului, nr. 95, jud. Dolj 
6.233,73 lei 6.233,73 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

17 

COMPANIA NAȚIONALĂ 

DE ADMINISTRARE A 

INFRASTRUCTURII 

RUTIERE SA, PRIN 

DIRECȚIA REGIONALĂ 

DE DRUMURI ȘI PODURI 

TIMIȘOARA 

Mun. Timișoara, str. Coriolan 

Băran, nr. 18, jud. Timis 
1.669,42 lei 1.669,42 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

18 
CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI SENDRENI 

Loc. Şendreni, nr. 100, jud. 

Galaţi 
10.460,61 lei 10.460,61 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

19 
DIRECTIA FISCALA 

BRASOV 

Mun. Braşov, str. Dorobanţilor, 

nr. 4 
30.098,00 lei 30.098,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

20 

DIRECTIA GENERALA 

DE ADMINISTRARE A 

MARILOR 

CONTRIBUABILI 

Mun. București, str. Lucreţiu 

Pătrășcanu, nr. 10, sector 3 
39.077.556,00 lei 17.965.338,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

21 

DIRECTIA GENERALA 

DE SALUBRITATE 

SECTOR 3 

Mun. Bucuresti, Str. Jean 

Alexandru Steriadi, nr. 17, 

parter, camera 1, Sector 3 

395,29 lei 395,29 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

22 

DIRECTIA JUDETEANA 

PENTRU SPORT MURES 

CU SEDIUL ALES 

Mun. Tg. Mureş, Parcul Sportiv 

Municipal, nr. 4, jud. Mureş 
153.701,16 lei 153.084,16 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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23 

DIRECTIA VENITURI 

BUGET LOCAL SECTOR 

2 

Mun. Bucuresti, Sector 2, 

Şoseaua Morarilor, Nr. 6. 
10.230,00 lei 10.230,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

24 
MUNICIPIUL ARAD PRIN 

DIRECTIA VENITURI 

Mun. Arad, Bulevardul 

Revoluţiei nr. 75, jud. Arad 
23.404,00 lei 23.404,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

25 
MUNICIPIUL 

CARANSEBEŞ 

Loc. Caransebeş, Piaţa 

Revoluţiei, nr. 1, jud. Caraş 

Severin 

353.525,00 lei 353.525,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

26 
MUNICIPIUL CLUJ-

NAPOCA 

Piaţa Unirii, nr. 1, Cluj Napoca, 

Cluj 
202.436,00 lei 202.436,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

27 
MUNICIPIUL 

HUNEDOARA 

B-dul Libertăţii, nr. 17, jud. 

Hunedoara 
832,00 lei 832,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

28 

MUNICIPIUL RM. 

VALCEA-DIRECTIA 

ECONOMICO 

FINANCIARA 

Str. Nicolae Bălcescu, nr. 24, 

Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea 
81.644,00 lei 81.644,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

29 
MUNICIPIUL - TARGU 

JIU 

Mun. Tg. Jiu, B-dul. Republicii, 

bl. 25, parter 
226.442,00 lei 226.442,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

30 ORAS BUMBESTI-JIU 
Localitatea Bumbeşti-jiu, str. 

Parângului, nr. 101, judeţ Gorj 
55.042,00 lei 55.042,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

31 ORASUL HATEG Loc. Haţeg, Piaţa Unirii, nr. 6 146.492,00 lei 146.492,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

32 
PRIMARIA COMUNEI 

UNIREA 

Loc. Unirea, str. Mureşului, nr. 

567, jud. Alba 
19.424,00 lei 19.424,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

33 UAT BOLOTEŞTI 
Loc. Boloteşti, str. Principală, 

nr. 175 
32.921,00 lei 32.921,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

34 UAT COMUNA GOGOŞU Loc. Gogoşu, jud. Mehedinţi 868.141,54 lei 868.141,54 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

35 
UAT COMUNA RAU DE 

MORI 

Loc. Rau de mori, nr. 1, jud. 

Hunedoara 
254.876,00 lei 254.876,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

36 
UAT MUNICIPIUL 

REŞIŢA 

Loc. Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 

1918, nr. 9, judeţ Craş Severin 
11.081,00 lei 11.081,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

37 
UAT ORAŞ OCNA 

MUREŞ 

Loc. Ocna Mureş, str. N. Iorga, 

nr. 27, jud. Alba 
397,00 lei 397,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

TOTAL GRUPĂ CREANŢE BUGETARE 41.686.620,54 lei 20.573.785,54 lei  
 

CREANŢE CHIROGRAFARE - cu ordinea de preferinţă instituită de art. 161 pct. 9 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile 

de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă  

1 
ABC ASIGURĂRI 

REASIGURĂRI SA 

Mun.Bucureşti, str.Şcoala 

Floreasca. nr., Sector 1, 
224.852.206,08 lei 

956.760,08 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

223.895.446,00 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

2 
ACCES AUTO TRADING 

SRL 

Jud. Neamț, Str. Fermelor, nr. 1, 

sat Izvoare, com. Dumbrava 

Rosie. 

15.243,42 lei 14.843,76 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

3 
ADL CONSTRUCTII SI 

DEMOLARI SRL 
VIIŞOARA nr 1552, jud. Cluj 41.573,00 lei 41.573,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

4 
AL WATANIEH 

COMPANY FOR FUEL 

Amman - Al Jizah - 1km After 

Queen Alia Airport 
531.287,08 lei 531.287,08 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

5 ALAVAL PROD COM SRL 

Mun. Baia Mare, str. Mihai 

Eminescu, nr. 93, jud. 

Maramureş 

175.030,79 lei 175.030,79 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

6 ALL INSTAL SRL 
Mun. Craiova, str. Calea 

Severinului nr. 46G, jud. Dolj 
121.622,33 lei 121.622,33 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

7 
AMA FOREST SRL CU 

SEDIUL ALES 

Dâmboviţa, Timiş, Str. Conac, 

Nr. 60, Et. 3, birou 24. 
31.617,00 lei 31.617,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

8 ANCANDRA TRANS SRL 
Municipiul Turda, str. Mihai 

Viteazu, nr. 45 
1.643,91 lei 1.643,91 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

9 ANGHELUTA COSTEL date cu caracter personal 29.668,20 lei 29.668,20 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

10 ANNABELLA SRL 
Suraia, str. Principală I, nr. 23, 

jud. Vrancea 
7.488,82 lei 7.488,82 lei 

Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

11 ANTCON DINU SRL 

Județ HUNEDOARA, 

PETROSANI, Str. 

CONSTRUCTORUL, Nr. 7, Bl. 

1A, Sc. 1, Et. Parter, Ap. 21. 

96.390,00 lei 96.390,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

12 APA CANAL SA 
Mun.Galați, str. C-tin. 

Brâncoveanu, nr. 2, jud. Galaţi 
32.771.706,88 lei 

5.808,64 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

32.765.898,24 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

13 

APASCO SA PRIN 

LICHIDATOR JUDICIAR 

EUROSMART FILIALA 

PRAHOVA SPRL 

Loc. Măneciu, str. Tabla Butii, 

nr. 283, jud. Prahova 
71.843,69 lei 

61.120,49 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

10.723,20 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

14 APAVIL SA 
Loc. Râmnicu Vâlcea, str. Carol 

I, nr. 3-5, jud. Vâlcea 
27.267.284,60 lei 5.491,27 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

15 AQUATIM S.A 
Municipiul Timişoara, str. 

Gheorghe Lazăr, nr. 11A 
789,22 lei 789,22 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

16 
ARAB MODERN 

RESOURCES COMPANY 

Amman, 11814, Jordan, P.O. 

Box 140480 
121.469,71 lei 0,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

17 

ARAB POTASH 

COMPANY PLC - CU 

SEDIUL ALES LA BIRIS 

GORAN SPARL 

6 Al Jaheth Street, Amman, 

Iordania 
477.423.553,81 lei 477.423.553,81 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

18 

ASGO TELECOM SRL 

PRIN SCA FENECHIU, 

SAVU SI ASOCIATII 

Mun. București, str. George 

Constantinescu, nr. 2C, 

Multigalaxy II, et. 5, sector 2, 

180.093,42 lei 180.093,42 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

 

19 

ASIGURAREA 

ROMANEASCA - 

ASIROM VIENNA 

INSURANCE GROUP SA 

Mun. București, Bd. Carol I, nr. 

31-33, Sector 2 
15.765.433,85 lei 15.765.433,85 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

20 
ASOCIATIA CASA DE 

AJUTOR RECIPROC A 

Tg-Jiu, str. Hidrocentralei, nr. 

49, judeţul Gorj 
25.630,00 lei 25.630,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a  
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SALARIATILOR 

HIDROCONSTRUCTIA SA 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

21 

ASOCIAŢIA CENTRUL 

ROMÂN PENTRU 

ADMINISTRAREA 

DREPTURILOR 

ARTIŞTILOR 

INTERPREŢI - 

CREDIDAM 

Mun. Bucureşti, str. C.A. 

Rosetti, nr. 34, Sector 2, 
1.972,98 lei 1.972,98 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

22 

ASOCIAŢIA DE 

ACREDITARE DIN 

ROMÂNIA - RENAR 

Mun. București, Calea Vitan, nr. 

242, Sector 3, CP 03130 
1.089,53 lei 1.089,53 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

23 ASY EXIM SRL 
Com. Vad, str. Principală, nr. 

125A, județul Cluj 
75.659,13 lei 

70.141,86 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

5.517,27 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

24 

AUTO PISEK SRL CU 

SEDIUL ALES LA 

CAB.AV.DR.GASPAR 

PAULA LOREDANA 

Dolj, Craiova, Str. Calea 

Severinului , Nr. 72. 
43.668,32 lei 40.808,49 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

25 

AUTORITATEA 

FEROVIARA ROMANA - 

AFER 

Mun. Bucureşti, Calea Grivitei 

nr. 393, sector 1 
2.412,86 lei 2.412,86 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

26 
B&A PREFABRICATE 

SRL CU SEDIUL ALES 

Runc, comuna Ocoliş, numărul 

3, județul Alba 
57.978,00 lei 57.978,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

27 

B.C.B. S. R.L. CERTEZE 

PRIN SCA TOMULEŢIU 

GHERMAN VÂRTEI & 

ASOCIATII 

Satu Mare, str. Şcolii, nr. 598, 

jud. Satu Mar 
876.385,43 lei 

17.585,81 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

858.799,62 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

28 BARDASU IOAN date cu caracter personal 53.774,00 lei 53.774,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

29 BARJOVEANU IOAN date cu caracter personal 19.526,00 lei 19.526,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

30 

BATOAIA SRL PRIN 

AVOCAT ANDREEA 

DENISA TĂRĂSESCU 

Localitatea Popeşti, sat Urşi, nr. 

88, jud. Vâlcea 
100.121,24 lei 100.121,24 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

31 BAU-PROJEKT SRL 
Alba Iulia, str. Ştefan cel Mare, 

nr. 18, ap. 14, jud. Alba 
15.654,21 lei 15.654,21 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

32 BECIUL DOMNESC SA 
Focșani, str. Avântului, nr. 12, 

jud. Vrancea 
15.216,02 lei 15.216,02 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

33 

BENIDORM TRANS SRL 

PRIN AVOCAT ADRIAN 

PETRICĂ 

Com. Luna, sat Luna, DN 60 

FN, jud. Cluj 
91.401,40 lei 35.223,80 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

34 
BENY TRAIAN 

CONSTRUCT SRL 

Vintu de Jos, sat Vurpar, nr. 72, 

jud. Alba 
67.322,25 lei 67.322,25 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

35 

BEST TOP DESIGN SRL 

CU SEDIUL ALES LA 

NICHIFORIUC CRISTINA 

NICOLETA 

Marginea, comuna Marginea, nr. 

1731, jud. Suceava 
9.204,65 lei 9.204,65 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

36 
BINDILEU CIPRIAN 

VASILE 
date cu caracter personal 20.286,00 lei 20.286,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

37 
BINDILEU ELENA 

SILVIA 
date cu caracter personal 148.406,00 lei 148.406,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

38 BLUECO WASTE SRL 

Nicolae Bălcescu, comuna 

Nicolae Bălcescu, nr. 1223, jud. 

Bacău 

126.141,27 lei 126.141,27 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

39 
BODEA CONSTRUCT 

SRL 

Petreşti, str. Valea Sebeşului, nr. 

15 A, jud. Alba 
109.133,97 lei 

60.462,34 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

48.671,63 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

40 BOGDANOVICI ROMEO date cu caracter personal 104.686,00 lei 104.686,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

41 BRAI CATA SRL 
Mun. Bucuresti, Șoseaua 

Virtuții, nr. 48, etaj 1, sector 6 
1.782,15 lei 1.782,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

42 
BREXXON DDS SA PRIN 

ROVIGO SPRL 

Sâncraiul de Mureş, Nazna, str. 

Salcâmilor, nr. 14B, jud. Mureş 
755.166,89 lei 755.166,89 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

43 BRT TRUST SRL 

Jud. Hunedoara, Mun. Petroșani, 

Str. Independenței, Bl.3, Sc.2, 

Et.1, Ap. 25. 

9.509,80 lei 0,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

44 
BUTANGAS ROMANIA 

SA 

Mun. Bucureşti, str. Intrarea 

Murmurului, nr. 2-4, parter, 

sector 1 

10.824,72 lei 10.824,72 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

45 C&C 13 TRANS SRL 
Șendreni, comuna Şendreni, nr. 

704, jud. Galaţi 
24.287,90 lei 24.287,90 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

46 C.N. POSTA ROMANA SA 
Mun. Bucureşti, b-dul Dacia, nr. 

140, sector 2 
2.418,88 lei 2.409,87 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

47 
CABINET DE AVOCAT 

ADRIAN SORIN NICA 

Giurgiu, str. Tineretului, bl. 

J/240, sc. A, ap. 16, et. 5 
18.535,20 lei 0,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

48 

CABINET INDIVIDUAL 

AVOCAT DEACONU 

SOFIA LAURA 

Slatina, str. Drăgăneşti, nr. 12, 

bl. 12, sc. A, ap. 8, jud. Olt 
40.000,00 lei 40.000,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

49 

CABINET INDIVIDUAL 

DE AVOCATURĂ 

POPESCU RĂZVAN 

Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 25 

Parter 
32.126,00 lei 32.126,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

50 

CABINET MEDICAL 

DR.HERMAN IOAN 

STEFAN 

Sasciori, str. Principală, nr. 381, 

jud. Alba, 
14.200,00 lei 14.200,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

51 CAPRITESCU MIRELA date cu caracter personal 1.000,00 lei 1.000,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

52 CASSAS SRL 
Craiova, B-dul Oltenia, bl. 164I, 

sc. 1, ap. 7, jud. Dolj 
23.185,70 lei 23.185,70 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

53 
CESIVO SRL PRIN AV. 

ANGELICA SPATARU 

Craiova, Calea Dunării, nr. 14, 

jud. Dolj, 
36.931,73 lei 36.931,73 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

54 

CEZ VANZARE SA CU 

SEDIUL ALES LA OVIDIU 

SPERILA SI ASOCIATII 

SCA 

Mun. București, str. Mircea 

Vodă, nr. 30, et. 5, cam. 5.3, 

sector 3, 

757,39 lei 757,39 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

55 CHITU TRAIAN date cu caracter personal 40.448,00 lei 40.448,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

56 CICUM & WELDING SRL Petroşani, str. Aviatorilor, bl. 56, 82.058,36 lei 82.058,36 lei Sub condiţie 
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PRIN CII MOLDOVAN 

ANA MARIA 

sc. 3, ap. 38-39, judeţul 

Hunedoara 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

57 

CINTA ENERGY SA CU 

SEDIUL ALES LA SCA 

PASCAL SI ASOCIATII 

Mun. București, sector 5, str. 

Izvor, nr. 92-96, Clădirea Forum 

III, etaj 1 

8.242,26 lei 8.242,26 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

58 CITADIN PREST SA 
Tg. Mureş, str. Dezrobirii, nr. 

65, jud. Mureş 
2.165,27 lei 2.165,27 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

59 CITADIN S.A. 
Mun. Iaşi, B-dul Tudor 

Vladimirescu, nr. 32C, jud. Iaşi 
112.481,44 lei 112.481,44 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

60 CITADINA 98 SA 

Galaţi, Str. Siderurgiştilor, Nr. 7, 

mezanin 1, spaţiul comercial 

nr.2, Bl. PSIB, Sc. 4. 

4.760,00 lei 4.760,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

61 
COMESAD DRUMURI 

SRL 

Pitești, str. Aleea Razboieni nr. 6 

A, jud Argeș 
604.265,00 lei 0,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

62 
COMPANIA APA 

BRASOV SA 
Brașov, str. Vlad Tepeş, nr. 13 538,62 lei 538,62 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

63 
COMPANIA AQUASERV 

SA 

Târgu Mureș, str. Kos Karoly, 

nr. 1, jud. Mureș, 
5.145.846,98 lei 

4.965.899,91 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

179.947,07 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

64 
COMPANIA DE APA 

ARAD SA 
Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4 63.942,50 lei 63.942,50 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

65 
COMPANIA DE APA 

ARIES SA 

Turda, str. Axente Sever, nr. 2, 

jud. Cluj 
87.161,40 lei 87.161,40 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

66 
COMPANIA DE APA 

SOMES SA 

Bulevardul 21 Decembrie 1989 

nr. 79 

400603 Cluj-Napoca, 

Jud. Cluj, ROMÂNIA 

14.320,22 lei 14.320,22 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

67 

COMPANIA DE 

SALUBRITATE 

BRATNER VERES SA 

Mun. Cluj-Napoca, str. 

Lalelelor, nr. 11, birou 48, jud. 

Cluj 

5.088,00 lei 5.088,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

225 

68 COMPREST SA 
Brașov, str. Vlad Ţepes, nr. 13, 

jud. Brașov 
13.408,91 lei 13.408,91 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

69 

COMUNA SFANTU 

GHEORGHE PRIN SCA 

HASOTTI SI ASOCIATII 

Comuna Sfântu Gheorghe, jud. 

Tulcea, str. I-A 33 
3.002.010,66 lei 3.002.010,66 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

70 COMUNA TEISANI Teişani, nr. 517, jud. Prahova 220.664,86 lei 0,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

71 
CONFIDENT SECURITY 

GUARD SRL BUZAU 

Mun. Buzău, B-dul. Gării, nr. 4-

6, et. 2 
19.635,00 lei 19.635,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

72 
CONSILIUL JUDETEAN 

CARAS SEVERIN 

Resiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, 

nr. 1, jud. Caraş Severin 
1.844.294,86 lei 0,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

73 
CONSULT ENGINEERING 

INSTALATII SRL 

Mun. Bucuresti, str. Slt. 

Stănescu Gheorghe, nr. 3, B1, 

212, sc. B, ap. 73, sector 2 

41.650,00 lei 41.650,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

74 CORAL IMPEX SRL 

Mun. Ploiești, str. Peneş 

Curcanul, nr. 8, bl. 151C, sc. A, 

ap. 10, jud. Prahova 

1.666,57 lei 1.666,57 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

75 CORBAN M. LIVIU PFA Brăila, Str. Rahovei, Nr. 374. 41.316,80 lei 5.712,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

76 COSTERA SERVICE SRL 
Târgu Jiu, str. Vulcan, nr. 10, 

jud. Gorj 
1.789,00 lei 1.789,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

77 COSTY GEKA SRL 
Vulcan, str. Paroşeni, nr. 366, 

jud. Hunedoara 
30.178,40 lei 30.178,40 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

78 COTIZ INCHIRIERI SRL 

Turda, Calea Victoriei, nr. 96, 

bl. A2, scara C, etaj. 3, ap. 35, 

jud. Cluj, 

621.054,05 lei 

552.884,98 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

68.169,07 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

79 

CRAETE GHEORGHE 

INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

Gornovita, oraș Tismana, jud. 

Gorj, 
9.000,00 lei 9.000,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

80 CRISTAL TERA Mun. Cluj Napoca, str. Eugen 20.839,07 lei 20.839,07 lei Conform raportul 
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CONSTRUCT SRL Lovinescu, nr. 12A de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

81 

CTE RENT UTILAJE 

SPECIALIZATE SRL PRIN 

AVOCAT TUDOR 

GEORGE LAURENTIU 

Ciorogârla, Sos. București nr 34, 

Județul Ilfov 
29.432,57 lei 29.432,57 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

82 

CTE SOLUTION - 

UTILAJE SPECIALIZATE 

SRL CU SEDIUL ALES LA 

CAB.AV.TUDOR 

GEORGE LAURENTIU 

Ciorogârla, Şos. Bucureşti nr. 

34, Ilfov 
21.160,17 lei 21.160,17 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

83 

CTE TRAILERS SRL CU 

SEDIUL ALES LA 

CAB.AV.TUDOR 

GEORGE LAURENTIU 

Ciorogârla, sat Ciorogârla, Şos. 

Bucureşti, nr. 57, jud. Ilfov, 
24.990,60 lei 24.990,60 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

84 DABURA IOAN date cu caracter personal 48.454,00 lei 48.454,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

85 
DAMILA SRL PRIN AV. 

ANGELICA SPATARU 

Râmnicu Vâlcea, str. Ştrandului, 

nr. 8, jud. Vâlcea 
114.230,11 lei 114.230,11 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

86 

DANABENY TRANS SRL 

PRIN INTERCOM 

MANAGEMENT SPRL 

Odaia Manolache, com. 

Vînători, str. Crizantemelor, nr. 

33, jud. Galați 

187.369,00 lei 187.369,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

87 DANCIU CONSTANTIN date cu caracter personal 3.500,00 lei 3.500,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

88 DANYON TRANS SRL 
Telna, str. Principală, nr. 298 

Comuna Ighiu, județul Alba 
24.276,00 lei 24.276,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

89 DELGAZ GRID SA 
Târgu Mureş, Bdul. Pandurilor, 

nr. 42, et. 4, jud. Mureş 
49.489,57 lei 49.489,57 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

90 DEME MACARALE SRL 
Bihor, Oradea, Str. Czaran 

Gyula, Nr. 9. 
33.968,42 lei 33.968,42 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

91 
DEPOZITUL DE IZOLATII 

SRL 

Iași, B-dul Chimiei nr. 6D, 

Construcția C13, Etaj, jud. Iași 
16.505,90 lei 16.505,90 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

92 

DESCO INTERNATIONAL 

INDUSTRY SRL PRIN 

INTERCOM 

MANAGEMENT SPRL 

Mun. București, Şoseaua 

Berceni, Nr. 96, Bloc A, Ap. 

A7.03, sector 4 

2.255,00 lei 2.255,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

93 DICARILOR SRL 
Târgu Jiu, loc. Iezureni, nr. 92, 

jud. Gorj, 
13.104,90 lei 13.104,90 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

94 
DIRECT LINE INOX 

IMPEX SRL 

Mun. Cluj-Napoca, Calea 

Baciului, nr. 1-3, jud. Cluj 
18.680,11 lei 18.680,11 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

95 

DIRINGER & SCHEIDEL 

ROMANIA SRL CU 

SEDIUL ALES LA 

SCAGHIDERMIC SI 

IONESCU 

Mun. Bucureşti, Sector 3, Str. 

Aleea Codrii Neamţului, Nr. 11. 
2.094.032,75 lei 2.094.032,75 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

96 
DISPOVER TRANSPORT 

SRL CU SEDIUL ALES 

Dumbrăviţa, Timiş, Str. Conac, 

Nr. 60, Et. 3, birou 24. 
279.084,28 lei 279.084,28 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

97 

DISTRIBUTIE ENERGIE 

ELECTRICA ROMANA 

SA CU SEDIUL ALES 

Municipiul Cluj-Napoca, strada 

Ilie Măcelaru nr. 28 A, jud. Cluj 
24.810,94 lei 24.810,94 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

98 DMA 11 FOREST SRL 
Nehoiu, Str. Valea Nehoiului, 

nr. 6, Judeţul Buzău, 
33.704,00 lei 33.704,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

99 
DP FUN SRL - LA PUNCT 

DE LUCRU 

Caransebeş, Calea Severinului, 

nr. 160, jud. Caraş-Severin 
12.083,65 lei 7.416,07 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

100 
DRALIN TRANS SIMBOL 

2000 SRL 

Calea Bascov, bl. Q4, sc. A, ap. 

1, loc. Pitești, jud. Argeş 
4.368,88 lei 4.368,88 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

101 

DUMITRU GH. PETRE-

PAVEL INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

Mun. Ploieşti, str. Veronica 

Micle, nr. 6, bl. F1B, sc. A, et. 2, 

ap. 10, jud. Prahova 

27.000,00 lei 27.000,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

102 
DUNA ARMATURA 

BUCURESTI SRL 

Bd Ghencea 79, Hala 17, sector 

6, Bucuresti 
21.414,80 lei 21.414,80 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

103 
DUT TRANS COMPANY 

SRL 

Vulcan, str. Coroiesti nr. 67, jud. 

Hunedoara 
17.000,00 lei 17.000,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

104 E.J.E.C. FOODS SRL 

Bumbesti-Jiu, strada Aleea 

Gării, bl. 1, sc. 1, et. 7, ap. 20, 

jud. GORJ 

4.600,00 lei 4.600,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

105 

E.ON ENERGIE 

ROMANIA SA - CU 

SEDIUL ALES 

Tg. Mureş, B-dul Pandurilor nr. 

42, et. 2, jud. Mureş 
430.123,95 lei 430.123,95 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

106 

ECO PUBLIC SRL PRIN 

SCA STANCU, 

RACHITAN SI ASOCIATII 

Mun. Bucureşti, Splaiul 

Independenţei, nr. 319, Obiectiv 

19B, camera 1, Parter, Sector 6 

10.423,03 lei 10.423,03 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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107 
EDILCONST SA ÎN 

INSOLVENŢĂ 

Câmpina, str. Bucea, nr. 2, 

Judeţul Prahova 
197.237,54 lei 

178.576,09 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

18.661,36 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

108 
E-DISTRIBUTIE 

DOBROGEA SA 

Constanţa, str. Nicolae Iorga, nr. 

89A, jud. Constanţa 
3.034,50 lei 3.034,50 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

109 
E-DISTRIBUŢIE BANAT 

SA 

Timişoara, str. Pestalozzi, nr. 3-

5, jud. Timiş 
28.500,30 lei 28.500,30 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

110 EDYRAR TRANS SRL 
Săucești, str. Primăverii, nr. 21, 

jud. Bacău 
81.367,58 lei 81.367,58 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

111 ELBO VOLTAJ SRL 
Tg. Mureş, str. Eden, nr. 9, jud, 

Mureş 
35.450,93 lei 

12.323,43 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

23.127,50 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

112 
ELECTRICA FURNIZARE 

SA 

Şos. Ştefan cel Mare, nr. 1A, 

sector 1, București 
15.364,49 lei 15.364,49 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

113 
ELECTRICA FURNIZARE 

SA - CRC BUZĂU 

Buzău, Bd. Mareşal Alex 

Averescu, nr. 3 
3.632,57 lei 3.632,57 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

114 
ELECTRICA FURNIZARE 

SA - CRC GALAŢI 

Şos. Ştefan cel Mare, nr. 1A, 

sector 1, București 
16.344,24 lei 16.344,24 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

115 
ELECTRO ALFA 

INTERNATIONAL SRL 

Mun. Botoşani, str. Calea 

Naţională, nr. 15, Jud. Botoşani 
893.835,20 lei 893.835,20 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

116 
ELECTROECHIPAMENT 

INDUSTRIAL SRL 

Reşiţa, str. Timişoara, nr. 2A, 

jud. Caraş Severin 
289.793,92 lei 

102.524,74 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

187.269,18 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

117 
ELECTROECHIPAMENT 

SRL 

Bocşa, str. Bichisin, nr. 37, jud. 

Caraş Severin, 
10.274,23 lei 0,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

118 ELECTROSISTEM SRL 

Reşiţa, b-dul. Revoluţia din 

Decembrie, bl. 27, ap. 4, jud. 

Caraş-Severin 

420.310,05 lei 

83.818,97 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

336.491,08 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

119 ELIS PAVAJE SRL 
Petresti, str. Zorilor, nr. 1, jud. 

Alba 
37.239,16 lei 37.239,16 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

120 ELITA SIMEX SRL 
Sâncraiu de Mureș, str. Delureni, 

nr. 129, jud. Mureş 
4.668,13 lei 4.668,13 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

121 ELPRECO SA 
Municipiul Craiova, Calea 

Severinului nr. 44, Județul Dolj 
18.409,30 lei 18.409,30 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

122 ELSERV SRL 
Râmnicu Vâlcea, strada Gib 

Mihăescu, nr. 21, judeţul Vâlcea 
68.583,56 lei 68.583,56 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

123 

EMIVAS CONS SRL PRIN 

B&B INSOLVENCY 

SOLUTION IPURL 

Reghin, str. Mihai Viteazu, nr. 2, 

jud. Mureş 
426.448,96 lei 

10.810,60 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

415.638,36 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

124 

ENEL ENERGIE SA CU 

SEDIUL ALES LA OVIDIU 

SPERILA SI ASOCIATII 

SCA 

Mun. București, str. Mircea 

Vodă, nr. 30, et. 5, cam. 5.3, 

sector 3 

1.097.268,59 lei 857.690,01 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

125 ENERGOMONTAJ SA 

Mun. București, Calea 

Dorobanților, nr. 103-105, 

Sector 1, București 

263.566,54 lei 

51.161,52 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

160.063,07 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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126 

ENGIE ROMANIA SA CU 

SEDIUL ALES LA OVIDIU 

SPERILA SI ASOCIATII 

SCA 

Mun. București, Sector 4, Bd. 

Marasesti, nr. 4-6, corp A 
30.009,64 lei 30.009,64 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

127 

ENVIRONMENTAL 

DYNAMICS 

INTERNATIONAL INC 

601 Paris Road, Columbia, 

Missouri, MO 65202, USA 
443.539,59 lei 443.539,59 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

128 EPINVEST SRL 

cu sediul social în Floreşti, str. 

Avram Iancu, nr. 502-504, jud. 

Cluj 

3.751,33 lei 3.751,33 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

129 
ERMITAS GRUP SRL CU 

SEDIUL ALES 

Dâmboviţa, Timiş, Str. Conac, 

Nr. 60, Et. 3, birou 24 

reprezentată prin avocat Tanasa 

Savastia 

22.282,00 lei 22.282,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

130 
ESCO M IMPORT 

EXPORT SRL 

Cluj-Napoca, str. Gaspar Heltai, 

nr. 50, jud. Clu 
7.836,13 lei 7.836,13 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

131 ETIS SRL 

Mun. Bacău, str. Tineretului, nr. 

44, cod poştal 600234, jud. 

Bacău 

2.325,36 lei 2.325,36 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

132 
EURO CONSTRUCT 

FLORIN SRL 

Valea Viei, oraş Patarlagele, nr. 

17, jud. Buzău, 
127.093,27 lei 127.093,27 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

133 
FAIRVALUE 

CONSULTING SRL 

Bucureşti, Sector 2, str. Sf. 

Spiridon nr. 7 
3.332,00 lei 3.332,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

134 FARESIN ROMÂNIA SRL 
Mogoşoaia, str. Morii, nr. 6, jud. 

Ilfov 
109.874,36 lei 109.874,36 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

135 FEROTERRA SRL 
Mun. Mediaş, str. Gării, nr. 17, 

jud. Sibiu 
12.560,42 lei 

8.792,29 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

3.768,13 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

136 

FGL SECURITY SYSTEM 

GRUP SRL CU SEDIUL 

ALES 

Dâmboviţa, Timiş, Str. Conac, 

Nr. 60, Et. 3, birou 24. 
67.447,19 lei 67.447,19 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

137 FIADE SRL 

Timişoara, Bd. Eroilor de la 

Tisa, nr. 30-40, birou Sad 9, jud. 

Timiş 

120.306,00 lei 120.306,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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138 
FLORION TRANS COM 

SRL 
Rastolita, nr. 308, jud. Mureş 11.868,00 lei 11.868,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

139 FOMCO GPS SRL 
Cristeşti, str. Principală, nr. 

801/E, jud. Mureş 
11.267,57 lei 11.267,57 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

140 FUSION ROMANIA SRL 
Sibiu, str. Ștefan Cel Mare, nr. 

152-154, jud. Sibiu 
337.042,94 lei 337.042,94 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

141 
GABYAN JUNIOR STAR 

SRL 

Str. Conac, nr. 60, et. 3, birou 

24, Dumbravita, Timiş 
165.533,09 lei 165.533,09 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

142 GALVIN IULIANA date cu caracter personal 7.464,50 lei 7.464,50 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

143 
GAMACAR AGREGATE 

SRL 

Str. Conac, nr. 60, et. 3, birou 

24, Dumbravita, Timis 
244.247,79 lei 0,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

144 

GARDORA TRAVEL SRL 

PRIN AV. DANA 

DIACONU 

Hațeg, str. Horea, nr. 104A, jud. 

Hunedoara 
64.200,00 lei 64.200,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

145 GECAN MIHAIL date cu caracter personal 59.889,00 lei 59.889,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

146 GEL CONPREST SRL 
Segarcea Vale, com. Segarcea 

Vale, jud. Teleorman, 
780.930,91 lei 

415.936,02 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

364.994,89 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

147 
GENERAL EQUIPMENT 

COMPANY 

Amman, 11181, Jordan, P.O. 

Box 2857, 
16.335.327,70 lei 16.335.327,70 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

148 
GEO DRUMURI BANAT 

SRL 

Buchin, str. Lunca Grofului, nr. 

3A, jud. Caraş-Severin, 
276.748,36 lei 276.748,36 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

149 Geomed Expert S.R.L. 
Mun. Bucuresti, Sector 4, Calea 

Vacaresti, Nr. 391 
1.104.116,74 lei 1.104.116,74 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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150 
GEOSOND SA PRIN AV. 

CRISTINA MOCANU 

Mun. Bucuresti, str. Alexandru 

Ivasiuc, nr. 12, sector 6 
503.178,64 lei 

461.103,47 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

42.075,17 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

151 

GEOTEST JV & JORDAN 

MESBAR 

GEOENGINEERING 

CONSULTING PRIN 

AVOCAT UDREA GABI 

lordania, Aman Shmeisani P:0: 

Box: 961427 Umbroo Alqays 

Street-Building-Ground Floor 

4.398.274,90 lei 4.398.274,90 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

152 
GEOTEST JV PRIN 

AVOCAT UDREA GABI 

lordania, Aman Wasfi al Tal str, 

bld. 101, office no. 202 P:0: 

Box: 961427 

554.640,14 lei 554.640,14 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

153 GHISA MARGARETA date cu caracter personal 2.200,00 lei 2.200,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

154 GIRONAP PROD SA 

Municipiul Oneşti, str. Anghel 

Saligny nr. 6 

262.662,62 lei 

44.646,87 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

 126.190,99 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

155 
GONDOR DIVERS 

CONSTRUCT SRL 

Căteasca, sat Catanele, nr. 99, 

jud. Argeș 
25.243,01 lei 25.243,01 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

156 

GOTIC SA - PRIN 

ADMINISTRATOR 

JUDICIAR CASA DE 

INSOLVENŢĂ IONESCU 

ŞI SAVA SPRL 

Brașov, Calea București, nr. 30, 

județ Braşov 
1.077.709,81 lei 0,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

157 GRAFICA PLUS SRL 
Deva, Bdul Decebal, bl. 5, 

parter, 
4.137,00 lei 0,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

158 GRAUR N. VASILE II 
Dragosloveni, com. Soveja. jud. 

Vrancea 
10.100,00 lei 10.100,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

159 

GRIFON BETON SRL 

PRIN SCA STANCU, 

RACHITAN SI ASOCIATII 

Loc. Odobeşti, oraş Odobeşti, 

Şos. Vrancei, nr. 6, Jud. Vrancea 
81.832,82 lei 81.832,82 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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160 

GROSU ANDREEA 

ELENA-CABINET DE 

AVOCAT 

Mun. Bucureşti, str. Berveni, nr. 

57, camera 6, Sector 1 
7.067,32 lei 7.067,32 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

161 

GRUNDFOS POMPE 

ROMANIA SRL PRIN 

SCPA FRUTH OPRISAN SI 

ASOCIATII 

Mun. București, str. 

Tipografilor, nr. 11-15, S-Park 

Business Center, Clădirea A2, 

et. 2, Sector 1, 

498.249,57 lei 498.249,57 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

162 
GTH GAZE 

INDUSTRIALE SA 

Mun. București, Bd. Theodor 

Pallady, nr. 319, Sector 3 
2.462,67 lei 2.462,67 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

163 

GUARDO AM SECURITY 

SRL PRIN SCP PERJU, 

ROTARU SI ASOCIATII 

Mun. Bucureşti, Bld. Unirii, nr. 

70, camera nr. 1, bl. J4, scara 1, 

et. 8, ap 30, Sector 3 

47.866,44 lei 47.866,44 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

164 GUIMAN IOAN PFA 
Nehoiu, str. Marin Sorescu, nr. 

14A, jud. Buzău 
12.500,00 lei 12.500,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

165 HAIMEN SRL 
Tg.-Jiu, str. 1 Decembrie 1918, 

nr. 65 
781.791,00 lei 781.791,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

166 HCI DAMS 2015 SRL 
Comuna Bixad, Sat Trip, Județul 

Satu Mare 
53.582,69 lei 

39.330,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

14.252,69 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

167 
HEIDELBERGCEMENT 

ROMÂNIA SA 

Mun. Bucuresti, Sectorul 1, Sos. 

Bucuresti-Ploiesti 1A B 
8.185,49 lei 8.185,49 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

168 
SC HERA DECSA 

TRANSPORT SRL 
Ilova, nr. 147A, jud. Caransebeş, 27.751,06 lei 0,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

169 

HIDROMATIC SRL PRIN 

AV. POPA ANCA 

DORINA 

Modena, str. Cesare Della 

Chiesa, nr. 278, Italia 
154.547,98 lei 154.547,98 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

170 HIDROSISTEMS SRL 
Str. 9 Mai, nr. 29, Târgu Jiu, jud. 

Gorj 
2.349,38 lei 2.349,38 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

171 HIMALAYA Abu-Alanda Bridge, near Al- 341.543,94 lei 341.543,94 lei Sub condiţie 
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234 

CONSTRUCTION 

COMPANY 

Qorainy Iron Factory, Amman, 

Jordan 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

172 
HOLCIM SA CU SEDIUL 

ALES 

Mun. Bucureşti, Floreasca 

Business Park, Calea Floreasca, 

nr. 169 A, Corp B, Sector 1 

234.715,01 lei 234.381,86 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

173 HOMPLEX SA 

Oraş Voluntari, B-dul Pipera nr. 

1NII, Clădirea Nord City Tower, 

et. 7, Județ Ilfov 

80.898,36 lei 80.898,36 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

174 HORNOIU DUMITRU date cu caracter personal 920.454,85 lei 251.935,91 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

175 
HRISTOFOR MIRCEA 

FLORIN 
date cu caracter personal 66.214,00 lei 66.214,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

176 
HUNNEBECK ROMANIA 

SRL 
Capusu Mare, nr. 310, jud. Cluj 205.223,23 lei 205.223,23 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

177 
I&C TRANSILVANIA 

CONSTRUCTII SRL 

Mun. Turda, str. Mihai Viteazu, 

nr. 45, jud. Cluj 
5.057,81 lei 5.057,81 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

178 I.I. TĂBĂCARU EUGENIU Lieşti, sat Lieşti, județul Galaţi 2.600,00 lei 2.600,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

179 IACOB ION date cu caracter personal 1.042,00 lei 1.042,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

180 IANIS & VIO PREST SRL 
Băicoi, str. Mihai Eminescu, nr. 

4 
812.581,74 lei 

155.604,96 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

656.976,78 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

181 IANUS SRL 
Zalau, P-ţa. Iuliu Maniu, bl. 

P+10, ap. 2, jud. Sălaj 
86.734,76 lei 

65.040,97 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

21.693,79 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

182 ILIROT DESIGN SRL Făgăraș, jud. Brașov 1.800,00 lei 1.800,00 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

183 
IMPULS LEASING 

ROMANIA IFN SA 

Bucureşti, str. Luigi Galvani, nr. 

61-63, sector 2 
1.745.488,42 lei 445.576,18 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

184 

INDCONSTRUCT SA 

PRIN AV. DANA 

DIACONU 

Timișoara, bd. General Ion 

Dragalina, nr. 27, jud. Timiș 
90.030,51 lei 

29.261,31 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

63.769,20 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

185 

INDUSTRY PMV 

MANUFACTURE SRL 

PRIN SCA IUSCO,JUCAN 

Mun. Cluj-Napoca, str. 

Cărămidarilor, nr. 2, jud. Cluj 
42.004,26 lei 42.004,26 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

186 INOVECO SRL 
Voluntari, B-dul Eroilor, nr. 6-8, 

jud. Ilfov 
153.106,06 lei 153.106,06 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

187 INSERV AQUA SRL 
Buzău, Şoseaua Pogonele, nr. 

24, judeţul Buzău 
54.127,64 lei 

39.046,31 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

15.081,33 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

188 

INSTITUTUL NAŢIONAL 

DE CERCETARE - 

DEZVOLTARE PENTRU 

ECOLOGIE 

INDUSTRIALĂ ECOIND 

Mun. București, strada Drumul 

Podul Dâmboviţei nr. 57-73, 

sector 6 

3.303,44 lei 3.303,44 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

189 IONELA SRL 

Moldova Nouă, str. Vasile 

Alecsandri, bl. 40, sc. 1, ap. 5-6, 

jud. Caraş Severin 

20.065,40 lei 20.065,40 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

190 IULCON EXPERT SRL 

Tomşani, sat Foleştii de jos, 

strada Ograzelor nr. 5, judeţul 

Vâlcea, 

19.096,48 lei 

7.766,49 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

11.392,99 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 
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de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

191 

IZZALDIN M. AL MOHD 

PRIN AVOCAT UDREA 

GABI 

date cu caracter personal 69.720,00 lei 69.720,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

192 

JORDAN MESBAR 

GEOENGINEERING 

CONSULTING PRIN 

AVOCAT UDREA GABI 

lordania, Aman Wasfi al Tal str, 

bld. 101, office no. 202 P:0: 

Box: 961427 

51.930,03 lei 51.930,03 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

193 

JUNIK SHPK GROUP SRL 

CU SEDIUL ALES LA 

CAB.AV.CRUDIU PETRU 

SORIN 

Drobeta Turnu Severin, str. 

Aurelian, nr. 27, etaj parter, 

camera 3, jud. Mehedinţi 

1.590.083,53 lei 1.590.083,53 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

194 
KINGSPAN SRL PRIN AV. 

BALTA DRAGOS 

Mun. Bucureşti, str. Grigore 

Mora, nr. 22, et. 1, ap. 2, sector 

1 

32.880,22 lei 32.880,22 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

195 KONADICHIM SRL 
Odobeşti, str. Ştefan cel Mare, 

nr. 1, jud. Vrancea 
309.405,26 lei 309.405,26 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

196 

KUBIC HOHOYU SRL 

PRIN AVOCAT FICIOR 

ADELA MIHAELA 

Dumitra, sat Cepari, jud. 

Bistrița-Năsăud 
75.482,53 lei 75.482,53 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

197 

KVD SRL CU SEDIUL 

ALES LA SCA SOPORAN 

& POP 

Cluj-Napoca, str. Al. Vlăhuţă, 

bloc Lama F, ap. 19, jud. Cluj, 
7.462,48 lei 0,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

198 

LANDMANIA SRL PRIN 

AVOCAT COSTEA 

VASILE 

Cristeşti, str. Viilor, nr. 834, sc. 

1, ap. 1, jud. Mureş 
21.411,56 lei 21.411,56 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

199 LAUDEI TRANS SRL 
Stoeneşti, comuna Dobriceni, nr. 

192, jud. Vâlcea 
298.656,84 lei 298.656,84 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

200 
LEGIONS WOLVES 

SECURITY SRL 

Mun. Bucuresti, şos. Giurgiului, 

nr. 123, bl. 4B, sc. 1, et. 6, ap. 

23, sector 4 

461.091,77 lei 430.862,31 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

201 
LEX PROTECT BUZĂU 

SRL 
Stâlpu, nr. 248, jud. Buzău 180.956,00 lei 116.495,82 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

202 
LINDE GAZ ROMANIA 

SRL 

Timișoara, str. Avram Imbroane, 

nr. 9 
28.434,40 lei 28.434,40 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

203 LUCA OIL SEVERIN 
SAT MALOVAT, COM 

MALOVAT, NR. 248 
2.621,77 lei 2.621,77 lei 

Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

204 MACTRADE SRL 
Adjud, str. Copăceşti, nr. 22, 

jud. Vrancea 
26.761,20 lei 26.761,20 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

205 MAGUREAN IULIAN date cu caracter personal 5.250,00 lei 5.250,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

206 

MALTRANS SHIPPING 

AGENCIES CO CU 

SEDIUL ALES LA SCPA 

DRAGOI, TUFLER SI 

ASOCIATII 

Aber bin Hayyan Street 40, 

Amman, Iordania 
464.347,83 lei 679.965,68 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

207 MARACINEANU IULIAN date cu caracter personal 40.209,00 lei 40.209,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

208 
MARAVELA, POPESCU & 

ASOCIATII SPRL 

Mun. Bucuresti, Sector 1, Str. 

Barbu Delavrancea, Nr. 6A, 

cladirea C, parter. 

12.865,55 lei 12.865,55 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

209 MARCASIT MA SRL 
Timișoara, str. Lev Nicolaevici 

Tolstoi, nr. 12, jud. Timiş 
24.536,78 lei 24.736,78 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

210 MARCEAN VASILE date cu caracter personal 2.855,00 lei 2.855,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

211 MARCON INVEST SRL 
Sat Crişeni, Comuna Crişeni, nr. 

404/A, judet Sălaj 
47.876,95 lei 47.876,95 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

212 

MASSAAD GHAWI PRIN 

AV. MONICA 

ALEXANDRU 

Charles Malek 450, et.4, 

Ashrafieh, Beirut - Liban 
232.420,34 lei 232.420,34 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

213 Maty - Ama Service SRL 
Bacău, str. Orizontului, nr. 4, sc. 

E, ap. 9, jud. Bacău 
37.826,46 lei 37.826,46 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

214 MAZARE CRISTINEL date cu caracter personal 35.114,00 lei 35.114,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

215 
MESSER ROMANIA GAS 

SRL 

Mun. București, Drumul între 

tarlale, nr. 102-112, sector 3 
28.323,49 lei 28.323,49 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

216 MISCHIE MINEL ION date cu caracter personal 66.234,00 lei 66.234,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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217 

MITIFER SRL - PRIN 

ADMINISTRATOR 

JUDICIAR CII 

POSTOLACHE COSTEL, 

CU SEDIUL ALES 

Corod, comuna Corod, nr. 1511, 

jud. Galaţi 
9.443,48 lei 9.443,48 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

218 MITITELU ADRIAN date cu caracter personal 55.210,00 lei 55.210,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

219 

MOLDOVAN OLIMPIU 

PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA 

Turda, str. str. RĂNDUNICI nr. 

12, judeţul CLUJ, 
6.100,00 lei 6.100,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

220 

MUNICIPIUL 

CARANSEBEŞ PRIN 

SERVICIUL PUBLIC 

INTRETINERE SI 

REABILITARE 

Mun. Caransebes, str. Teiusului, 

nr.24, jud. Caras Severin, 
210.489,40 lei 210.489,40 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

221 

MURARU GH. IONEL 

INTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

Sat Curtisoara, nr. 288, Oraş 

Bumbeşti-Jiu, Jud. Gorj 
7.000,00 lei 7.000,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

222 MVB ALPIN SRL 
Brezoi, sat Corbu, nr. 34, jud. 

Vâlcea 
2.461,50 lei 2.461,50 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

223 NARDCON SRL Trip nr.477, jud. Satu Mare 1.576.317,51 lei 1.326.450,98 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

224 NECULA RODICA date cu caracter personal 10.500,00 lei 10.500,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

225 

NEOCONCRETE 

PRODUCTION COMPANY 

PRIN SCPA MIRELA 

RADU, VALENTIN 

TUDOR SI ASOCIATII 

Kuran, street 22, Erbil Irak 270.217,29 lei 270.217,29 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

226 
NICO DARIUS 

CONSTRUCT SRL 

Str. Avrig, oraş Avrig, str. 

Samuel Brukenthal, nr. 46, jud. 

Sibiu 

16.494,13 lei 

27.395,57 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

19.098,56 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

227 NIK BOŞTIOACĂ S.R.L. 
Armeniş, sat Bătrân, nr. 41, jud. 

Caraş-Severin 
8.550,00 lei 8.550,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

228 NOMIS 2003 SRL 
Galaţi, str. Furnaliştilor, nr. 8, bl. 

J5, sc. 5, Ap. 167, Jud. Galaţi, 
15.682,59 lei 15.682,59 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

229 OLIDAN TRANS SRL Haţeg, str. Tudor Vladimirescu, 9.298,00 lei 9.298,00 lei Conform raportul 
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nr. 11, sc. B, jud. Hunedoara de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

230 OLMIA SRL 

Mun. Bacău str. Iosif Cocea 

16A11 și punct de lucru în 

Bacău, b-dul Unirii nr.32 

12.620,34 lei 12.620,34 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

231 OPREA GROUP SRL 
BARCANI, NR. 145, jud. 

COVASNA 
41.650,00 lei 41.650,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

232 
OPTIM CONSULT 

ENTERPRISE SRL 

Loc. Tulcea, str. Spitalului, nr. 

13, bl. 19, sc. B, ap. FN, jud. 

Tulcea 

53.675,00 lei 53.675,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

233 

OROS ELENA FOST 

ASOCIAT AI SC 

CORALEX CON SRL 

Sibiu, str. George Topârceanu, 

nr. 30 
96.034,31 lei 0,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

234 P.DELTA SRL 
Cluj Napoca, str. Gheorghe 

Pomut, nr. 3, jud. Cluj 
14.280,00 lei 14.280,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

235 PANCIULESCU PETRE date cu caracter personal 2.371,70 lei 2.371,70 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

236 PANCRONEX SA 
Mun. Brăila, Calea Calarasilor, 

nr. 15, jud. Brăila 
29.437,37 lei 29.437,37 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

237 
PATACHIA CONSTRUCT 

SRL 

Loc. Mihăeşti, sat Bârseşti, nr. 

185 A+B, cam. 1, jud. Vâlcea 
117.458,81 lei 

6.300,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

111.158,81 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

238 PAUNICA IONUT date cu caracter personal 69.715,00 lei 

56.960,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

12.755,00 lei 

Sub condiţie 

rezolutorie. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

239 

PDM MANUEL 

CONSTRUCT SRL CU 

SEDIUL ALES 

Loc. Negreşti-Oaş, str. Victoriei, 

nr. 128, jud. Satu Mare 
106.074,59 lei 72.938,35 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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33.136,24 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

240 
PECIU FLORIANU 

DOREL 
date cu caracter personal 85.961,00 lei 85.961,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

241 
PECIU FLORIANU 

FLORINA 
date cu caracter personal 58.772,00 lei 58.772,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

242 
PFA PREDA LAURENTIU 

EUGEN 

Mun. București, Aleea Valea 

Prahovei, nr. 5, bl. 9S14, et. 5, 

ap. 63, sector 6 

8.925,00 lei 8.925,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

243 PIETROFIN SRL Pârva judeţul Bacău 37.144,60 lei 37.144,60 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

244 PIRVULESCU VIRGIL date cu caracter personal 117.270,70 lei 0,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

245 POGAN MARILEN date cu caracter personal 94.080,00 lei 94.080,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

246 POPA EUGEN date cu caracter personal 106.789,00 lei 106.789,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

247 
POPOVICI ERNEST-

VIRGIL 
date cu caracter personal 69.286,00 lei 69.286,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

248 PORR CONSTRUCT SRL 
Mun. București, bd. Dimitrie 

Pompeiu, nr. 5-7, et. 3, sector 2 
13.091,34 lei 13.091,34 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

249 

PORSCHE MOBILITY 

SRL CU SEDIUL ALES LA 

CAB.AV.CRIANA 

MACARESCU 

Voluntari, b-dul Pipera, nr. 2, 

Clădirea ”Porsche”, et. 3-4, 

camerele 310, 313, 422, jud. 

Ilfov 

5.718,05 lei 5.718,05 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

250 PRENIS SRL 
Blaj, str. Iuliu Maniu, nr. 1E, 

jud. Alba 
291.488,25 lei 291.488,25 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

251 PROBIT SRL 

Mun. Bucureşti, Şos. Pantelimon 

nr. 10 - 12, et. 5, cam. 1-5 şi 6-9, 

Sector 2 

3.963.449,63 lei 2.053.137,13 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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1.910.312,50 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

252 PROIECT SA 
Constanţa, B-dul Tomis, nr. 

143A, jud. Constanţa 
2.670,00 lei 2.670,00 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

253 PROSPER APUSENI SRL Roşia Montană, judeţ Alba 16.717,16 lei 16.717,16 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

254 
PROTECŢIA SRL TÂRGU 

JIU 

Târgu Jiu, str. Vasile Alexandri, 

nr. 40, Jud. Gorj 
913.885,97 lei 913.885,97 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

255 
PRUTEANU MIRELA 

NICOLETA 
date cu caracter personal 2.000,00 lei 2.000,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2023 

 

256 
QUADRILLE 

AUTOMOTIVE SRL 

Mun. Bucureşti, str. Valea 

Ialomiţei, nr. 13, bl. A32, sc. 1, 

et. 3, ap. 12, sector 6 

10.800,68 lei 10.800,68 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2024 

 

257 RAD-TRANS SRL 

Mun. Bacău, str. Mihai 

Eminescu, nr. 1, bl. A2, ap. 15, 

jud. Bacău 

150.372,66 lei 150.372,66 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2025 

 

258 RADU IOAN date cu caracter personal 38.381,00 lei 38.381,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2026 

 

259 RCS & RDS SA 

Mun. București, str. Dr. 

Staicovici nr.75, Forum 2000 

Building, Faza I, sector 5 

1.597,18 lei 1.597,18 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2027 

 

260 
RECYCLE 

INTERNATIONAL SRL 

Sos. Alexandriei, nr. 229, loc. 

Bragadiru, hala nr. 149B, jud. 

Ilfov 

5.355,00 lei 5.355,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2028 

 

 

REM MUHENDISLIK 

INŞAAT VE TICARET 

LIMITED ŞIRKETI PRIN 

SCA VÎRJAN&ASAN 

Aziziye Mahallesi Piyade 

Sokak, nr. 26/4, Canaya/Ankara, 

Turcia 

15.613.636,65 lei 

8.871.185,36 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2029 

 

261 4.584.670,67 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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262 RER VEST SA 
Mun. Oradea, Str. Tudor 

Vladimirescu, nr.79 
1.570,27 lei 1.570,27 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

263 RIVIERA GRUP SRL 
Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui 

Traian nr. 190, jud. Vâlcea 
18.072,45 lei 18.072,45 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

264 
ROAD MIX 

TECHNOLOGY SRL 

Bucureşti, str. Vlad, nr. 2, bl. 

V14A, sc. A, ap. 1, Sectorul 3 
49.073,39 lei 49.073,39 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

265 

ROMCIM SA PRIN 

AV.ALINA SVETLANA 

BANICA 

Mun. Bucureşti, Piaţa Charles de 

Gaulle, nr. 15, etaj 1 şi 2, sector 

1 

21.618,19 lei 21.618,19 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

266 ROMINTUR SRL 
Odobeşti, str. Nicolae Ioniță, nr. 

36, Ajud. Vrancea 
52.473,26 lei 52.473,26 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

267 

ROMINSTA SRL CU 

SEDIUL ALES LA 

CAB.AV.COSTEA VASILE 

Loc.Cristeşti, str. Principală, nr. 

800D, jud. Mureş 
31.500,00 lei 31.500,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2023 

 

268 
ROMPETROL 

DOWNSTREAM SRL 

Mun.București, Piața Presei 

Libere, nr.3-5, City Gate 

Northern Tower Building, et.2, 

sect. 1 

20.103,02 lei 20.103,02 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2024 

 

269 ROMPREST ENERGY SRL 

Mun. București, b-dul. 

Poligrafiei, nr. 1C, etaj 2, sector 

1 

4.718,95 lei 4.718,95 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2025 

 

270 ROSAL GRUP SA 
Mun. Bucuresti, Șoseaua 

Giurgiului, Nr. 33A, Sector 4 
569,27 lei 569,27 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2026 

 

271 
ROSCA MONICA 

CARMEN 
date cu caracter personal 894,00 lei 894,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2027 

 

272 ROSIDAV-GRUP SRL 
Loc. Câmpina, str. Petrolistului, 

nr. 9A, jud. Prahova 
68.696,32 lei 68.696,32 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2028 

 

273 ROWATER NET SA 
Mun.Buzău, Şoseaua Brăilei nr. 

15, judeţul Buzău 
26.358,50 lei 26.358,50 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2029 

 

274 
ROYA RENT ACAR PRIN 

AVOCAT UDREA GABI 

lordania, Aman, Swefieh Nooh 

Alromi, str. Buliding nr. 10 
759.666,45 lei 757.192,90 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2030 
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275 RUBITRANS GRK SRL 
Com. Lieşti, str. Dreptăţii, nr. 6, 

Jud. Galaţi 
212.368,47 lei 

117.089,96 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2031 

 

95.278,51 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

276 S.BG TRANSMAR SRL 

Loc. Nehoiu, strada ing. 

Costache Nicolae, bloc B3b, etaj 

1, apt. 3, judeţul Buzău 

161.604,24 lei 

32.703,82 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

128.900,42 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

277 
S.C.P POPOVICI NIŢU 

STOICA & ASOCIAŢII 

București, Calea Dorobanți, nr. 

239, etaj 6, sector 1 
2.308.400,40 lei 2.308.400,40 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

278 S.I.M.A.R S.A 
Mun. București, b-dul. Preciziei, 

nr. 1, sector 6 
28.519,51 lei 28.519,51 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

279 

S.N. CONSTRUCTION - 

CU SEDIUL ALES LA 

SCA GORUN ŞI 

ASOCIAŢII 

Sri Lanka, 765/87 A, National 

Housing Scheme, Maligawatta, 

Colombo 10, 

72.890,26 lei 72.890,26 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

280 
SAFETY MENTOR 4 ALL 

SRL 

Loc. Focşani, str. Dimitrie 

Cantemir, nr. 3, bl. P, ap. 39, 

jud. Vrancea 

15.000,00 lei 15.000,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

281 

SAINT-GOBAIN 

CONSTRUCTION 

PRODUCTS ROMÂNIA 

SRL 

Mun.București, Şos. Pipera, nr. 

43, Clădirea Floreasca Park, 

Corpul A, birourile 25-41, et. 3, 

sector 2 

349.589,90 lei 349.589,90 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

282 

SALUBRITATE 

ECOLOGICA CISLAU 

SRL 

Cislau, com. Cislau, Tarlaua nr. 

136, nr. 395, jud. Buzău 
524,78 lei 524,78 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

283 
SARGHIUTA CORNELIU 

RADU 
date cu caracter personal 27.286,00 lei 27.286,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

284 SĂNDICĂ GHIŢĂ date cu caracter personal 1.962,77 lei 1.962,77 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

285 
SATTELITE CAR 

COMPANY 

lordania, 248 Mecca Street, 

Amman Hashemite Kingdom of 

Jordan 

90.233,72 lei 90.233,72 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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286 
SC ABRAZIV EXPERT 

SRL 

Râmnicu Vâlcea, str. Alexandru 

Lahovari, nr. 4, jud. Vâlcea 
76.361,71 lei 76.361,71 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

287 
SC ABT VIALEX 

SECOLUL XXI SRL 

Argeş, Sat. Albota, 439A, Bis. 

C. 
150.000,00 lei 128.149,23 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

288 SC ADI & IULIA SRL 
Lancaram, str. Dealului nr. 5 

jud. Alba 
85.655,81 lei 

59.999,99 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

25.655,82 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

289 SC ADIANA COM SRL 
Mun. Târgu Mureş, str. 

Dezrobirii nr.40, jud. Mureş 
75.697,65 lei 7.597,65 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

290 SC ALIMAR CONINF SRL 
Mun.Sibiu str George 

Topârceanu, nr. 30, jud. Sibiu 
15.458,63 lei 15.458,63 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

291 SC ALIPAN TUR SRL Loc.Boloteşti, jud. Vrancea 80.877,71 lei 80.877,71 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

292 SC ALL TIN SRL 
Loc. Vălenii de Mureş, nr. 452B, 

Jud. Mureş 
11.766,72 lei 11.766,72 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

293 SC AMP GRUP SRL 
Mun. Craiova, str. Calea 

Severinului, nr. 72, Jud. Dolj, 
226.122,50 lei 226.122,50 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

294 
SC ANCA STEEL 

DISTRIBUTION SRL 

Municipiul Curtea de Arges, Jud 

ARGES, str. Oborului, nr. 20 
6.290,34 lei 6.290,34 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

295 
SC ANCOSAN RADUT 

SRL 

Loc. Afumaţi str. Aleea 

Piersicului, nr. 1 jud. DOLJ 
192.521,93 lei 

110.000,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

82.521,93 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

296 SC ANGIONFLOR SRL Loc. Ocna Sugatag, nr. 31, jud. 63.349,80 lei 63.349,80 lei Conform raportul 
 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

245 

PRIN AVOCAT POP 

ALEXANDRU IOAN 

Maramureş de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

297 

SC ANTORA TRANS SRL 

- CU SEDIUL ALES LA 

SCA HUTOPILA ŞI 

CRISTEA 

Mun. Făgăraș, / str. Forjei, nr. 4, 

jud. Brașov 
37.455,00 lei 37.455,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

298 
SC ANTREPRIZA 

MONTAJ INTALATII SA 

Mun. Baia Mare, ALEEA 

ELECTROLIZEI NR. 1 
60.882,46 lei 60.882,46 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

299 SC APA CANAL 2000 SA 
Piteşti, b-dul I.C. Brătianu, nr. 

24A 
368,96 lei 368,96 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

300 SC APA CTTA SA ALBA Alba Iulia,str. Vasile Goldis 6.993,00 lei 6.993,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

301 
SC APA SERV VALEA 

JIULUI SA 

Petroşani, str. Cuza Vodă, nr. 

23. Jud. Hunedoara 
16.643,18 lei 16.643,18 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

302 SC APAREGIO GORJ SA Tineretului, nr. 8, et. 2, Jud. Gorj 11.502,43 lei 11.502,43 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

303 SC APIS COM SRL 
Blaj, str. Iuliu Maniu, nr. 5A, 

jud. Alba 
14.983,55 lei 

8.330,01 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

6.653,55 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

304 SC AQUACARAS SA 
Mun. Reșița, Piața Republicii, 

nr. 7, jud. Caraș-Severin 
385.447,04 lei 385.447,04 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

305 

SC ARGIF PROIECT 

SRLCU SEDIUL ALES LA 

SPARL GISCAN, 

ŢIBULEAC ŞI ASOCIAŢII 

Argeş, Mun. Piteşti, Bdul. I.C. 

Brătianu, Nr. 34. 
315.886,28 lei 

182.638,14 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

133.248,14 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

306 
SC ARMEANCA PREST 

COM SRL 

TG-JIU, STR. ANA 

IPATESCU, NR. 4A, JUD. 

GORJ 

36.073,06 lei 36.073,06 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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307 
SC AUTO COS SERVICE 

SRL 

Selimbăr, str. Mihai Viteazu, nr. 

81, jud. Sibiu 
23.708,43 lei 23.708,43 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

308 SC AUTOHER TAHO SRL 

DÉVA, 

blv.N.BĂLCESCU,16A/56, jud. 

HUNEDOARA punct de lucru: 

DEVA,str.DEPOZITELOR,nr. 

10,jud. HUNEDOARA 

12.176,48 lei 12.176,48 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

309 SC AVALIS 2002 SRL 

Loc. Otelu Roșu , str. 

Tineretului nr.1C, Jud. Caras-

Severin 

150.157,74 lei 150.157,74 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

310 SC AXACONSULT SRL 
Mun. Alba Iulia, str. Lucian 

Blaga nr. 7, ap. 4, jud. Alba 
2.471,00 lei 2.471,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

311 
SC BAC 

HIDROCONSTRUCT SRL 

Ardeoani, com. Ardeoani, str. 

Principala, nr. 548, jud. Bacău 
342.969,22 lei 342.969,22 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

312 SC BACHIS SRL 
Costi, Str. Aleea Soarelui 71 r.3, 

jud.Galați 
200.638,56 lei 200.638,56 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

313 SC BELLAVI SRL 
Ocna Mureş, str. Ştefan 

Augustin, nr. 19, jud. Alba 
10.242,33 lei 10.242,33 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

314 SC BERI GRUP SRL 

Mun. Alba Iulia, b-dul 

Transilvaniei, nr.20, bl.62, ap. 

13, jud. Alba 

19.661,15 lei 19.661,15 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

315 SC BIA GRUP SRL 
Municipiul Cluj Napoca, str. 

Calea Baciului, nr. 27 
1.706.360,20 lei 

1.020.521,55 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

685.838,65 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

316 SC BIO TECH SRL 

Mun.Constanţa. Blv. Mamaia, 

nr. 68, bl.4, blvd. Mamaia, nr.68, 

bl. BI4, sc.A, ap.6, 

jud.Constanta 

32.567,97 lei 32.567,97 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

317 
SC BISTRA AUTOTRANS 

SRL 

Oţelu-Roşu, str. Libertăţii, bl. 6, 

sc. A, ap. 2, jud. Caraş-Severin 
2.760,00 lei 1.500,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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318 SC BIXI TRANS SRL Alba, Com. Cricău, Nr. 185 9.555,05 lei 9.555,05 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

319 SC BIXINSTAL SRL Loc. Cricău, nr. 185, jud. Albá 238.256,23 lei 

187.638,58 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

50.617,65 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

320 SC BOMATEU SRL 
Mun. Dej, str.Slatinei, nr.9C jud. 

Cluj 
13.304,20 lei 13.304,20 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

321 
SC BRANTNER SERVICII 

ECOLOGICE SRL 

Cluj Napoca, str. Lalelelor, nr. 

11, ap. 46, județul Cluj, 
8.218,95 lei 8.218,95 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

322 SC BRICUS COM SRL 
Lapusata, Str. Scorușu, județ 

Vâlcea 
54.133,41 lei 54.133,41 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

323 SC BUILD WATER SRL 
DEVA, Calea Zarandului, Nr. 

59, Et. 1, Cam. 3 
17.774,65 lei 17.774,65 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

324 SC C&M DATECOM SRL 
Loc. Simeria, str. Streiului, 

DN7-FN, Jud. Hunedoara 
126.655,47 lei 126.655,47 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

325 
SC CAMINO 

CONSTRUCT SRL 

Municipiul Onești str. Ciresoaia 

nr.5/A/5 
7.140,00 lei 7.140,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

326 SC CANAL TRANS SRL 
Localitatea Dumbravesti, jud. 

Prahova 
29.036,00 lei 29.036,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

327 SC CARBIA RBA SRL 

Mun. CLUJ-

NAPOCA,STR.CALEA 

BACIULUI NR.15.-17 

123.580,01 lei 123.580,01 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

328 SC CARGO RAZELA SRL 
Com. Chiojdu, sat Basca 

Chiojdului Judet Buzau 
169.610,78 lei 169.610,78 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

329 
SC CASIVLAD PREST 

SRL 

Filipestii de Targ, sat Marginenii 

de Jos, nr. 218, jud. Prahova 
45.738,65 lei 45.738,65 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

330 SC CASTIL SRL ANINA ,Str. Uzinei Nr.16 Jud. 51.399,84 lei 20.938,82 lei Conform raportul 
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Caras Severin de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

30.461,02 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

331 
SC CEFAIN CONSTRUCT 

SRL 

Giurgiu, str. Piața 1907 nr. 2., 

jud. Giurgiu 
27.409,41 lei 27.409,41 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

332 SC CHIULAN SRL 
Timișoara, Str. Drubeta Nr 

74.Ap. 3 
83.812,74 lei 83.812,74 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

333 SC CIMATRON SRL 
Loc. Bacău, str. 9 Mai, nr. 80, 

jud. Bacău 
13.661,49 lei 13.661,49 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

334 SC CIVIL SPEED SRL 
Rm. Valcea, B-dul Tudor 

Vladimirescu nr. 2, jud. Valcea 
29.547,49 lei 29.547,49 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

335 
SC CLASIMA 

CONSTRUCT SRL 

Petroșani, str. 1 Decembrie 

1918, nr. 131, județ Hunedoara 
58.517,21 lei 58.517,21 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

336 
SC COLCEAR SERVCOM 

SRL 

23 AUGUST nr.48 Jud. Caras-

Severin 
19.116,83 lei 19.116,83 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

337 
SC COMASIND SERVICII 

SRL CU SEDIUL ALES 

Bucureşti, str. Justinian, nr. 11, 

corp B, et. 1, cam. 6, sector 2 
7.140,00 lei 7.140,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

338 SC COMINFO SRL 

Mun. TARGU MURES, Str. B-

DUL 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 

41, Ap. 14, județ MUREȘ 

1.743,35 lei 1.743,35 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

339 
SC COMMETCAR SA 

PALTINIS 

Strada Principana 187, 327295, 

Păltiniş 
59.158,08 lei 59.158,08 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

340 
SC COMPANIA DE APA 

SA 

Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, 

jud. Buzău 
4.942,04 lei 4.942,04 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

341 
SC COMPANIA DE APĂ 

OLT SA 

latina, str. Artileriei nr.2, jud. 

Olt 
1.333,91 lei 1.333,91 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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342 

SC COMPANIA 

REGIONALA DE APA 

BACAU SA 

Mun.Bacău, str. H. Coandă nr. 2, 

judeţul Bacău 
30.646,61 lei 30.646,61 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

343 SC COMTEC SRL TG-JIU 
Tg. Jiu, bld. C. Brâncuşi, nr. 3A, 

judeţul Gorj 
13.940,74 lei 13.940,74 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

344 
SC CONCEPT INVEST 

SRL 

Rm. Valcea, Calea lui Traian, nr. 

114, bl. L-Union, Jud. Valcea 
1.784,05 lei 1.784,05 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

345 SC CONREP SA 
Mun.Viseu de Sus, Str. Mioritei, 

nr. 4, jud. Maramures 
1.484.860,01 lei 1.484.860,01 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

346 
SC CONSTRUCT 102 

CARANSEBES SA 

Municipiul Caransebeş, Str. 

SESU ROSU, Nr. 2-4, Județ 

Caraş-Severin, Cod poștal 

325400 

129.511,00 lei 129.511,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

347 
SC CONSTRUCT INSTAL 

BUTA SRL 

Otelu Rosu, Str. Avram Iancu, 

nr. 9 
33.209,83 lei 

544,95 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

32.664,57 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

348 SC CONSTRUCTII SRL 
Cluj-Napoca, str. Bucegi, nr.2, 

bl. X3, ap.33, jud. Cluj 
37.161,07 lei 37.161,07 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

349 
SC CONSULTING 

OMEGA SRL 

Mun. Brăila, Bd. Dorobanți nr. 

371, Jud. Brăila 
249.513,81 lei 249.513,81 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

350 

SC CONTINENTAL SRL 

PRIN CII DANESCU 

V.ION 

Mun. Brăila, Bd. Dorobanți nr. 

371, Jud. Brăila 
69.637,48 lei 69.637,48 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

351 
SC CORBEANU ADY 

SRL-D 

Berbeşti, str. Principala, 

B1.A22, Sc.B, Et.2,Ap.9, jud. 

Valcea 

119.836,15 lei 

30.000,10 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

89.836,05 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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352 SC CROMTRANS SRL 
Bedeciu, nr. 251, jud. Cluj, 

înregistrată la ORC Cluj 
15.193,80 lei 15.193,80 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

353 SC DACOREX COM SRL 
Mun. Tg-Jiu, Str. Viitorului, Nr. 

2, jud. Gorj 
137.870,89 lei 137.870,89 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

354 
SC DACOS STEEL SUB 

SRL CU SEDIUL ALES 

Borşa, str. Independenței, nr. 23, 

scara B, ap. 2, jud. Maramureș 
37.418,18 lei 

23.349,78 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

14.068,40 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

355 
SC DAMAR CONSULT 

SRL 

Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, 

strada Gării, nr. 3 
9.225,69 lei 9.225,69 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

356 SC DANIEL INSTAL SRL 
Slatina str Corcodusului nr. 2 

Județul Olt 
61.979,18 lei 

52.018,79 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

8.979,48 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

357 

SC DANSIM SRL PRIN 

AVOCAT POP 

ALEXANDRU IOAN 

Municipiul Baia Mare, str. 

Rapsodiei nr. 2/34; jud. 

Maramureș 

516.921,83 lei 

325.900,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

191.021,83 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

358 
SC DINAMIC 92 

DISTRIBUTION SRL 

Piatra Neamț, bulevardul 

General Nicolae Dascalescu nr. 

12A, județul Neamț 

3.280,54 lei 3.280,54 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

359 SC DOCUCENTER SRL 
Bacău, Str. Lucrețiu Pătrăşcanu, 

nr. 2, parter, județul Bacău 
13.056,29 lei 13.056,29 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

360 SC DOMAR SERVICE SRL Aiud, ALBA, str.BAILOR nr.1 37.496,11 lei 37.496,11 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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361 
SC DOMENIUL PUBLIC 

TURDA SA 

Turda, str. Petru Maior, nr. 4, 

judeţul Cluj 
13.377,06 lei 13.377,06 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

362 SC DOMODENIS SRL 
Ponorel, comuna Vidra, nr. 

686A, jud. Alba 
10.662,40 lei 10.662,40 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

363 
SC DRILL ROCK TOOLS 

SRL 

Municipiul Deva, str. Ciprian 

Porumbescu, bl. 22, sc. C, 

parter, ap. 21, jud. Hunedoara 

53.385,96 lei 0,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

364 
SC DRILLING 

TECHNOLOGY SRL 

Str:Aldea Soarelui 7 nr.3, jud. 

Galați 
17.713,98 lei 17.713,98 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

365 SC DRUM INSERV SRL 
Zalău, str. 22 Decembrie nr. 

250/A, jud. Sălaj 
143.116,65 lei 

97.135,19 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

45.981,46 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

366 SC DRUPO SRL Călan, str. Furnalistului, nr. 14 11.955,44 lei 11.955,44 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

367 
SC DRUSALCONSTRUCT 

SA 
Baia Mare, str. Hortensiei, nr. 2 33.844,80 lei 33.844,80 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

368 SC ECO GIORGIO SRL 
Sebeşel, comuna Sasciori, jud. 

Alba, nr. 53A 
176.580,47 lei 

96.735,75 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

79.844,72 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

369 SC ECOAPA DESIGN SRL 
Bucureşti, strada Drumul Lunca 

Ozunului 27-29, sector 3 
357.545,85 lei 

155.485,85 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

202.060,00 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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370 SC EKKOU VP SRL 
București, strada Johann Strauss, 

Nr. 2B, Etaj 4, Ap. 5, Sector 2 
341.190,79 lei 341.190,79 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

371 
SC ELECTRICA 

FURNIZARE SA 

Buzău, Bd. Mareşal Alex 

Averescu, nr. 3 
3.632,57 lei 3.632,57 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

372 SC ELECTRO VEST SRL 
Cluj Napoca, str. Calea 

Dezmirului nr.6 
74.647,63 lei 74.647,63 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

373 

SC ELECTROINST 

ATELIER INSTALATII 

SRL 

Cluj-Napoca, str. Donath nr. 23, 

bl. Mx3/30 
5.928,31 lei 5.928,31 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

374 
SC ELEWATUL SERV 

SRL 
Baia Mare, str. Fabricii nr.29A 288.911,00 lei 288.911,00 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

375 SC ELGABI SRL 
Jud. Galați, Hanu Conachi, com. 

Fundeni 
94.526,02 lei 94.526,02 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

376 
SC ELSACO 

ELECTRONIC SRL 
Jud. Botoşani str. Pacea, nr.41A 1.926.704,18 lei 

334.571,07 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1.592.133,11 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

377 
SC EMPORIUM GRUP 

SRL 

Mun. FOCȘANI, str 

Luceafărului, nr. 12, jud. 

Vrancea 

54.763,80 lei 54.763,80 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

378 
SC ENERGO 

CONSTRUCT SA 

Jud. Vrancea, Focşani, str. Dr. 

Telemac, nr. 2, bl. 1, ap. 4 
2.493.783,70 lei 

1.525.660,89 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

462.452,66 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

379 SC EURO ECOLOGIC SRL 
Jud. Harghita, Vlăhița, str. Mihai 

Eminescu nr. 9, ap. 18 
19.995,04 lei 19.995,04 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

380 SC EURO.EM SRL 
Mun. Piatra Neamț, Jud. Neamţ, 

str. Dumbravei nr. 1 
6.197,48 lei 6.197,48 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

381 

SC EUROSPIRIT SRL 

PRIN IONESCU SI 

ASOCIATII SPRL 

Mun. Bacău str Ștefan cel Mare 

nr 3, parter 
57.911,91 lei 57.911,91 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

382 SC EXFLOR SRL Mun. Sebeș , Strada Plevnei 5 2.161,21 lei 2.161,21 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

383 

SC FEDEX EXPRESS 

ROMANIA 

TRANSPORTATION SRL 

Mun. București, șos. București - 

Ploiești, nr. 172-176, Clădirea 

Platinum Business and 

Convention Center, et. 2, 

Secțiunile B3 și B4, Clădirea B, 

Sector 1 

12.620,94 lei 12.620,94 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

384 
SC FERO METAL MATEI 

SRL 
Mun. Sebeș, Strada Plevnei 5 104.843,56 lei 104.843,56 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

385 
SC FES FLOW ENERGY 

SOLUTION SRL 

Ilfov, Sat. Pasărea, Com. 

Brăneşti, Str. Braşov, Nr. 7 
1.792.736,58 lei 1.792.736,58 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

386 SC FIDELIANA SRL 
Mun. Sibiu , Strada Viile 

Sibiului 1 
13.207,84 lei 13.207,84 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

387 SC FINCODRUM SA 
Mun. Brasov, Str. Spicului, Nr. 

2 
4.676,00 lei 4.676,00 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

388 
SC FLUID GROUP 

HAGEN SRL 

Mun. Satu Mare, Carei, Str. 

Agoston, Nr. 68A. 
267.862,26 lei 267.862,26 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

389 
SC FOREXON PROSPECT 

SRL 

Jud. Alba, Aiud, Str. Axente 

Sever, Bl. 23, Sc E, Ap. 3 
51.902,45 lei 51.902,45 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

390 
SC GABRIELLE CGP 

CLINIQUE SRL 
Jud. Buzau, Str. Bradului, Nr. 1 3.440,00 lei 3.440,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

391 

SC GALMEDMUN SRL 

PRIN AV. CALDARARU 

FLORIN MIRCEA 

Mun. Galați, Strada Traian 58 22.530,00 lei 22.530,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

392 
SC GEIGER 

TRANSILVANIA SRL 

Jud. Mureş, Loc. Cristeşti, Nr. 

1E. 
22.294,22 lei 22.294,22 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

393 SC GENCO `93 SRL 
Mun. Bucuresti, Sector 1, B-dul 

Bucurestii Noi, Nr. 121 
14.054,42 lei 14.054,42 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

394 
SC GENERAL POWER 

SRL 

Jud. Buzau, Str. Dorobanti, Bloc 

10 E , Ap. 3, Et. P 
55.093,58 lei 55.093,58 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

395 SC GHIHON SRL 

Jud. Ilfov, Bragadiru, Str. 

Libertatii, Nr. 10-16, Bl. K2, Sc. 

2, Ap. 6 

40.020,07 lei 40.020,07 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

396 SC GIALEXTRONIC SRL 
Mun. Galați, Strada Leonard 

Nae 
14.402,33 lei 14.402,33 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

397 
SC GIRASOLAR 

ROMANIA SRL 

Jud. Brasov, Strada Jepilor, Nr. 

21, Ap. 9 
21.240,00 lei 21.240,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

398 SC GREENDAYS SRL 
Loc. Baia Mare, Maramures, 

Bdul. Traian 22A E 
3.246,39 lei 3.246,39 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

399 SC GRUCONSTRUCT SRL 
Loc. Targu Jiu, Gorj, Str. 22 

Decembrie 1989 - B 
13.955,80 lei 13.955,80 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

400 
SC GRUP PATROL 

GUARD SRL 

Mun. Caras Severin, Sat Ciuta, 

79 C 
14.635,86 lei 14.635,86 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

401 SC GURZA SRL 
Jud. Salaj, Sat Benesat, Nr. 65 

C. 
21.236,44 lei 21.236,44 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

402 SC HAWLE SRL 
Jud. Timiş, Loc. Timisoara, Str. 

Episcop Augustin Pacha 1 C 
70.730,99 lei 70.730,99 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

403 SC HIDRO GEOFOR SRL 
Mun. Cluj, Loc. Cluj Napoca, 

Str. Mircea Zaciu 5-7 C 
136.499,83 lei 136.499,83 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

404 

SC HIDRO INDUSTRIAL 

SRL CU SEDIUL ALES LA 

AV.VATAVU VALERIU 

Jud. Arges, Loc. Pitesti, Str. 

Schitului 70A C, Camera 3 
776.867,25 lei 

380.883,82 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

395.983,43 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

405 SC HIDRO-ARGES SRL 
Mun. Pitesti, Jud. Argeş, Str. 

Oborului, Nr. 2 
225.137,90 lei 225.137,90 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

406 SC HIDROAV SA 
Jud. Sibiu, Loc. Avrig, Str. 

Garii, Nr 29 
12.175,77 lei 12.175,77 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

407 SC HIDROEDIL SRL 
Mun. București, Sector 2, Strada 

Nicolae Filipescu 53-55 
552.404,80 lei 

77.881,97 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

474.522,83 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

408 SC HIDROJET GRUP SRL 
Jud. Tulcea, Str. Lacului 7 C , 

Sat Uzlina 
137.079,96 lei 137.079,96 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

409 SC HIDROTURISM SRL 
Str. Lacului 7 C , Sat Uzlina, 

Tulcea 
67.413,00 lei 67.413,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

410 

SC HTI INTERNATIONAL 

ROMANIA SRL PRIN SCA 

BORICEANU SI 

ASOCIATII 

Mun. Brasov, B-dul Muncii, Nr. 

22A, Et. 1 
1.190.126,81 lei 1.190.126,81 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

411 
SC IACO PRESTSERV 

CONSTRUCT SRL 

Municipiul Cluj-Napoca, Calea 

BACIULUI, Nr. 27, Județ Cluj 
10.160,03 lei 10.160,03 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

412 
SC IMOBILIAR 

CONSULTING SRL 

Loc. Focsani, Vrancea, Aleea 

Stadionului 10 B 
71.400,00 lei 71.400,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

413 
SC INTERTRANS 

BALASTIERA SRL 

Jud. Alba, Bd. Republicii, 109, 

Alba Iulia 
56.199,25 lei 56.199,25 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

414 
SC IOANA PRESTCOM 

SRL 

Municipiul Sibiu, Aleea 

IASOMIEI, Nr. 5, Scara A, Etaj 

1, Apartament 3, Județ Sibiu, 

Cod poștal 550046 

57.309,18 lei 57.309,18 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

415 SC IULIA BOSS SRL 
Jud.Satu Mare, Loc. Negresti 

Oas, Str. Victoriei, nr. 1/C 
2.268,80 lei 14.524,45 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

416 SC LAFORSERVICE SRL 
Jud. Bacău, Loc. Comăneşti, Str. 

Moldovei, Nr. 18 
200.789,12 lei 

196.028,14 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

4.760,98 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

417 
SC LAS PROM SRL PRIN 

AV. COSTEA VASILE 

Jud. Mures, Loc. Tg. Mures, Str. 

Cuza Voda, nr. 35 
115.105,66 lei 115.105,66 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

418 

SC LEMLAND SRL PRIN 

CAB.AV.GRAMA DIANA 

ALEXANDRA 

Jud. Galaţi, B-dul Dunărea, Nr. 

27, Bl. D7, Ap. 26. 
552.520,44 lei 

199.816,76 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

46.430,30 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

419 
SC LEVEL GROUND 

CONS AN SRL 

Jud. Galaţi, Sat Fundeni, Nr. 

153A. 
58.808,13 lei 58.768,15 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

420 
SC LINIAL ELECTRIC 

SRL CU SEDIUL ALES 

Municipiul Deva, Str. 

GRIVITEI, Nr. 54, Județ 

Hunedoara, Cod poștal 2700 

10.738,46 lei 10.738,46 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

421 
SC LLOYD'S REGISTER 

(ROMANIA) SRL 

Mun. Bucuresti, Sector 2, Sos. 

Iancului 31 E 
20.899,26 lei 20.899,26 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

422 SC LUSCAN COM SRL 
Judeţ. Buzau. Localitate Buzau. 

Adresă: Str. Plevnei 5 C 
17.499,89 lei 17.499,89 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

423 
SC MAC-ADY IMPEX SRL 

- CU SEDIUL ALES 

Jud. BACĂU, STR. MIORIŢEI, 

Nr. 88, Bl.88, Sc.D, Et.4, Ap.20 
289.945,47 lei 

28.199,70 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

261.745,77 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

424 SC MACARALE SRL 
Jud. Sibiu, Sibiu, Strada 

Hațegului 8 
3.687,42 lei 0,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

425 SC MACOFIL SA 
Jud. Gorj, Târgu Jiu, Strada 

Bârsești 217, CP 210001 
97.474,96 lei 97.474,96 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

426 SC MADALPIN SRL 

JUD. VÂLCEA, SAT 

FOLEȘTII DE JOS, COM. 

TOMȘANI, STR. 

PRINCIPALĂ NR. 5 

165.959,99 lei 

62.236,76 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

103.723,23 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

427 
SC MARBIA LUCAS 2014 

SRL 

Județ Satu Mare, Sat Certeze, 

Comuna Certeze, Str. Principală, 

Nr. 86, Cod poștal 447100 

37.612,07 lei 37.612,07 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

428 
SC MARCOM RMC'94 

SRL 

Jud. Ilfov, Otopeni, Str. Drumul 

Odăii, Nr. 14A 
4.581,50 lei 1.057,54 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

429 
SC MARIYSA PHOENIX 

SRL 

JUD. Hunedoara, Uricani, Str. 

Principala 22 
24.708,94 lei 24.708,94 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

430 SC MAXIBOR G&C SRL 

Municipiul Lupeni, Str. 

TINERETULUI, Nr. 12, 

Apartament 11, Județ Hunedoara 

3.839,40 lei 3.839,40 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

431 
SC MECAN CONSTRUCT 

SA 

Județ Buzău, Loc. Patârlagele, 

Oraş Patârlagele, Com. 

PATARLAGELE 

7.864,07 lei 7.864,07 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

432 SC MEDIA NET SRL 
Jud. Hunedoara, Loc. Hateg, Str. 

V. Babes, nr. 3 A 
3.398,00 lei 3.398,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

433 SC METIS SOL SRL 
Jud. Hunedoara, Loc. Lupeni, B-

dul Păcii, Nr. 10 
10.457,30 lei 10.457,30 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

434 SC MIF SA 

Jud. Mures, Loc. Sangeorgiu de 

Mures, Str. Ratul Morti, Nr. 

1357 

23.569,65 lei 23.569,65 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

435 SC MINIPROFIT SRL 

Localitate: Satu Mare. Judet. 

Satu Mare, Str. ARGESULUI, 

nr. 27. 

4.599,20 lei 4.599,20 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

436 SC MIXTCOM SRL Municipiul Miercurea Ciuc, Str. 88.040,54 lei 88.040,54 lei Conform raportul 
 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

258 

LELICENI, Nr. 41, Județ 

Harghita, Cod poștal 4100 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

437 

SC MOBILZONE SRL - CU 

SEDIUL ALES LA 

CABINET DE AVOCAT 

CRUCEANU IULIAN 

Com. Griviţa, Sat. 

Griviţa,Vaslui, Nr. 255 
103.746,12 lei 

51.394,08 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

52.352,04 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

438 SC MOLDOCOM SRL 
Loc.Iaşi, Str. Dragoş Vodă, Nr. 

27A. 
15.169,72 lei 15.169,72 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

439 
SC MONOLIT JUNIOR 

SRL 

Loc. Lancrăm, Municipiul 

Sebeş, Str. VECHE, Nr. 217, 

Județ Alba, Cod poștal 2575 

46.521,80 lei 46.521,80 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

440 
SC MONTALP PROSERV 

SRL 

Loc. Lupeni, Hunedoara, Str. 

Tudor Vladimirescu 110 C 
268.128,16 lei 

3.432,07 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

264.696,09 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

441 
SC MULTI TAF SERV 

FOREST SRL 

Mun. Lugoj, Jud. Timiş, Str. 

Jabarului, Nr. 79. 
73.613,49 lei 73.613,49 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

442 
SC NEGOVANU COSTEL 

& CO SRL 

Jud. Valcea, Loc. Avramesti, 

Com. Scundu 
70.309,64 lei 

62.606,01 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

7.703,63 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

443 
SC NICOVIC LOGISTIC 

SRL 

Mun. Alba, Salciua de Sus, Nr. 

414 
36.414,00 lei 36.414,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

444 

SC NOVATEX 

SOLUTIONS SRL PRIN 

TIRIL, DUSESCU SI 

ASOCIATII SCA 

Jud. Bihor, Ors. Oradea, 

Şoseaua Borşului, Nr. 38X. 
63.642,00 lei 63.642,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

445 

SC PAVAJE MONTAJ 

BAU SRL PRIN CH 

INSOLVENCY IPURL 

JUD. ALBA, MUN. ALBA 

IULIA, STR. DIMITRIE 

BOLINTINEANU, NR.15 

21.938,54 lei 4.882,37 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

17.056,17 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

446 
SC PENTAC IMPEX SRL 

TURDA 

Mun. Turda, Str. STR. 

SALCIEI, Nr. 2A, județ CLUJ 
26.677,00 lei 26.677,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

447 SC PERFECT TRANS SRL 
Mun. Buzău, Cart. Episcopiei, 

Bl. A7, Ap. 23, jud. Buzau 
37.764,09 lei 37.764,09 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

448 SC POLAR TECH SRL 

Mun. Turda, Str. Toamnei, Nr. 

1A, bloc Z, sc. A, et. 2, ap. 5, 

Jud. Cluj 

12.465,38 lei 12.465,38 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

449 

SC POLIFIT SRL CU 

SEDIUL ALES LA 

CAB.AV.CRISTINA 

ROTAR 

Mun. Sibiu, Calea Şurii Mici, 

Nr. 68, Jud. SIbiu 
48.608,03 lei 48.608,03 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

450 
SC PRESTARI SERVICII 

AUTO-CAMBIO SRL 

Jud. Covasna, Com. Barcani, Nr. 

275 
6.000,97 lei 6.000,97 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

451 
SC PRIME TRUCK 

SERVICES SRL 

Jud. Alba, Sat. Vințu de Jos, 

Strada Devei Nr 14 
5.000,00 lei 5.000,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

452 SC PRIMEX INVEST SRL 

Jud. Alba, Alba-Iulia, Str. N. 

Titulescu, Nr. 10B, bloc 

Columna, Sc. B, Ap. 6. 

3.761,30 lei 3.761,30 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

453 SC PROD FIZES SRL 

Jud. Alba, Alba-Iulia, Str. N. 

Titulescu, Nr. 10B, bloc 

Columna, Sc. B, Ap. 6. 

9.446,98 lei 9.446,98 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

454 SC PROESCAV SRL 

Județ Satu Mare, Loc. Negreşti-

Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, Str. 

LĂCRĂMIOARELOR, Nr. 31 

51.310,97 lei 51.310,97 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

455 
SC PROMETAL TOTAL 

GROUP SRL 

Mun. Bucuresti, Sectorul 6, Str. 

Sadinei 8 C 
31.535,00 lei 31.535,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

456 

SC PURECO 

ENVIRONMENT SRL - CU 

SEDIUL ALES 

Mun. Bucureşti, Sector 4, Str. 

Fraţii Făgaărăşanu, Nr. 56, C1, 

Et. 1, Cam. 2. 

304.777,56 lei 304.777,56 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

457 SC RANIDAS SRL 
Mun. Suceava, Vatra Dornei, 

Str. Argestru, Nr. 2 
20.884,50 lei 20.884,50 lei 

Conform raportul 

de verificare a  
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declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

458 
SC REAL FORCE 

SECURITY SRL 

Mun. Brad, Jud. Hunedoara, 

Strada Avram Iancu nr.43 
130.062,50 lei 130.062,50 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

459 
SC REG-ALEX PROD 

IMPEX SRL 

Mun. Reghin, Jud. Mureş, Str. 

Mihai Viteazu, nr. 2 
537.658,50 lei 537.658,50 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

460 
SC RETIM ECOLOGIC 

SERVICE SA 

Mun. Timișoara, Jud. Timiş, 

Strada Gheorghe Lazăr 24. 
22.488,01 lei 22.488,01 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

461 SC RIMPEX GROUP SRL 
Mun. Baia Mare, Str. 

Margeanului, Nr. 3A 
118.718,63 lei 98.718,63 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

462 SC ROBIALI SRL 

JUD. GALAȚI, COM. 

ȘENDRENI, SAT. ȘENDRENI, 

NR. 567 

100.800,00 lei 100.800,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

463 SC ROBMET SRL 
Jud. Neamț, Piatra Neamț , Str. 

Mihai Viteazul, DN15D 
9.277,32 lei 9.277,32 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

464 

SC ROMA2S 

TRANSYLVANIA 

INGINERIE SRL 

Jud. Arges, Pitesti, Str. Sfanta 

Vineri, nr. 47, bl. ASTRA, cam. 

4. 

7.848,19 lei 6.540,16 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

465 

SC ROMANIAN 

SECURITY SYSTEMS 

SRL 

Mun. București Bulevardul 

Dimitrie Pompeiu 10A. 
313.277,33 lei 313.277,33 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

466 
SC ROMFEREX IMPORT 

EXPORT SRL 
Balesti, Gavanesti, jud. Gorj, 80.738,35 lei 0,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

467 SC RO.CORI IMPEX SRL 
Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr. 

22, jud. Bacău 
9.861,74 lei 0,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

468 SC ROUTE MRC SRL 

Municipiul Bacău, Str. 

STADIONULUI, Nr. 17, Scara 

A, Apartament 1, Județ Bacău, 

Cod poștal 600150 

281.884,42 lei 281.884,42 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

469 SC SACOMET SA 
Jud. Valcea, Ors. Horezu, Str. 

Floriilor, Nr.1. 
308.106,46 lei 0,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

470 
SC SAFETY SOLUTIONS 

COMMUNITY SRL 

Loc. Focsani, Vrancea, B-dul. 

Dimitrie Cantemir 3 B 
13.685,00 lei 13.685,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

471 SC SALUBRIS SA 
Jud. Olt, Slatina, 230081, Str. 

Aleea Tineretului, nr. 2A 
1.506,52 lei 1.506,52 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

472 

SC SAMRACING SRL 

PRIN DRB INSOLVENCY 

SPRL 

Mun. Satul Mare, Str. 

GABRIEL GEORGESCU, nr. 

32 

202.444,00 lei 67.411,52 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

473 SC SANSA IMPEX SRL 
Com. Armenis, Sat. Fenes, Nr. 

191, jud.Caras Severin 
8.607,85 lei 8.607,85 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

474 

SC 

SCHUBERT&FRANZKE 

SRL 

Strada Plopilor 83, Mun. Cluj-

Napoca 400000 
3.770,00 lei 3.770,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

475 SC SEDA INVEST SRL 

Str.Paris nr.26-30, Parc 

Industrial Graells & Llonch, 

Prejmer, Brasov 

31.657,69 lei 31.657,69 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

476 
SC SIBO3ME 

INTEGRATION SRL 

Pitesti, Str. Sfanta Vineri, nr. 47, 

bl. ASTRA, cam. 10, Jud. Arges 
12.957,70 lei 10.888,82 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

477 
SC SINBIN CONSTRUCT 

SRL 

Arad, Str. Fulgerului, nr. 17, 

Jud. Arad 
23.055,59 lei 23.055,59 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

478 SC SITROM 97 SA 
Strada Corneliu Coposu 3-4, 

Arad 
31.863,68 lei 31.863,68 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

479 SC SMITH&KLEIN SRL 

Tg. Jiu. Str. Tudor 

Vladimirescu, nr. 105, C1, Jud. 

Gorj 

69.220,25 lei 69.220,25 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

480 SC SOCEND IND SA Str. Tineretului, Rovinari, Gorj 104.084,00 lei 104.084,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

481 
SC SOIMUL SECURITI 

PROTECT SRL 

Municipiul Piteşti, Str. 

EXERCIŢIU, Nr. 2, Camera 2, 

Bloc A3, Etaj Parter, Județ 

Argeş 

35.291,59 lei 35.291,59 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

482 SC SOL INST SRL Valea Larga, Jud. Mures 31.729,89 lei 20.647,63 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

483 SC SORIMAR TRANS SRL 
Vâlcea, Com. Berislăveşti, Sat. 

Rădăcineşti 
55.403,18 lei 55.403,18 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

484 SC SPERANTA SRL 

Loc. Novaci, Oraş Novaci, Str. 

VALEA GILORTULUI, Nr. 63, 

Județ Gorj, 

42.106,90 lei 42.106,90 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

485 SC STARMIN CLUB SRL 
Str. Victoriei, Nr.21. Bl. 21, Sc. 

1, Ap. 2 
3.000,00 lei 3.000,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

486 SC STECOPAL SRL 
Muşeteşti, Sat. Bârcaciu, nr. 16, 

Jud. Gorj 
198.119,93 lei 198.119,93 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

487 
SC STEFFANY SERV 

INVEST SRL 

Hateg, str. M. Eminsecu, nr. 67, 

Jud. Hunedoara 
44.094,78 lei 44.094,78 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

488 SC STEFI COMPANY SRL 
Satu Mare, Sat Tarsolt, Str. 

Principala 643 C 
13.623,50 lei 13.623,50 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

489 

SC STEPTRANS SRL PRIN 

AVOCAT BARBUTA 

ELENA DANIELA 

Strada Tineretului nr 8, Adjud 63.737,59 lei 63.737,59 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

490 
SC STONE COMPANY 

SRL 

Sibiu, Loc. Talmaciu, Str. Unirii, 

Nr. 1J. 
630.162,04 lei 630.162,04 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

491 SC SULFATIM SRL 
Timisoara, Str. Adolescentei, Nr. 

8, Ap. 1, Jud. Timis 
44.367,68 lei 43.164,45 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

492 
SC SUNATOAREA COM 

SRL 

Sat Dumbrăveni, Comuna 

Crasna, Județ Gorj, 
84.102,01 lei 84.102,01 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

493 
SC SYLC CON TRANS 

SRL 

Strada Tudor Vladimirescu 7, 

Arad 
73.185,90 lei 73.185,90 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

494 
SC TAC MANOR FARM 

SRL 

Ploiesti, Str. Sos Vestului, nr. 

18, bl 102, sc C, et 5 ap 23 
181.237,33 lei 181.237,33 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

495 SC TAR MV SRL 
Iasi, Soseaua Iasi – Tomesti, 

Nr.4G 
47.449,23 lei 47.449,23 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

496 
TCI CONTRACTOR 

GENERAL S.A. 

Mun. Cluj-Napoca, Str. 

Alexandru Vaida Voievod. Nr. 

2, Cluj. 

17.127.166,70 lei 17.127.166,70 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

497 SC TEHNO WORLD SRL 
Loc. Baia, Nr. 1616, Jud. 

Suceava 
274.675,48 lei 274.675,48 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

498 SC TEHNOINSTAL SRL 
Tg. Jiu, Str. 1 Decembrie 1918, 

nr. 77, Jud. Gorj 
46.734,77 lei 46.734,77 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

499 

SC TIMOC SRL CU 

SEDIUL ALES LA AV. 

BORZA GEORGE 

LUCIAN 

Timiş, Bucovat, Str. Principală, 

Nr. 376. 
15.516,59 lei 15.516,59 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

500 SC TITAN PRINT SRL 
Bacau, Str. Primaverii, Nr. 3, Bl. 

3, Sc. A, Ap. 9 
22.124,35 lei 22.124,35 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

501 SC TOURING SRL 
Tg. Jiu, Str. 22 Dcembrie 1989 

20 C, Gorj 
37.100,56 lei 37.100,56 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

502 
SC TRANS COMPANI 

ANDREI SRL 

Olt, Com. Marunţei, Sat. Malu 

Rosu, 
211.948,00 lei 87.016,66 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

503 SC TRITON SRL 
Mun. Constanta, B-dul Aurel 

Vlaicu, nr. 217 
4.528,78 lei 4.528,78 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

504 SC VALIS SECURITY SRL 
Rm. Valcea, Str. Doru Popian, 

Nr. 2A, Jud. Valcea 
97.116,64 lei 97.116,64 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

505 SC VALORIS SRL 
Strada Râureni 266, Râmnicu 

Vâlcea 
16.049,81 lei 16.049,81 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

506 
SC VALPLAST 

INDUSTRIE SRL 

Mun. Bucureşti, Sector 6, Bd. 

Preciziei, Nr. 9. 
712.036,85 lei 712.036,85 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

507 SC VEPEX COM SRL Galati, Brailei, nr. 360 98.631,83 lei 98.631,83 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

508 SC VERDINVEST SRL 
Târgu Mureş, Str. Somnului, Nr. 

11. 
7.757,20 lei 7.757,20 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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509 SC VILFOREST SRL 
Sat Olteni, Comuna Bujoreni, 

Com. Bujoreni, Județ Vâlcea 
124.053,34 lei 124.053,34 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

510 SC VITAL SA 
Baia Mare, Str. Gheorghe 

Sincai, nr. 21 
470,27 lei 470,27 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

511 SC VMV SECURITY SRL 
JUD. SIBIU ,ORȘ. AVRIG, 

STR. CLOȘCA, BL.18, AP.4 
98.222,84 lei 77.662,42 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

512 

SC WILO TRANS SRL CU 

SEDIUL ALES LA 

CAB.AV.PUT SEPTIMIU 

IOAN 

Cluj, Cluj Napoca, Str. Steluţei, 

Nr. 6. 
773.890,68 lei 773.890,68 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

513 
SC WURTH ROMANIA 

SRL 

Loc. Otopeni, Str. Drumul Garii, 

nr. 25-35, jud. Ilfov 
5.091,09 lei 5.091,09 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

514 SCHIAU ION date cu caracter personal 71.523,00 lei 71.523,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

515 

SECVISION BUSINESS 

SOLUTIONS SRL PRIN 

SCA PERJU, ROTARU SI 

ASOCIATII 

MUNICIPIUL BUCURESTI, 

SECTOR 6, SPL. 

INDEPENDENTEI, NR.319, 

BL.OB. 12, ET.2 

642.541,21 lei 642.541,21 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

516 SELECTRA INSTAL SRL 
Loc. Baicoi, Str. Schelei, Nr. 5, 

Jud. Prahova 
22.159,02 lei 22.159,02 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

517 
SELGROS CASH & 

CARRY SRL 

Mun.Brasov, Calea Bucuresti 

nr.231 C 
29.440,45 lei 29.440,45 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

518 
SERGIU TRANS 

AGREGATE SRL 

Loc. Abrud, Oraş Abrud, Str. 

DECEBAL, Nr. 10, Județ Alba 
94.007,80 lei 94.007,80 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

519 

SERVICIUL PUBLIC DE 

ALIMENTARE CU 

ENERGIE TERMICA IN 

MUNICIPIUL DROBETA 

TURNU SEVERIN 

Dr. Turnu Severin, str. 

Serpentina Roşiori, nr. 1-3, 

Mehedinţi 

1.732,51 lei 1.732,51 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

520 
SFR MINI 

EXCAVATOARE S.R.L. 

Simeria Veche, Str. Principala, 

90, Jud. Hunedoara 
651.890,00 lei 651.890,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

521 

SIAD ROMANIA SRL 

PRIN AV. ANDREI 

MARIAN 

Mun. Bucuresti, Sector 6, 

Drumul Osiei, nr 75-79 
61.505,22 lei 7.961,23 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 
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3543/24.03.2022 

53.543,99 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

522 

SIALCO TRADING SRL 

PRIN AVOCAT TUDOR 

GEORGE LAURENTIU 

Municipiul Bucureşti, Aleea 

Meteorologiei, Nr. 21 F. 
1.437.636,94 lei 1.437.636,94 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

523 

SIKA ROMÂNIA SRL 

PRIN AV. ADRIAN 

GHERGULESCU 

Municipiul Braşov, Str. IOAN 

CLOPOTEL, Nr. 4, Județ 

Braşov 

53.063,52 lei 53.063,52 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

524 SILEAN EMIL PFA 
Sat Panade, nr. 11, com. Sancel, 

jud. Alba 
32.000,00 lei 32.000,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

525 SIREMET SRL 
Com. Sendreni, Jud. Galati, nr. 

662 
407.006,41 lei 407.006,41 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

526 

SOCIETATEA DE 

PRODUCERE A 

ENERGIEI ELECTRICE IN 

HIDROCENTRALE 

HIDROELECTRICA SA 

Municipiul Bucuresti, Sector 1, 

Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, 

Cladirea Tower Center, Et. 10-

15, Cod postal:RO-011171 

18.888.565,32 lei 

2.567.388,60 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

11.958.610,50 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

527 

SOCIETATEA DE 

SERVICII 

HIDROENERGETICE 

HIDROSERV SA 

Municipiul Bucuresti, 

Constantin Nacu nr. 3, et. 3-5 
1.911.903,55 lei 0,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

528 
SOCIETATEA 

EDILITARA PUBLIC SA 

Municipiul Târgu Jiu, Str. 

VICTORIEI, Nr. 45, Bloc 45, 

Județ Gorj 

280.078,24 lei 

166.239,32 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

113.839,22 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

529 

SOCIETATEA 

NAŢIONALĂ DE 

RADIOCOMUNICAŢII SA 

BUCURESTI 

Municipiul Bucuresti, Sector 4, 

Soseaua Oltenitei, nr. 103 
2.655,01 lei 2.655,01 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

530 
SPRINTSCAN EXPLORER 

SRL 

Sat. Branceni, Com. Pestisani, 

Str. Principala, nr. 116, Jud. 

Gorj 

56.003,53 lei 56.003,53 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

531 STAMY AUTO EXPERT Mun. Caransebes, Str. Muntele 4.790,00 lei 4.790,00 lei Conform raportul 
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SRL Mic, nr. 90, Jud. Caras Severin de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

532 
STANCIU OCTAVIAN 

GHEORGHE 
date cu caracter personal 73.737,00 lei 73.737,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

533 
SUCCES NIC COM SRL - 

CU SEDIUL ALES 

Oraş Voluntari, Str. BUCEGI, 

Nr. 1, Județ Ilfov, Cod poștal 

77190 

6.173,95 lei 6.173,95 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

534 
SW UMWELTTECHNIK 

ROMANIA SRL 

Com. Ortisoara, Str. Principala, 

680, , Timis, 307305 
125.634,04 lei 125.634,04 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

535 

TACON SRL LA CABINET 

AVOCAT CRIHAN 

TUDOR 

Municipiul Zalău, Str. MORII, 

Nr. 1A, Județ Sălaj 
12.175,15 lei 12.175,15 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

536 TALC DOLOMITA SA 

Mun. HUNEDOARA, Str. STR. 

ZLASTI, Nr. 121, județ 

HUNEDOARA 

2.893,86 lei 2.893,86 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

537 TARNIŢA PREST SRL 
Loc. Tarnita, FN, Com. Gilau, 

Jud. Cluj 
19.227,45 lei 19.227,45 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

538 
TARVOS GENERAL 

CONTRACTOR SRL 

Com. Carcea, Sat. Carcea, Aleea 

Teiului, Nr. 1A, jud.Dolj 
359.669,82 lei 359.669,82 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

539 TEGERO & CO SRL 
Mun. Sibiu, Şoseaua Alba Iulia 

Nr. 100C 
4.090,85 lei 4.090,85 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

540 TEHNOPREST 2001 SRL 
Str. Pacii, 20, Chitila, Ilfov, 

077045, Chitila 
80.223,34 lei 80.223,34 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

541 

TERRA DINAMIC SRL 

PRIN AV. CRISTEA 

VIOLETA 

Municipiul Bucureşti , Sectorul 

3, B-dul N.Grigorescu, Nr. 61, 

Bloc PM3, Scara A, Etaj 7, 

Apartament 30 

230.269,60 lei 230.269,60 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

542 

TERRAMAX SRL PRIN 

SCA TUDOSE, 

GHEORGHE SI 

ASOCIATII 

Mun. Targu Jiu, Str. 23 August, 

Nr. 59A, jud. Gorj 
521.470,04 lei 

1.169.996,63 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

656.164,07 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 
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creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

543 

TGM GROUP 

CONSTRUCT 

EXCLUSIVE SRL 

Sat Argeşelu, Comuna 

Mărăcineni, Nr. 537 F, BIROUL 

NR.2, Județ Argeş 

1.046,43 lei 0,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

544 
THE BEST BALA&CORY 

SRL 

Mun. Focsani , Str. Bld. Unirii, 

nr. 20, bl. B2, sc 3, et 7, ap 116, 

Jud. Vrancea 

9.147,40 lei 7.485,64 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

545 

THIEN AN 

CONSTRUCTION, 

MANPOWER SUPPLY 

AND IMPORT-EXPORT 

JOINT STOCK COMPANY 

(TAMAX JSC) 

Str. Nguzen Tuan, Dep. Nhan 

Chinh, Districtul Thanh Huan, 

Hanoi, Vietnam 

938.845,16 lei 938.845,16 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

546 TICERVAL SRL 

Galati, Com. Tudor 

Vladimirescu, Str. Plincipala, 

Nr. 837 

230.995,89 lei 

197.102,47 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

33.893,22 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

547 
TICONI PROTECTIE SI 

PAZA SRL 

Municipiul Slatina, Str. 

ZMEUREI, Nr. 3, Bloc 7, Scara 

B, Apartament 2, Județ Olt 

1.786.545,85 lei 1.786.545,85 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

548 TIMOFTI DORIAN date cu caracter personal 75.093,00 lei 75.093,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

549 TIRZIU VIOREL date cu caracter personal 27.286,00 lei 27.286,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

550 TOADER G&V SRL 

Sat Tudor Vladimirescu, 

Comuna Tudor Vladimirescu, 

Nr. 501, Județ Galaţi 

1.725.125,63 lei 

1.134.948,39 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

590.177,24 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

551 
TOPO BOGDI 

CONSTRUCT SRL 

Mun. Buzau, Sat Bascenii De 

Sus, Com. Calvini 
69.407,87 lei 69.407,87 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

552 SC TOPOGEODOME SRL 
Baru, str. Prof. Dr. Stefan 

Garbea, bl. A, sc. 1, et. 1, ap. 3 
4.379,00 lei 0,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

553 TOTAL DGC 2015 SRL Telesti, nr. 256 A, camera 1, jud. 13.318,96 lei 0,00 lei Conform raportul 
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Gorj, de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

554 TOTAL TEHNIC SRL 
Sura Mica, Str. Soseaua Sibiului, 

Nr. 63 
152.931,91 lei 152.931,91 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

555 TOTOLEA ARISTOTEL date cu caracter personal 76.431,00 lei 76.431,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

556 
TRANS DANILA SRL 

PRIN SCA IUSCO, JUCAN 

Mun. Cluj-Napoca, Str. Ernest 

Hemingway, Nr. 28, jud.Cluj 
26.518,53 lei 26.518,53 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

557 
TRANSFEROVIAR GRUP 

SA 

Str. Tudor Vladimirescu 2-4 

Cluj Napoca 
4.229,15 lei 3.383,32 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

558 

TRANSILVANIA 

HOLIDAY TRAVELS SRL 

PRIN MOLDOVEANU SI 

ASOCIATII SCA 

Mun. Sibiu, Str. Calea 

Dumbravii, Nr. 101 
20.405,00 lei 20.405,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

559 TRANZIT PIATRA SRL 
Ors. Patarglagele, Sat Valea 

Viei, Jud. Buzau 
269.723,18 lei 

112.776,14 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

156.946,86 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

560 TUDOR ALIN SRL 
Com. Slatina Timiş, Nr. 532, 

jud. Caraş Severin 
92.356,62 lei 92.356,62 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

561 UAT COMUNA LIVEZILE Loc. Livezile, nr. 59, Jud. Alba 9.267,54 lei 9.267,54 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

562 UAT COMUNA SOIMUS Soimus, str. Principala 2.822,00 lei 2.822,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

563 UAT ORAS MARASESTI 
Orş. Mărăşeşti, Strada Siret, Nr. 

1, jud. Vrancea 
197.561,36 lei 197.561,36 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

564 

UNITATEA DE 

EXECUTIE FORAJE 

MOTRU SA 

Loc. Motru , Str. Ceferistului, 

Nr. 12 C, Jud. Gorj 
46.940,00 lei 

18.750,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

28.190,00 lei 
Sub condiţie 

suspensivă.  
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Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

565 

UNIVERSITATEA 

TEHNICA DE 

CONSTRUCTII 

BUCURESTI 

Mun. București, Bulevardul 

Lacul Tei 124, 
27.072,50 lei 27.072,50 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

566 

UNIVERSITATEA 

TEHNICA DIN CLUJ 

NAPOCA 

Mun. Cluj-Napoca, Str. 

Memorandumului 28, 400114 
16.756,35 lei 16.756,35 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

567 URBAN SA 
Mun.Bucuresti, Str. Muntilor, 

Nr. 2, Sector 6 
4.847,07 lei 4.768,91 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

568 

UTILBEN SRL CU 

SEDIUL ALES LA SCA 

MOSCOVITS, STEOPAN, 

ILIAN, LASCAU 

Mun. Carei, Calea Armatei 

Romane, Nr. 78, Jud. Satu-Mare 
2.101,69 lei 2.101,69 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

569 
VALROM INDUSTRIE 

SRL 

Municipiul Bucureşti, Sector 6, 

Bd. Preciziei, Nr. 28. 
1.623.022,27 lei 1.623.022,27 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

570 VASISTAS GRUP SRL 
Pitesti, Str. Depozitelor, Nr. 20, 

corp cladire 48F 
299.228,20 lei 

123.389,26 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

175.838,94 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

571 VERDER ROMANIA SRL 
Bucureşti, Drumul Balta 

Doamnei, nr. 57-61, sector 3 
1.447.822,92 lei 1.447.822,92 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

572 VESTRA INDUSTRY SRL 

Sat. Catamaresti Deal, Com. 

Mihai Eminescu, Str. Mihai 

Eminescu, Nr. 85, Jud. Botosani 

68.229,28 lei 68.229,28 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

573 
VIA CARPATIA 

CONSULT SRL 

Municipiul Bucureşti, Sectorul 

6, Str. STOIAN POPESCU, Nr. 

10-12 

27.400,00 lei 

25.780,00 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

1.620,00 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 
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574 VIVA COM SRL 
Mun. Tg. Mures, Str. Livezeni, 

Nr. 79/A 
15.408,41 lei 15.408,41 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

575 
WEBTRADE 

MARKETING SRL 

Municipiul Bucuresti, Str. 

Gheorghe Constantinescu nr. C, 

Multigalaxy II, et. 5, Sector 2 

9.247,20 lei 9.247,20 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

576 

WIRTGEN ROMANIA 

SRL CU SEDIUL ALES LA 

AV.CAPITANEANU 

LEONARD 

Ilfov, Otopeni, Str. Zborului, Nr. 

1. 
65.116,17 lei 65.116,17 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

577 WISE PAVAJE SRL 
Mun. Ramnicu Valcea, Str. 

Cazanesti nr.204 
84.362,04 lei 84.362,04 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

578 DUO PROTECT S.R.L. 
Localitatea Sebesel, str. Cotia, 

nr.48, jud. Alba 
10.851,58 lei 

7.596,10 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

3.255,48 lei 

Sub condiţie 

suspensivă. 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

579 
ZIGGIOTTO INDUSTRIES 

SRL 

Mun. Cluj Napoca, STR. 

FĂGĂRAȘULUI NR. 22, JUD. 

CLUJ 

74.077,50 lei 74.077,50 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

580 ZONE CONSTRUCT SRL 

Municipiul Câmpina, Str. 

BOBÂLNA, Nr. 16, Județ 

Prahova 

2.615,35 lei 2.615,35 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

TOTAL GRUPĂ 951.429.305,49 lei 75.978.956,38 lei 

Conform raportul 

de verificare a 

declaraţiilor de 

creanţă nr. 

3543/24.03.2022 

 

Sub conditie suspensiva din grupa 831.817.472,42 lei  
 

TOTAL 
1.812.637.123,35 

lei 
534.246.228,40 lei  

 

TOTAL sub condiție suspensivă 
1.123.607.182,56 

lei 
 

 

Depunere documente întocmite de administratorul judiciar 

în procedura de insolvenţă în formă generală 

Nr: 3543/3544 Data emiterii: 24.03.2022 

Termen de procedură: 20.04.2022 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 35978/3/2021, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, Termen 20 Aprilie 

2022; 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 319L; clădirea B - Sema Parc, sect 6, 

telefon: 021.408.36.00 int. 140, int. 8629, fax: 021.313.28.02, E-mail: trb-insolventa@just.ro, Programul 

arhivei/registraturii instanţei L - V: 09:30 - 14:00. 

3. Debitor: HIDROCONSTRUCȚIA S.A., (în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective), cu sediul social în 

Bucureşti, Calea Dorobanților, nr. 103 - 105, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul 

J40/1726/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 1556820. 

4. Administrator judiciar: Consorțiul de practicieni în insolvență format din R&I Group S.P.R.L. cu sediul în București, 

str. Clopotarii Vechi nr. 27, sector 1, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II - 0571, RTZ & 

Partners S.P.R.L. - Filiala Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Str. Wilhelm Filderman, nr. 18, etaj 3, birou 9, sector 3, 
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număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II - 0689 și Mușat & Asociații – Restructuring\Insolvency 

S.P.R.L., cu sediul în București, Bdul Aviatorilor nr. 43, sector 1, număr de înscriere în tabloul practicienilor în 

insolvenţă RFO 0117, Tel/Fax 031.425.0379 E-mail: office@rtz.ro. Nume şi prenume reprezentant administrator 

judiciar persoană juridică: Balog Claudiu Ioan. 

5. Consorțiul de practicieni în insolvență format din R&I Group S.P.R.L., RTZ & Partners S.P.R.L. - Filiala Bucureşti și 

Mușat & Asociații – Restructuring\Insolvency S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC 

HIDROCONSTRUCȚIA S.A., conform Încheierii de ședință pronunţată la data de 19 Ianuarie 2021, în dosarul nr. 

35978/3/2021, aflat pe rolul Tribunalului București, Secţia a VII-a Civilă,  în temeiul art. 42 alin. (1) coroborat cu 110 

alin. (3) din Legea nr. 85/2014, comunică prezentul: 

 

 

RAPORT DE VERIFICARE A CREANŢELOR DECLARATE 

 ÎMPOTRIVA AVERII DEBITOAREI 

S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. 

- în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective - 

 
Stabilirea masei credale reprezintă unul dintre primele demersuri subsecvente deschiderii procedurii insolvenţei în 

scopul determinării tuturor obligaţiilor patrimoniale ale debitoarei şi al evaluării gradului de îndatorare a acesteia.  

În temeiul prevederilor art. 99, alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a întreprins 

demersurile necesare în vederea notificării prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, a tuturor creditorilor 

cunoscuți, conform unei liste depusă de reprezentanţii debitoarei conform art. 74 din Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, raportat la art. 67, alin. (1), lit. c) din acelaşi act normativ.  

Totodată, conform prevederilor art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 

de insolvenţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a procedat la 

publicarea notificării privind deschiderea procedurii de insolvenţă faţă de Hidroconstrucţia S.A. în Buletinul 

Procedurilor de Insolvenţă nr. 1539/27.01.2022. 

Legea insolvenţei conferă competenţă administratorului judiciar de a stabili legitimitatea fiecărei creanţe pretinsă de 

creditori, pe baza documentelor pe care aceştia îşi întemeiază solicitările. Astfel, în vederea întocmirii Tabelului 

Preliminar al Creditorilor, practicianul în insolvenţă exercită un rol activ, procedând la verificarea amănunţită a fiecărei 

cereri de admitere a creanţei.  

Totodată, potrivit Manualului de Bune Practici în Insolvenţă
1
, „principiul instituit de legiuitor este acela al verificării 

tuturor creanţelor de către lichidatorul judiciar, prin analizarea documentelor depuse de creditori corelate cu datele 

existente în evidenţele contabile şi comerciale ale debitorului”
2
. 

În urma acestor demersuri, la dosarul cauzei au fost înregistrate un număr de 623 declaraţii de creanţă, consorțiul de 

practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar procedând la verificarea acestora în 

condiţiile art. 105 şi următoarele din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.  

Ulterior expirării termenului limită de depunere a declaraţiilor de creanţă, stabilit de către judecătorul-sindic pentru data 

de 04 Martie 2022, administratorul judiciar a demarat procedura de verificare a acestora în scopul stabilirii masei 

credale a debitoarei Hidroconstrucția S.A. - în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective. 

În urma verificării temeiniciei pretenţiilor, au fost admise/respinse parţial următoarele creanţe: 

 CREANȚELE CARE BENEFICIAZĂ DE CAUZE DE PREFERINȚĂ; 

Conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014, „Creanţele beneficiare ale unei cauze de preferinţă se înscriu în 

tabelul creditorilor până la valoarea de piaţă a garanţiei stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de 

lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61”. Totodată, Conform art. 5 pct. 15 

din Legea nr. 85/2014, creanțele care beneficiază de o cauză de preferinţă sunt acele creanţe care sunt însoţite de un 

privilegiu şi/sau de un drept de ipotecă şi/sau de drepturi asimilate ipotecii, potrivit art. 2.347 din Noul Cod civil, şi/sau 

de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terţ 

garant faţă de persoanele beneficiare ale cauzelor de preferinţă. În cazul în care debitorul este terţ garant, creditorul care 

beneficiază de o cauză de preferinţă va exercita drepturile corelative numai în ceea ce priveşte bunul sau dreptul 

respectiv. Aceste cauze de preferinţă au înţelesul dat lor de Codul civil, dacă prin lege specială nu se prevede altfel. 

În sensul prevederilor art. 78 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, sunt 

creanţe beneficiare ale unei cauze de preferinţă acelea pentru care debitorul, în vederea contractării obligaţiei principale, 

a constituit şi o garanţie reală de tipul celor enumerate limitativ în acest articol: ipotecă, gaj sau altă garanţie reală 

mobiliară ori drept de retenţie de orice fel. 

                                                           

1 Realizat în cadrul Programul Phare 2002 “Suport pentru îmbunătăţirea şi implementarea legislaţiei şi 
jurisprudenţei în materie de faliment”. 
2

 Comentariu pct. 7.2.2 pagina 112. 

mailto:office@rtz.ro
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De asemenea, prevederile Noului Cod Civil incidente în cauză, statuează: 

Art. 2.409: 

(1) Ipoteca este perfectă atunci când produce efecte potrivit dispoziţiilor art. 2.387, iar formalităţile cerute de lege pentru 

publicitatea sa au fost îndeplinite. 

(2) Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin înscrierea acestora în arhivă, dacă prin lege nu se prevede altfel.  

(3) Ipoteca perfectă este opozabilă celorlalţi creditori ai constituitorului, celor care dobândesc ulterior drepturi asupra 

bunului ipotecat, precum şi tuturor celorlalte persoane. 

Art. 2.413 

(1) Înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, precum şi a altor drepturi 

prevăzute de lege se efectuează numai în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, dacă prin lege nu se prevede 

altfel. 

 ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI S.A. („ABC ASIGURĂRI”), 

ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI S.A. („ABC ASIGURĂRI”), cu sediul social în Școala Floreasca nr. 24, Sector 1, 

București, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/3129/1997, cod unic de înregistrare 9438013, reprezentată 

legal prin dna. Victoria Dumitru în calitate de Director General, a formulat: 

 o cerere de plată prin intermediul căreia se solicită achitarea sumei totale de  22.008.510,83 lei, 

aferentă garanţiilor de bună plată constituită prin Poliţele de Asigurare de Garanţii Contractuale 

pentru bună plată Seria AV nr. 001175/08.02.2021, 001158/26.03.2021, Seria AV nr. 

001174/12.02.2021. În subsidiar, ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI S.A., în condițiile în care se va 

aprecia că cererea de plată este nefondată, a solicitat înscrierea creanței în Tabelul Preliminar al 

Creditorilor. 

 o declarație de creanță prin intermediul căreia se pretinde o creanță de 60.467,25 lei reprezentând 

contravaloarea primelor de asigurare aferente obligaţiilor Asiguratului Hidroconstrucția față de ABC 

ASIGURĂRI. 

 o declarație de creanță prin intermediul căreia se pretinde o creanță în cuantum de 223.895.446 lei 

reprezentând creanțe care ar putea să rezulte din executarea polițelor de asigurare (113 polițe) emise 

de ABC ASIGURĂRI. 

Dintru-nceput consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar arată că își 

menține concluziile din cuprinsul Raportului privind analizarea cererii de plată formulate de către ABC ASIGURARI 

REASIGURARI S.A. în conformitate cu prevederile art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, înregistrat sub numărul 

3133/07.03.2022, depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 4143/08.03.2022. 

În aceste condiții toate cele 3 cereri vor fi considerate ca fiind declarații de creanță pentru creanțe născute anterior 

deschiderii procedurii. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarațiile de creanță în termenul stabilit de judecătorul-sindic, declarațiile 

de creanță fiind înregistrate atât la dosarul cauzei, cât și la sediul consorțiului de practicieni în insolvență ce a fost 

desemnat în calitate de administrator judiciar în data de 03.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare 

de timbru în cuantum de 200 de lei pentru fiecare declarație de creanță. 

 În ceea ce privește suma de 22.008.510,83 lei, aferentă garanţiilor de bună plată constituită prin Poliţele de 

Asigurare de Garanţii Contractuale pentru bună plată Seria AV nr. 001175/08.02.2021, 001158/26.03.2021, 

Seria AV nr. 001174/12.02.2021.  

Pentru probarea susținerilor, petenta a anexat cererii de plată următoarele documente:  

 Acordul de Principiu nr. 36154/22.01.2021;  

 Polița de Asigurare de Garanții Contractuale pentru bună plată Seria AV nr. 001175/08.02.2021; 

 Act adițional nr. 1/08.02.2021 la Poliţa Seria AV nr. 001175/08.02.2021;  

 Addendum 1/12.04.2021 la instrumentul de garanție de bună plată nr. AV 001175/08.02.2021; 

 Condițiile generale de asigurare privind Asigurarea de bună plată; 

 Instrumentul de garanţie de bună plată nr. AV 001175/08.02.2021; 

 Contractul de ipotecă imobiliară autentificat sub nr. 1037/25.08.2021;  

 Decizia ANAF nr. 41111/21.01.2022 de constatare a pierderii valabilității eşalonării la plată a obligaţiilor 

fiscale;  

 Dovada comunicării Deciziei ANAF către HIDROCONSTRUCTIA S.A. - 07.02.2022;  

 Adresa nr. 10145/09.02.2022 înregistrată la ABC ASIGURĂRI sub nr. 622/11.02.2022 privind executarea 

Instrumentului de Garanție de Bună Plată seria AV nr. 001175/08.02.2021, pentru suma de 21.112.218 lei;  

 Adresa ABC nr. 712/18.02.2022 solicitare clarificări ANAF; 

 Polița de asigurare de Asigurare de Garanţii Contractuale pentru bună plată seria AV nr. 001158 din 

26.03.2020; 

 Adresa înregistrată la ABC sub nr. 465/02.02.2022 transmisă de beneficiarul CRH Ciment (România) S.A. 

privind executarea Instrumentului de Garanție de Bună Plată seria AV nr. 001158/26.03.2021;  

 Dovada plății despăgubirii în sumă de 700.000 lei efectuată în data de 9 februarie 2022 în contul beneficiarului 

CRH Ciment (România) S.A.; 

 Polița de asigurare de Asigurare de Garanții Contractuale pentru bună plată seria AV nr. 001174 din 
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12.02.2021; 

 Adresa înregistrată la ABC sub nr. 770/24.02.2022 transmisă de beneficiarul Holcim (România) S.A. privind 

executarea Instrumentului de Garanție de Bună Plată seria AV nr. 001174/12.02.2021  

 Dovada plății despăgubirii în sumă de 196.292,83 lei efectuată în data de 3 martie 2022 în contul beneficiarului 

Holcim (România) S.A.;  

Între ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI S.A în calitate de Asigurator și societatea debitoare HIDROCONSTRUCTIA 

S.A. în calitate de Asigurat, au fost încheiate Polițele de asigurare de garanții contractuale Seria 001175/08.02.2021, 

Seria 001158/26.03.2021, Seria AV nr. 001174/12.02.2021. 

În ceea ce privește creanța în sumă de 21.112.218 lei aferentă Poliței de asigurare de garanţii contractuale pentru bună 

plată seria AV nr. 001175 din 08.02.2021, emisă în favoarea ANAF, creditoarea solicită înscrierea acesteia cu rangul de 

prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea 85/2014 (creanță beneficiară a unor cauze de preferință)  

În fapt, între MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE – Agenția Națională de Administrare Fiscală Direcția Generală 

de Administrare a Marilor Contribuabili în calitate de Beneficiar/Creditor și HIDROCONSTRUCȚIA S.A. în calitate de 

Asigurat/Debitor s-a încheiat Acordul de Principiu nr. 36154/22.01.2021 privind eşalonarea la plată a unor obligații 

fiscale ale HIDROCONSTRUCȚIA în valoare de 48.400.178 lei şi în baza căruia au fost încheiate angajamente şi 

derulate operaţiuni în vederea achitării în mod eşalonat a respectivelor obligații fiscale ale HIDROCONSTRUCȚIA 

S.A.. 

În vederea garantării faţă de MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE – Agenția Națională de Administrare Fiscală 

Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili a obligaţiilor HIDROCONSTRUCTIA care decurg din 

Acordul de Principiu nr. 36154/22.01.2021, între ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI S.A. în calitate de Asigurător și 

HIDROCONSTRUCȚIA S.A. în calitate de Asigurat s-a încheiat Polița de asigurare de garanţii contractuale pentru 

bună plată seria AV nr. 001175/08.02.2021 ("Poliţa”), astfel cum a fost modificată și completată ulterior prin acte 

adiționale, având drept sumă asigurată inițială valoarea de 48.400.178 lei (ulterior redimensionată la o valoare de 

27.904.764 lei, prin Actul adițional la Poliţă din 12.04.2021.  

Având în vedere obligația ce rezultă din Poliţă, de constituire de către HIDROCONSTRUCTIA a unei ipoteci 

imobiliare în vederea garantării obligaţiilor pe care aceasta le are față de ABC, la data de 25.08.2021 între societatea 

HIDROCONSTRUCTIA S.A. (debitorul ipotecar) și ABC (creditorul ipotecar) a fost încheiat Contractul de ipotecă 

imobiliară autentificat sub nr. 1037/25.08.2021 având ca obiect constituirea de către debitorul ipotecar a unui drept de 

ipotecă imobiliară de rang I asupra unor imobile aflate în proprietatea exclusivă a debitorului ipotecar, detaliate după 

cum urmează:  

 Imobilul situat în loc. Sebeş, str. Industriilor, nr. 10, județ Alba, compus din teren intravilan, în suprafață de 

853 m.p. având categoria de folosinţă curţi-construcții, identificat cu nr. cadastral 78751, dreptul de proprietate 

fiind intabulat în cartea funciară nr. 78751 a loc. Sebeș, cu încheierea nr. 1481/28.04.2005 emisă de OCPI 

Sebeș. 

 Imobilul situat în loc. Sebeș, str. Industriilor, nr. 10, județ Alba, compus din teren intravilan, în suprafață de 

29.147 mp din care suprafaţa de 14.325 m.p. având categoria de folosinţă curţi-construcții, iar suprafața de 

14.822 mp având categoria de folosinţă arabil și constructiile edificate pe acesta, și anume: a. Stație de asfalt, 

în suprafață construită la sol:465 mp; construita desfasurată:465 mp; regim de înălțime P, având destinația de 

construcţie industrială și edilitară, având nr cadastral 78749-C1, b. Stație betoane în suprafață construită la 

sol:255 mp; construita desfasurata:255 mp; regim de inaltime P, având destinația de construcție industrială și 

edilitară, având nr cadastral 78749-C2, separatoare agregate în suprafața construită la sol:1000 mp; construita 

desfasurata:1000 mp; regim de inaltime P, având destinaţia de construcție industrială și edilitară, având nr. 

cadastral 78749-C3, d. separatoare agregate în suprafață construită la sol:173 mp; S. construita desfasurata:173 

mp; regim de inaltime P, având destinaţia de construcție industrială și edilitară, având nr. cadastral 78749-C4, 

întregul drept de proprietate asupra imobilului fiind intabulat în cartea funciară nr. 78749 a loc. Sebes.  

La data de 21.01.2022 a fost emisă Decizia ANAF nr. 41111/21.01.2022 de constatare a pierderii valabilității eşalonării 

la plată a obligaţiilor fiscale ale HIDROCONSTRUCȚIA S.A., suma rămasă de plată din eşalonare fiind în cuantum de 

21.112.218 lei.  

Ulterior, prin Adresa nr. 10145/09.02.2022 înregistrată la ABC ASIGURĂRI sub nr. 622/11.02.2022, Beneficiarul 

Poliței a solicitat în temeiul art. 202 alin. 1 din Legea nr. 207/2015 către subscrisa executarea Instrumentului de 

Garantie de Bună Plată seria AV nr. 001175/08.02.2021, pentru suma de 21.112.218 lei.  

La data de 18.02.2022, în instrumentarea Dosarului de daună nr. AV/SC/014/2022 aferent poliței seria AV nr. 001175 

din 08.02.2021, ABC ASIGURĂRI a transmis creditorului bugetar ANAF Adresa nr. 712/18.02.2022 prin intermediul 

căreia a solicitat : confirmarea faptului că nu există pretenții suplimentare sumei de 21.112.218 lei, până la concurența 

pragului maxim al despăgubirii; dovada înregistrării creanței în valoare de 21.112.218 lei la masa credală a Asiguratului 

HIDROCONSTRUCȚIA S.A. 

La data efectuării prezentei analize, ABC ASIGURĂRI a efectuat plata către ANAF  motiv pentru care suma de 

21.112.218 lei va fi înscrisă la masa credală, în categoria creanţelor beneficiare ale unei cauze de preferinţă, cu titlu 

provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi întocmirea Raportului de evaluare asupra bunurilor ce constituie 

obiectul dreptului de preferință, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014. 
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În ceea ce privește creanţa în sumă de 896.292,83 lei aferentă Polițelor de asigurare de garanţii contractuale pentru bună 

plată seria AV nr. 001158/26.03.2020 și seria AV nr. 001174/12.02.2021, creditoarea nu invocă vreo cauză de 

preferință : 

Polița de asigurare seria AV nr. 001158 din 26.03.2020 a fost emisă în favoarea beneficiarului CRH Ciment (România) 

S.A., pentru garantarea obligaţiilor Hidroconstrucția față de acesta asumate prin Contractul-cadru de furnizare nr. 031/H 

din 01.01.2020 procurare resurse materiale.  

Ca urmare a cererii de plată formulate de beneficiarul poliței în data de 20.01.2022 înregistrată la ABC ASIGURĂRI 

sub nr. 465/02.02.2022 s-a achitat acesteia suma de 700.000 lei în data de 9 februarie 2022.  

De asemenea, Polița de asigurare seria AV nr. 001174 din 12.02.2021 a fost emisă în favoarea beneficiarului Holcim 

(România) S.A., pentru garantarea obligaţiilor Hidroconstrucția faţă de acesta asumate prin Contractul-cadru de 

furnizare seria HOLF nr. 012 din data de 26.03.2020 pentru achiziționare ciment.  

Ca urmare a cererii de plată formulate de beneficiarul poliței în data de 14.02.2022 înregistrată la ABC ASIGURĂRI  

sub nr. 770/24.02.2022 s-a achitat acesteia suma de 196.292,83 lei în data de 3 martie 2022.  

Prin urmare, ABC ASIGURĂRI  are față de Hidroconstrucția, ca urmare a plăţilor efectuate în temeiul celor două 

Polițe, o creanță anterioară deschiderii procedurii de în valoare de 896.292,83 lei, urmând a fi înscrisă la masa credală, 

în categoria creanțelor chirografare. 

 În ceea ce privește suma de 60.467,25 lei reprezentând contravaloarea primelor de asigurare aferente 

obligaţiilor Asiguratului Hidroconstrucția față de ABC ASIGURĂRI. 

ABC ASIGURĂRI a încheiat cu HIDROCONSTRUCȚIA un număr de 17 Polițe de Asigurare, 

în baza contractelor de asigurare încheiate, ABC ASIGURĂRI în calitate de Asigurător, în schimbul primelor care 

urmau a fi plătite de Asigurat (Hidroconstrucția), alte riscuri complexe aferente răspunderii civile profesionale, 

raspundere civilă a angajatorului față de proprii angajați, lucrărilor de construcţii-montaj cu acoperire All Risks, etc..  

La data deschiderii procedurii au rămas neachitate prime de asigurare în cuantum de 60.467,25 lei, motiv pentru care 

această sumă urmează a fi înscrisă la masa credală, în categoria creanțelor chirografare. 

 În ceea ce privește creanța în cuantum de 223.895.446 lei reprezentând creanțe care ar putea să rezulte din 

executarea polițelor de asigurare (113 polițe) emise de ABC ASIGURĂRI. 

Așa cum rezultă din înscrisurile atașate declarației de creanță, la cererea Hidroconstrucția, ABC ASIGURĂRI a eliberat 

un număr foarte mare de poliţe de asigurare necesare desfășurării activității. 

La data deschiderii procedurii insolvenței debitoarei, erau în vigoare un număr de 116 asemenea polițe de asigurare 

emise de ABC ASIGURĂRI la cererea Hidroconstrucția. 

Dintre acestea, au fost solicitate la executare 3 polițe, fiind executate doar două dintre acestea, conform celor prezentate 

mai sus. 

Restul de 113 poliție de asigurare nici nu au fost solicitate la executare și nici plăți în baza lor nu s-au făcut, valoarea lor 

însumată de fiind de 223.895.446 lei. 

Întrucât acestea nici nu au fost solicitate la plată și nici nu au fost efectuate plăți în baza lor, suma de 223.895.446 lei 

urmează a fi înscrisă drept creanță sub condiția suspensivă a producerii riscului asigurat și a plății acestuia de către ABC 

ASIGURĂRI, chirografară. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI S.A. va fi înscrisă în Tabelul Preliminar 

al Creditorilor după cum urmează: 

 cu suma de 21.112.218 lei, în categoria creanţelor beneficiare ale unei cauze de preferinţă, cu titlu provizoriu, 

până la identificarea, inventarierea şi întocmirea Raportului de evaluare asupra bunurilor ce constituie obiectul 

dreptului de preferință, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014; 

 cu suma de 956.760,08 lei (60.467,25 lei + 896.292,83 lei), în categoria creanțelor chirografare. 

 cu suma de 223.895.446 lei, sub condiția suspensivă a producerii riscului asigurat și plății acestuia de către 

ABC ASIGURĂRI, în categoria creanțelor chirografare. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

 Banca de Export-Import a României EximBank SA, 

Banca de Export-Import a României EximBank SA în nume și cont propriu, cu sediul în Bucureşti, str. Barbu 

Delavrancea nr. 6A, sector 1, Cod Unic de înregistrare 361560, număr de ordine în Registrul Comerţului 

J40/8799/1992, reprezentată prin Claudiu Ciocîrlan, Director Direcţia Juridică, în calitate de creditoare,  a formulat o 

cerere de înscriere la masa credală a debitoarei Hidroconstrucția S.A., solicitând înscrierea la masa credală a sumei 

totale de 97.455.535,26 lei (la data de 19.01.2022), în categoria creanțelor scadente, având rangul de prioritate prevăzut 

de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea 85/2014 (creanță beneficiară a unor cauze de preferință) 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de judecătorul-sindic, declarația de 

creanță fiind înregistrată atât la dosarul cauzei, cât și la sediul consorțiului de practicieni în insolvență ce a fost 

desemnat în calitate de administrator judiciar în data de 03.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare 

de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: Banca de Export-Import a României EximBank SA, în nume și cont propriu, solicită înscrierea la 

masa credală a sumei totale de 97.455.535,26 lei (la data de 19.01.2022), în categoria creanțelor scadente, având rangul 
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de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea 85/2014 (creanță beneficiară a unor cauze de preferință), 

structurată după cum urmează: 

 suma de 1.226.443,43 USD (respectiv 5.322.887,14 lei, la cursul de schimb valutar BNR din data de 

19.01.2022), din care:  

(i) 1.221.212,56 USD valoare scrisoare de garanție bancară;  

(ii) 5.230,87 USD comisioane restante, în temeiul Contractului de credit pentru emiterea unei scrisori de garanție 

bancară nr. 328-DCM din data de 20.12.2017, cu modificările ulterioare, încheiat între EximBank SA şi 

debitoarea HIDROCONSTRUCTIA SA.  

 suma de 11.590.964,29 USD (respectiv 50.305.944,12 lei, la cursul de schimb valutar BNR din data de 

19.01.2022), din care:  

 11.533.297,80 USD valoare scrisoare de garanție bancară; 

 57.666,49 USD comisioane restante, în temeiul Contractului de credit pentru emiterea unei scrisori de garanție 

bancară nr. 329-DCM din data de 20.12.2017, cu modificările ulterioare, încheiat între EximBank SA şi 

debitoarea HIDROCONSTRUCTIA SA.  

- suma de 6.802.296,84 USD (respectiv 29.522.648,51 lei, la cursul de schimb valutar BNR din data de 

19.01.2022), din care:  

 6.768.000 USD valoare scrisoare de garanție bancară;  

 33.840 USD comisioane restante; 456,84 USD penalitāti, în temeiul Contractului de credit pentru emiterea 

unei scrisori de garanție bancară nr. 739-DCMFP din data de 24.12.2020, cu modificările ulterioare, încheiat 

între EximBank SA şi debitoarea HIDROCONSTRUCŢIA SA, precum şi a contractelor de garanție încheiate 

cu debitoarea.  

 suma de 2.834.107,05 USD (respectiv 12.300.308 lei, la cursul de schimb valutar BNR din data de 

19.01.2022), din care:  

 2.820.000 USD valoare scrisoare de garanție;  

 14.100 USD comisioane restante;  

 7,05 USD penalități, în temeiul Contractului de credit pentru emiterea unei scrisori de garanție bancară nr. 746-

DCMFP din data de 18.01.2021, cu modificările ulterioare, încheiat între EximBank SA şi debitoarea 

HIDROCONSTRUCȚIA SA, precum și a contractelor de garanție încheiate cu debitoarea.  

- suma de 3.747,49 lei - alte debite;În fapt, între EximBank SA, în nume şi cont propriu şi debitoarea 

HIDROCONSTRUCȚIA SA s-au încheiat:  

A) Contractul de credit pentru emiterea unei scrisori de garanție bancară nr. 328– DCM din data de 20.12.2017, ce a 

avut ca obiect emiterea de către EximBank SA, la cererea Hidroconstrucția SA, în calitate de ordonator, a unei 

contragaranţii bancare (scrisoare de garanție) identificată cu nr. DTF/GTI/14800 (cu modificările ulterioare) în favoarea 

Jordan Commercial Bank (beneficiar), necesară derulării contractului încheiat cu Arab Potash Company (Iordania), în 

valoare inițială de 11.533.297,80 USD, modificat prin Actul adițional nr. 1 din 28.02.2020, Actul adițional nr. 2 din 

16.12.2020, Actul adițional nr. 3 din 30.08.2021, ajungând la valoarea de 1.221.212,56 USD, garantat cu:  

 Ipotecă mobiliară de rang 1 asupra depozitului bancar în valoare de 1.250.000 USD, identificat cu cod IBAN: 

RO90EXIM118000015795USO3, constituit de către societatea HIDROCONSTRUCȚIA SA, în favoarea 

EximBank, în baza Contractului de ipotecă mobiliară asupra contului de depozit bancar nr. 333 din data de 

20.12.2017, modificat prin Actul adițional nr. 1 din data de 28.02.2020, înregistrat la AEGRM sub nr. 2017-

00049010279220-WAZ;  

 Ipotecă mobiliară de rang II asupra depozitului bancar în valoare de 1.250.000 USD, identificat cu cod IBAN: 

RO63EXIM118000015795US04, constituit de către societatea HIDROCONSTRUCȚIA SA, în favoarea 

EximBank, în baza Contractului de ipotecă mobiliară asupra contului de depozit bancar nr. 336 din data de 

20.12.2017 (modificat prin Actul adițional nr. 1 din data de 28.02.2020, înregistrat la AEGRM sub nr. 2017-

00049011019995-XHZ;  

 Ipotecă mobiliară de rang II asupra tuturor creanțelor debitorului rezultate din Contractul IFB10/2017/FB din 

data de 22.11.2017 încheiat cu ARAB POTASH COMPANY şi debitoarea Hidroconstrucția SA, precum şi din 

actele adiţionale la acesta, conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. 338-DCM din data 

de 20.12.2017, înregistrat la AEGRM sub nr. 2017-00049011179067-SSJ;  

 Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente creditoare prezente şi viitoare deschise de societatea 

Hidroconstrucția SA la EximBank SA, conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra conturilor nr. 339-

DCM din data de 20.12.2017, modificat prin Actul adițional nr. 1 din 30.08.2021, înregistrate la AEGRM sub 

nr. 2017 00049011229686-UIM, respectiv 2021-08301416599567-G/l.  

B) Contractul de credit pentru emiterea unei scrisori de garantie bancară nr. 329– DCM din data de 20.12.2017, ce a 

avut ca obiect emiterea de către EximBank SA, la cererea Hidroconstrucția SA, în calitate de ordonator, a unei 

contragaranții bancare (scrisoare de garanție) identificată cu nr. DTF/GTI/14801, în favoarea Jordan Commercial Bank 

(beneficiar), necesară derulării contractului încheiat cu Arab Potash Company (lordania), în valoare de 11.533.297,80 

USD, modificat prin Actul adițional nr. 1 din 28.02.2020, Actul adițional nr. 2 din 16.12.2020, garantat cu:  

 Ipotecă mobiliară de rang II asupra depozitului bancar în valoare de 1.250.000 USD, identificat cu cod IBAN: 

RO90EXIM118000015795USO3, constituit de către societatea HIDROCONSTRUCȚIA SA, în favoarea 

EximBank, în baza Contractului de ipotecă mobiliară asupra contului de depozit bancar nr. 337 din data de 
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20.12.2017, modificat prin Actul adițional nr. 1 din data de 28.02.2020, înregistrat la RPNM sub nr. 2017-

00049011109455-REC;  

 Ipotecă mobiliară de rang / asupra depozitului bancar în valoare de 1.250.000 USD, identificat cu cod IBAN: 

RO63EXIM118000015795USO4, constituit de către societatea HIDROCONSTRUCȚIA SA, în favoarea 

EximBank, în baza Contractului de ipotecă mobiliară asupra contului de depozit bancar nr. 334 din data de 

20.12.2017, modificat prin Actul adițional nr. 1 din data de 28.02.2020, înregistrat la AEGRM sub nr. 2017-

00049010349907-ZYA;  

 Ipotecă mobiliară de rang / asupra tuturor creanţelor debitorului rezultate din Contractul IFB10/2017/FB din 

data de 22.11.2017 încheiat cu ARAB POTASH COMPANY și debitoarea Hidroconstrucția SA, precum şi din 

actele adiţionale la acesta, conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra creanțelor nr. 335-DCM din data 

de 20.12.2017, înregistrat la AEGRM sub nr. 2017-00049010389215-PLA;  

 Ipoteca mobiliară asupra conturilor curente creditoare prezente şi viitoare deschise de societatea 

Hidroconstrucția SA la EximBank SA, conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra conturilor nr. 330-

DCM din data de 20.12.2017, modificat prin Actul adițional nr. 1 din data de 30.08.2021, înregistrat la 

AEGRM sub nr. 2017 00049010219663-EXV, respectiv 2021-08301413449484-XDA; 

C) Contractul de credit pentru emiterea unei scrisori de garanţie bancară nr. 739- DCMFP din data de 24.12.2020, ce a 

avut ca obiect emiterea de către EximBank SA, la cererea Hidroconstrucția SA, în calitate de ordonator, a unei 

contragaranții bancare (scrisoare de garanție) identificată cu nr. DTF/GTI/16109 (cu modificările ulterioare), în 

favoarea Jordan Commercial Bank (beneficiar), necesară derulării contractului încheiat cu Arab Potash Company 

(lordania), în valoare de 7.755.000 USD, diminuată până la valoarea de 6.768.000 USD, garantat cu: 

 Ipotecă mobiliară de rang 1 asupra depozitului bancar în valoare de 1.551.000 USD, identificat cu cod IBAN: 

RO25EXIM118000015795US09, constituit de către societatea HIDROCONSTRUCȚIA SA, în favoarea 

EximBank, în baza Contractului de ipotecă mobiliară asupra contului de depozit bancar nr. 741 din data de 

24.12.2020, înregistrat la AEGRM sub nr. 2020-12241148579155-ZCA;  

 Ipotecă mobiliară de rang III asupra depozitului bancar în valoare de 1.250.000 USD identificat cu cod IBAN: 

RO63EXIM 118000015795USD04, constituit de către societatea HIDROCONSTRUCȚIA SA, în favoarea 

EximBank, în baza Contractului de ipotecă mobiliară asupra contului de depozit bancar nr. 742 din data de 

24.12.2020, înregistrat la AEGRM sub nr. 2020-12241150539561-QZH ;  

 Ipotecă mobiliară de rang III asupra depozitului bancar în valoare de 1.250.000 USD identificat cu cod IBAN: 

RO90EXIM 118000015795USDO3, constituit de către societatea HIDROCONSTRUCTIA SA, în favoarea 

EximBank, în baza Contractului de ipotecă mobiliară asupra contului de depozit bancar nr. 743 din data de 

24.12.2020, înregistrat la RPNM sub nr. 2020-12241152279811-AMD; 

 Ipotecă mobiliară de rang III asupra tuturor creanțelor debitorului rezultate din Contractul IFB10/2017/FB din 

data de 22.11.2017 încheiat cu ARAB POTASH COMPANY şi debitoarea Hidroconstrucția SA, precum şi din 

actele adiționale la acesta, conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra creanțelor nr. 744 din data de 

24.12.2020, înregistrat la AEGRM sub nr. 2020-12241154499530-PKI;  

 Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente creditoare prezente şi viitoare deschise de societatea 

Hidroconstrucția SA la EximBank SA, conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra conturilor nr. 740-

DCMFP din data de 24.12.2020, înregistrat la RPNM sub nr. 2020-12241146569499-OSY; 

D) Contractul de credit pentru emiterea unei scrisori de garanție bancară nr. 746 - DCMFP din data de 18.01.2021, ce a 

avut ca obiect emiterea de către EximBank SA, la cererea Hidroconstrucția SA, în calitate de ordonator, a unei 

contragaranții bancare (scrisoare de garanție) identificată cu nr, DTFIGTI/16129 (cu modificările ulterioare), în 

favoarea Jordan Commercial Bank (beneficiar), necesară derulării contractului încheiat cu Arab Potash Company, 

garantat cu: 

 Ipotecă mobiliară de rang 1 asupra depozitului bancar în valoare de 564.000 USD identificat cu cod IBAN: 

RO95EXIM118000015795USD, constituit de către societatea HIDROCONSTRUCȚIA SA, în favoarea 

EximBank, în baza Contractului de ipotecă mobiliară asupra contului de depozit bancar nr. 748 din data de 

18.01.2021, înregistrat la RPNM sub nr. 2021-01191506529965-VJT;  

 Ipotecă mobiliară de rang IV asupra depozitului bancar în valoare de 1.250.000 USD, identificat cu cod IBAN: 

RO63EXIM118000015795US04, constituit de către societatea HIDROCONSTRUCȚIA SA, în favoarea 

EximBank, în baza Contractului de ipotecă mobiliară asupra contului de depozit bancar nr. 749 din data de 

18.01.2021, înregistrat la RPNM sub nr. 2021-01191510029315-GBM;  

 Ipotecă mobiliară de rang IV asupra depozitului bancar în valoare de 1.250.000 USD, identificat cu cod IBAN: 

RO90EXIM118000015795USO3, constituit de către societatea HIDROCONSTRUCȚIA SA, în favoarea 

EximBank, în baza Contractului de ipotecă mobiliară asupra contului de depozit bancar nr. 750 din data de 

18.01.2021, înregistrat la RPNM sub nr. 2021-01191513069038-WSE;  

 Ipotecă mobiliară de rang IV asupra tuturor creanțelor debitorului rezultate din Contractul IFB10/2017/FB din 

data de 22.11.207 încheiat cu ARAB POTASH COMPANY şi debitoarea Hidroconstrucția SA, precum şi din 

actele adiţionale la acesta, conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra creanțelor nr. 751 din data de 

18.01.2021, înregistrat la AEGRM sub nr. 2021-01191520449848-KOZ; 

 Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente creditoare prezente şi viitoare deschise de societatea 

Hidroconstrucția SA la EximBank SA, conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra conturilor nr. 747-
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DCMFP din data de 18.01.2021, înregistrat la RPNM sub nr. 2021-01191515429594-TSC.  

În ceea ce privește situația scrisorilor de contragarantare: 

În data de 09.12.2021, Jordan Commercial Bank (beneficiarul), a solicitat EximBank SA plata Scrisorilor de 

contragaranție anterior menţionate (total 22.342.510,36 USD), cu termen maxim de efectuare a plății - 16.12.2021 (5 

zile lucrătoare de la primirea cererilor de plată). 

În acest context, EximBank a solicitat ordonatorului său - Hidroconstructia, să asigure fondurile necesare în vederea 

efectuării plății și a comisioanelor aferente acestor operaţiuni, aşa cum rezultă din Notificarea nr. 7107/09.12.2021 şi 

Adresa formulată de Hidroconstrucția SA în date de 10.10.2021. 

Raportat la această solicitare, Hidroconstrucția SA, a înregistrat, în contradictoriu cu EximBank SA, Jordan 

Commercial Bank şi Arab Potash Company (lordania), cauza ce face obiectul dosarului nr. 35870/3/2021 aflat pe rolul 

Tribunalului București - Secția a VI-a Civilă, prin intermediul căreia a solicitat suspendarea executării Scrisorilor de 

contragaranţie până la soluționarea pe fond a litigiului dintre părți (litigiul arbitral constituit conform legii lordaniene, 

dintre Hidroconstrucția SA şi Arab Potash Company).  

Prin Sentința civilă nr. 3204/2021 s-a admis cererea de emitere a unei ordonanțe președințiale formulată de 

Hidroconstrucția în contradictoriu cu Jordan Commercial Bank, Arab Potash Company și EximBank SA dispunând 

suspendarea provizorie a executării Scrisorilor de contragaranție, în valoare totală de 22.342.510,36 USD până la 

soluționarea definitivă a dosarului arbitral constituit potrivit Legii iordaniene cu privire la arbitraj, aspect ce a fost 

comunicat și către Jordan Commercial Bank conform mesaj SWIFT cu referință 1554 

211216EXIMROBUAXXX3313734382.  

Hotărârea menționată anterior fost atacată cu apel de către EximBank SA, fiind înregistrat pe rolul Curții de Apel 

București - Secția a V-a Civilă, dosarul nr. 3204/2021, cu termen de judecată în data de 04.04.2022. Așadar, la data 

prezentei executarea scrisorilor de contragarantare este suspendată.  

În ceea ce privește situația creanțelor: Exim Bank SA, în nume şi cont propriu, este deţinătoarea unor creanțe certe, 

lichide şi exigibile, având în vedere următoarele aspecte:  

Prin Notificarea 181/12.01.2022, ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale indicate, EximBank SA a înştiinţat 

societatea Hidroconstrucția cu privire la:  

 (i) Rezilierea Contractelor de credit pentru emiterea unei Scrisori de Garanție Bancară nr. 739 

DCMFP/24.12.2020 și nr.746-DCMFP/18.01.2021 (ii) cu transformarea în credit a celor două scrisori de 

contragaranție bancară emise conform Contractelor de credit nr. 739-DCMFP/24.12.2020 și nr. 746-

DCMFP/18.01.2021, și încă neexecutate (iii) și considerarea creditului scadent conform Notificării transmise 

de Banca Imprumutatului, în cel mult 30 zile lucrătoare de la data Notificării, conform clauzelor contractuale:  

a. clauza 6.1. lit.b) Banca are dreptul de a transforma Scrisoarea de garanție bancară în credit, la intervenirea 

unui Caz de culpă, conform pct. 7.1. din Condițiile generale de creditare, situație în care Banca va aplica 

prevederile pct. 7.2. (1) litera c) din Condițiile generale de creditare la contractele de credit.  

b. clauza 7.2 (1) lit. b) din Anexă ,Condiții generale de creditare la contractele de credit, Banca are dreptul să 

rezilieze unilateral Contractul, să declare scadente anticipat toate sumele datorate Băncii în cadrul Contractului 

(...).  

 Rezilierea Contractelor de credit pentru emiterea unei Scrisori de Garanție Bancară nr.328 DCM/20.12.2017 şi 

nr. 329-DCM/20.12.2017 conform clauzei 6.2 din Anexa „Condiții generale de creditare" la contractele de 

credit: 

 În oricare din cazurile prevăzute la pct. 6.1. Banca are dreptul să rezilieze prezentul Contract și să solicite 

Împrumutatului restituirea tuturor sumelor datorate în baza scrisorii de garanție. Rezilierea va opera de plin 

drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei şi fără îndeplinirea nici unei alte proceduri judiciare.  

 Împrumutatul va fi obligat să depoziteze în numerar o sumă egală cu valoarea angajamentului asumat de Bancă 

prin scrisoarea de garanție bancară neajunsă încă la scadență și neexecutată, în termen de 15 zile de la data 

primirii notificării.  

Prin Notificarea nr. 1019 din data de 22.02.2022, EximBank SA, la împlinirea termenului prevăzut în Notificarea din 

12.01.2022, a notificat debitoarea cu privire la următoarele aspecte:  

 Contractele de credit pentru emiterea unei Scrisori de Garanție Bancară nr. 328 DCM/20.12.2017, nr. 329-

DCM/20.12.2017, nr. 739-DCMFP/24.12.2020 și nr. 746 DCMFP/18.01.2021 sunt reziliate conform notificării 

nr. 181/12.01.2022.  

 Banca este titularul unei creanțe certe, exigibile și lichide în valoare totală de 22.342.510,36 USD (la acestea se 

adaugă accesoriile), egală cu valoarea angajamentului asumat de Bancă prin cele patru scrisori de 

contragaranție bancară neexecutate, emise conform Contractelor de Credit nr.328-DCM/20.12.2017 și nr. 329-

DCM/20.12.2017 nr. 739-DCMFP/24.12.2020 și nr. 746 DCMFP/18.01.2021.  

Pe cale de consecinţă, EximBank SA este titularul unor creanțe certe, lichide și exigibile, după cum urmează:  

 în valoare de 12.817.407,72 USD constând în obligația împrumutatului să depoziteze numerar o sumă egală cu 

valoarea angajamentului asumat de Bancă prin scrisorile de garanție bancară neexecutate (Contractele de 

Credit nr. 328-DCM/20.12.2017 și nr. 329 DCM/20.12.2017 - obligatia a devenit exigibilă la data expirării 

termenului din notificare) 

 în valoare de 9.636.403,89 USD (contractele cu nr. 739-DCMFP/24.12.2020 și nr. 746-DCMFP/18.01.2021, ca 

urmare a (i) transformării celor două scrisori de contragarantare, neexecutate, în credite, respectiv (ii) 
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transformării celor două credite în restante.  

 3.747 lei - alte debite  

Concluziile consorțiului de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar privind 

declarația de creanță formulată de către Banca de Export-Import a României EximBank SA, în nume și cont propriu: 

Având în vedere cele prezentate mai sus, Banca de Export-Import a României EximBank SA, în nume și cont propriu 

va fi înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, cu suma în cuantum de 97.455.535,26 lei, în categoria creanţelor 

beneficiare ale unei cauze de preferinţă, cu titlu provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi întocmirea Raportului 

de evaluare asupra bunurilor ce constituie obiectul dreptului de preferință, conform dispozițiilor art. 103 din Legea nr. 

85/2014;  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

 Banca de Export-Import a României EximBank SA, în nume și contul Statului; 

Inițial, Banca de Export-Import a României EximBank SA, în nume și contul Statului, cu sediul în Bucureşti, str. Barbu 

Delavrancea nr. 6A, sector 1, Cod Unic de înregistrare 361560, număr de ordine în Registrul Comerţului 

J40/8799/1992, reprezentată prin Claudiu Ciocîrlan, Director Direcţia Juridică, în calitate de creditoare,  a formulat o 

cerere de înscriere la masa credală a debitoarei Hidroconstrucția S.A., solicitând înscrierea la masa credală a sumei 

totale de 203.863.549,59 lei, structurată după cum urmează:  

 suma de 36.288.566,21 lei (din care: 36.277.682,91 lei credit restant și 10.883,30 lei majorări de întârziere), în 

categoria creanțelor scadente, ce beneficiază de o cauză de preferință, iar, în subsidiar, bugetare, în temeiul 

Contractului de credit nr. 3 CST-DFGANCS din data de 17.07.2019, cu modificările ulterioare, precum și a 

contractelor de garanție încheiate cu debitoarea în insolvenţă.  

 suma de 90.000.000 lei, în categoria creanțelor ce beneficiază de o cauză de preferință, iar în subsidiar, 

bugetare, afectată de condiție, în temeiul Convenţiei de garantare nr. AS-26 din data de 08.02.2021, a Scrisorii 

de garanție nr. AS 26 din data de 09.02.2021, încheiate între EximBank SA, în numele şi contul statului, CEC 

Bank SA şi Hidroconstrucția SA, precum și a contractelor de garanție încheiate cu debitoarea în insolvenţă.  

 suma de 976.970,05 USD (respectiv 4.240.147,71 lei, la cursul de schimb valutar BNR din data de 

19.01.2022), în categoria creanțelor ce beneficiază de o cauză de preferință iar subsidiar, bugetare, afectată de 

condiție, în temeiul Convenției de contragarantare nr. 72 din data de 20.12.2017, cu modificările ulterioare, a 

Scrisorii de garanție nr. 72 din data de 20.12.2017, cu modificările ulterioare, încheiate între EximBank SA, în 

numele și contul statului, EximBank SA, în nume si cont propriu, şi Hidroconstrucția SA, precum și a 

contractelor de garanție încheiate cu debitoarea în insolvență. 

 suma de 9.226.638,24 USD (respectiv 40.044,532,63 lei, la cursul de schimb valutar BNR din data de 

19.01.2022), în categoria creanțelor ce beneficiază de o cauză de preferință, iar în subsidiar, bugetare, afectată 

de condiție, în temeiul Convenţiei de contragarantare nr. 73 din data de 20.12.2017, cu modificările ulterioare, 

a Scrisorii de garanție nr. 73 din data de 20.12.2017, cu modificările ulterioare, încheiate între EximBank SA, 

în numele şi contul statului, EximBank SA, în nume și cont propriu, şi Hidroconstrucția SA, precum și a 

contractelor de garanție încheiate cu debitoarea în insolvență.  

 suma de 5.414.400 USD (respectiv 23.499,037,44 lei, la cursul de schimb valutar BNR din data de 

19.01.2022), în categoria creanțelor ce beneficiază de o cauză de preferință, iar, în subsidiar, bugetare, afectată 

de condiție, în temeiul Convenției de contragarantare nr. 218 din data de 24.12.2020, a Scrisorii de garanție nr. 

218 din data de 24.12.2020, încheiate între EximBank SA, în numele și contul statului, EximBank SA, în nume 

și cont propriu, și Hidroconstrucția SA, precum și a contractelor de garanţie încheiate cu debitoarea în 

insolvență. 

 suma de 2.256.000 USD (respectiv 9.791.265,60 lei, la cursul de schimb valutar BNR din data de 19.01.2022), 

în categoria creanțelor ce beneficiază de o cauză de preferință, iar în subsidiar, bugetare, afectată de condiție, 

în temeiul Convenţiei de contragarantare nr. 219 din data de 18.01.2021, a Scrisorii de garanție nr. 219 din data 

de 19.01.2021, încheiate între EximBank SA, în numele și contul statul nume și cont propriu, şi 

Hidroconstrucția SA, precum și a contractelor de garanţie încheiate cu debitoarea în insolvență.  

Ulterior, Banca de Export-Import a României EximBank SA, în nume și contul Statului și-a precizat cererea arătând că, 

în data de 16.03.2022, EximBank SA, în numele şi contul Statului român, a efectuat plata sumei de 90.000.000 lei, 

aferentă Scrisorii de garanție nr. AS-26 din data de 09.02.2021, cu modificările ulterioare, ce garanta, în proporție de 

90%, creditul acordat de CEC Bank SA (respectiv Contractul nr. RQ21021785095439/08.02.2021).  

Pe cale de consecinţă: (i) creanţa anterior menţionată a devenit pură și simplă, ca urmare a îndeplinirii condiției 

suspensive, având rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014, iar, în subsidiar, art. 161 

pct. 5 din Legea 85/2014; (ii) cuantumul creanţei declarate prin Cererea de admitere a creanţelor nr. 1242/03.03.2022 

rămâne nemodificat, modificându-se doar structura acesteia sub aspectul naturii creanţelor, respectiv: suma totală de 

203.863.549,59 lei (din care: 126.288.566,21 lei scadente, pure și simple; 77.574.983,38 lei afectate de condiție), 

structurată după cum urmează:  

 suma de 36.288,566.21 lei (din care: 36.277,682,91 lei credit restant: 10.883,30 lei majorări de întârziere), în 

categoria creanțelor scadente, ce beneficiază de o cauză de preferință, iar, în subsidiar, bugetare, având rangul 

de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014, iar, în subsidiar, art. 161 pct. 5 din Legea 
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85/2014. în temeiul Contractului de credit nr. 3 CST-DFGANCS din data de 17.07.2019, cu modificările 

ulterioare, precum și a contractelor de garanție încheiate cu debitoarea în insolvență.  

 suma de 90.000.000 lei, în categoria creanțelor ce beneficiază de o cauză de preferință, iar, în subsidiar, 

bugetare, pură și simplă, având rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014, 

iar, în subsidiar, art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014. în temeiul Convenției de garantare nr. AS-26 din data de 

08.02.2021, a Scrisorii de garanție nr. AS-26 din data de 09.02.2021, încheiate între EximBank SA, în numele 

și contul statului, CEC Bank SA şi Hidroconstrucția SA, precum și a contractelor de garanție încheiate cu 

debitoarea în insolvență.  

 suma de 976.970,05 USD (respectiv 4.240.147,71 lei, la cursul de schimb valutar BNR din data de 19.01.2022) 

în categoria creanțelor ce beneficiază de o cauză de preferință, iar, în subsidiar, bugetare, afectată de condiție, 

având rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014, iar, în subsidiar, art. 161 

pct. 5 din Legea 85/2014. în temeiul Convenției de contragarantare nr. 72 din data de 20.12.2017, cu 

modificările ulterioare, a Scrisorii de garanție nr. 72 din data de 20.12.2017, cu modificările ulterioare, 

încheiate între EximBank SA, în numele şi contul statului, EximBank SA, în nume și cont propriu, şi 

Hidroconstrucția SA, precum și a contractelor de garanţie încheiate cu debitoarea în insolvență.  

 suma de 9.226.638,24 USD (respectiv 40.044.532,63 lei, la cursul de schimb valutar BNR din data de 

19.01.2022), în categoria creanțelor ce beneficiază de o cauză de preferință, iar, în subsidiar, bugetare, afectată 

de condiție, având rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014, iar, în 

subsidiar, art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014. în temeiul Convenției de contragarantare nr. 73 din data de 

20.12.2017, cu modificările ulterioare, a Scrisorii de garanție nr. 73 din data de 20.12.2017, cu modificările 

ulterioare, încheiate între EximBank SA, în numele şi contul statului, EximBank SA, în nume și cont propriu, 

și Hidroconstrucția SA, precum și a contractelor de garanție încheiate cu debitoarea în insolvenţă.  

 suma de 5.414.400 USD (respectiv 23.499.037,44 lei, la cursul de schimb valutar BNR din data de 

19.01.2022), la categoria creanțelor ce beneficiază de o cauză de preferință, iar, în subsidiar, bugetare, afectată 

de condiție, având rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014, iar, în 

subsidiar, art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014. în temeiul Convenției de contragarantare nr. 218 din data de 

24.12.2020, a Scrisorii de garanție nr. 218 din data de 24.12.2020, încheiate între EximBank SA, în numele şi 

contul statului, EximBank SA, în nume şi cont propriu, şi Hidroconstrucția SA, precum și a contractelor de 

garanţie încheiate cu debitoarea în insolvență.  

 suma de 2.256.000 USD (respectiv 9.791.265,60 lei, la cursul de schimb valutar BNR din data de 19.01.2022), 

în categoria creanțelor ce beneficiază de o cauză de preferință, iar, în subsidiar, bugetare, afectată de condiție, 

având rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014, iar, în subsidiar, art. 161 

pct. 5 din Legea 85/2014. în temeiul Convenției de contragarantare nr. 219 din data de 18.01.2021, a Scrisorii 

de garanție nr. 219 din data de 19.01.2021, încheiate între EximBank SA, în numele și contul statului, 

EximBank SA, în nume și cont propriu, şi Hidroconstrucția SA, precum și a contractelor de garanție încheiate 

cu debitoarea în insolvență.  

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de judecătorul-sindic, declarația de 

creanță fiind înregistrată atât la dosarul cauzei, cât și la sediul consorțiului de practicieni în insolvență ce a fost 

desemnat în calitate de administrator judiciar în data de 03.03.2022.  

S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Creanța EximBank SA, în numele și contul Statului român, este o creanță care beneficiază de o cauză de preferință, 

fiind garantată cu garanţii aflate în proprietate societății, iar în situația în care, ca urmare a aplicării prevederilor art. 103 

din Legea 85/2014, partea de creanță garantată se va diminua, diferența va fi înscrisă în categoria creanțelor bugetare. 

În fapt, între EximBank SA, în numele și contul Statului român şi societatea HIDROCONSTRUCȚIA SA, a fost 

încheiat Contractul de credit nr. 3 - CST-DFGANCS din data de 17.07.2019, ce a avut ca obiect acordarea de către 

Statul român, prin mandatar EximBank SA, societății HIDROCONSTRUCŢIA SA, a unei facilități de finanțare sub 

forma de credite pe obiect pentru finanțarea realizării contractului încheiat sub referința IFB nr. 10/2017/FB din data de 

22.11.2017 între debitoare (prestator/constructor) și ARAB POTASH COMPANY IORDANIA (beneficiar), în valoare 

de 39.400.000 lei (cu 2 sublimite: sublimita A: 12.000.000 lei pentru achiziții echipamente/utilaje/alte materiale cu ciclu 

lung de fabricație; sub limita B: 27.400.000 lei pentru alte materiale/materii prime, lucrări/servicii, salarii şi alte taxe 

asimilate salariilor), modificat şi completat prin Actul adițional nr. 1/23.07.2019, Actul adițional nr. 2/20.09.2019, Actul 

adițional nr. 3/21.05.2020, Actul adiţional nr. 4/22.05.2020 şi Actul adițional nr. 5/16.06.2021, fiind constituite garanții 

asupra următoarelor bunuri aflate în proprietatea debitoarei:  

 Ipotecă rang I asupra următoarelor imobile situate în loc. Piteşti, str. Depozitelor nr. 20, jud. Argeş: 

(i) Imobilul intabulat în CF nr. 85102, compus din teren intravilan în suprafaţă totală de 52.263 mp, nr. cad/nr. top 

85102 (din care 45.891 mp - teren curți construcții., 798 mp - ape curgătoare şi 5.574 mp drum);  

(ii) Imobilul intabulat în CF nr. 88278, compus din teren intravilan în suprafață totală de 8.081 mp, nr. cad/nr. top 

88278 (din care 7.603- teren curţi construcții și 478 mp - drum), conform Contractului de ipotecă imobiliară nr. 

14 din 17.01.2019 (anexat), autentificat sub nr. 1207 din data de 17.07.2019 de către BNP Lidia Georgescu & 

Bogdan Moldoveanu, respectiv extrase de CF ataşate;  

 Ipotecă rang I asupra imobilului situat în Bucureşti, str. Ferdinand nr. 90, sector 2, înscris în CF nr. 202318, 
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compus din teren intravilan curţi construcţii în suprafață de 1.259,47 mp din acte şi 1.253,88 mp din 

măsurători, nr. cad 202318, şi construcţiile amplasate pe acesta, şi anume:  

 construcția nr. cad/nr. top 202318-C1 cu suprafaţă construită la sol de 765,34 mp; - construcţia nr. cad/nr. top 

202318-C2- corp 2;  

 construcţia nr. cad/nr. top 202318-C3-corp 3, cu o suprafață utilă de 75,74 mp; construcția nr. cad/nr. top 

202318-C4-corp 4 compus din 3 birouri, 2 holuri, 2 grupuri sanitare, heliograf cu o suprafață de 90,27 mp, 

suprafață utilă totală de 1.289,68 mp;  

 construcția nr. cad/nr. top 202318-C5-corp 5- cabină poartă cu o suprafață de 3,93 mp; 

 construcţia nr. cad/nr. top 202318-C6-corp 6-post trafo cu o suprafață de 3,88 mp;  

 construcţia nr. cad/nr. top 202318-C7-corp 7- rezervor cu o suprafață de 5,23 mp; 

conform Contractului de ipotecă imobiliară nr. 16 din 17.07.2019, autentificat sub nr. 1206 din data de 

17.07.2019 de către BNP Lidia Georgescu & Bogdan Moldoveanu, respectiv extrase de CF ataşate;  

 Ipotecă mobiliară de rang III asupra tuturor creanţelor debitorului (prestator/constructor) rezultate din 

contractual încheiat sub referința IFB nr. 10/2017/FB din 22.11.2017 încheiat cu ARAB POTASH 

COMPANY IORDANIA (beneficiar), precum şi din actele adiţionale la acesta, conform Contractului de 

ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. 10 din data de 17.07.2019, înregistrat la AEGRM sub nr. 2019-

00054544999995-PZH .  

 Ipotecă mobiliară de prim rang asupra tuturor creanțelor debitorului rezultate din Acordul contractual nr. 

200/C/08.11.2018 încheiat de asocierea HIDROCONSTRUCȚIA SA - SC ECO AQUA DESIGN SRL cu 

APA SERV VALEA JIULUI SA, precum şi din actele adiționale la acesta, conform Contractului de ipotecă 

mobiliară asupra creanțelor nr. 11 din data de 17.07.2019, înregistrat la AEGRM sub nr. 2019-

00054545289641-OGS.  

 Ipotecă mobiliară de prim rang asupra tuturor creanţelor debitorului rezultate din Acordul contractual nr. AB3-

CL6-631/28.01.2019 încheiat de asocierea HIDROCONSTRUCȚIA SA - ELECTROECHIPAMENT SRL CU 

APĂ CTTA SA ALBA, precum şi din actele adiționale la acesta, conform Contractului de ipotecă mobiliară 

asupra creanțelor nr. 17 din data de 23.07.2019, înregistrat la AEGRM sub nr. 2019-00054622729656-MHV.  

 Ipotecă mobiliara de prim rang asupra tuturor creanțelor debitorului rezultate din Acordul contractual nr. 

220/C/10.12.2018 încheiat de HIDROCONSTRUCȚIA SA cu APA SERV VALEA JIULUI SA, precum şi din 

actele adiționale la acesta, conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra creanțelor nr. 19 din data de 

20.09.2019, înregistrat la AEGRM sub nr. 2019-00055465979677-OSN.  

 Ipotecă mobiliară de rang III asupra depozitului bancar în valoare de 1.250.000 USD, identificat cu cod IBAN: 

RO90EXIM118000015795USO3, constituit de către societatea HIDROCONSTRUCȚIA SA, în favoarea 

EximBank, în baza Contractului de ipotecă mobiliară asupra contului de depozit bancar nr. 20 din data de 

20.09.2019, înregistrat la AEGRM sub nr. 2019-00055466099796-KGK;  

 Ipotecă mobiliară de rang III asupra depozitului bancar în valoare de 1.250.000 USD, identificat cu cod IBAN: 

RO90EXIM118000015795US04, constituit de către societatea HIDROCONSTRUCȚIA SA, în favoarea 

EximBank, în baza Contractului de ipotecă mobiliară asupra contului de depozit bancar nr. 21 din data de 

20.09.2019, înregistrat la AEGRM sub nr. 2019-00055466219514-XNZ;  

 Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente creditoare prezente şi viitoare deschise de societatea 

Hidroconstrucția SA la EximBank SA, conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra conturilor nr. 13 din 

data de 17.07.2019, înregistrat la AEGRM sub nr. 2019-00054545439984-PNB.  

De asemenea, între EximBank SA, în numele și contul Statului român şi societatea Hidroconstrucția SA, respectiv CEC 

Bank SA, au mai fost încheiate:  

 Convenția de garantare nr. AS-26 din data de 08.02.2021, având ca obiect reglementarea raporturilor 

contractuale dintre EximBank SA, în numele şi contul Statului român, Hidroconstrucția SA şi CEC Bank SA, 

născute în urma emiterii de către EximBank SA, în nume și cont stat, la cererea Hidroconstrucția SA, în 

favoarea CEC Bank SA, a unei scrisori de garanție în valoare de 90.000.000 lei, ce garantează, în proporție de 

90%, creditul acordat de CEC Bank SA (respectiv Contractul nr. RQ21021785095439/08.02.2021), modificată 

prin Actul adițional nr. 1/11.08.2021 și Actul adițional nr. 2/30.08.2021;  

 Scrisoarea de garanție nr. AS-26 din data de 09.02.2021, în valoare de 90.000.000 lei, în vederea garantării în 

proporție de 90 %, ce se aplică la soldul creditului (principalul) nerambursat - Contractul nr. 

RQ21021785095439/08.02.2021, acordat de către CEC Bank SA debitoarei Hidroconstrucția SA.  

În temeiul Convenției de garantare nr. AS-26 din data de 08.02.2021, în favoarea EximBank SA, în numele și contul 

statului, în calitate sa de co-creditor cu rang egal, proporțional cu procentul de risc asumat, sunt constituite următoarele 

garanții asupra bunurilor aflate în proprietatea debitoarei în insolvență:  

 Ipotecă rang I asupra următoarelor imobile:  

 Imobil situat în Localitatea Gura Văii, Județul Mehedinti, compus din teren intravilan în suprafață de 26.637 

m.p., înscris în Cartea Funciară a Localității Drobeta-Turnu Severin sub nr. 51457 (nr. CF vechi 2213), având 

număr cadastral 51457 (nr. cadastral vechi 806), precum şi construcțiile amplasate pe acesta, respectiv: C1 - 

laborator central, identificat cu nr. cadastral 51457-C1; - C2 - hală turnătorie, identificată cu nr. cadastral 

51457-C2; - C3- hala industrială, identificată cu nr. cadastral 51457-C3; - C4 - stație compresoare, identificată 

cu nr. cadastral 51457-C4; C5 - atelier verificare auto, identificată cu nr. cadastral 51457-C5; - C6 - garaje, 
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identificată cu nr. cadastral 51457-C6;  

 

 Imobil situat în Localitatea Sebeş, Strada Alunului nr. 11, Județul Alba, compus din teren intravilan în 

suprafaţă de 38.768 m.p., înscris în Cartea Funciară a Localității Sebeș, Județul Alba sub nr. 71766 (nr. CF 

vechi 24123), având număr cadastral 71766 (nr. topografic 2261/2/2 - 2273/2/1), precum şi construcțiile 

amplasate pe acesta, respectiv: C1 - spațiu comercial, identificată cu nr. cadastral 71766-C1; C2 - cântar, 

identificată cu nr. cadastral 71766-C2; - C3 - cabină cântar, identificată cu nr. cadastral 71766-C3; - C4 - 

magazie, identificată cu nr. cadastral 71766-C4; - C5 - magazie, identificată cu nr. cadastral 71766-C5; 

magazii, identificată cu nr. cadastral 71766-C6; - C7 - magazii, identificată cu nr. cadastral 71766-C7; C8 - 

silozuri, identificată cu nr. cadastral 71766-C8; - C9 - fabrică betoane, identificată cu nr. cadastral 71766-C9; - 

C10 - laborator, identificată cu nr. cadastral 71766-C10; . C11 – rezervoare apă, identificată cu nr. cadastral 

71766-C11;  

 Imobil situat în Localitatea Sebeş, Strada Alunului nr. 11, Județul Alba, compus din teren intravilan în 

suprafață de 7.115 m.p., înscris in Cartea Funciară a Localitătii Sebeș, Județul Alba sub nr. 71762 (nr, CF 

vechi 24124), având număr cadastral 71762 (nr. topografic 2263/3/2/1, 2263/4/2/1, 2264/2/1, 2265/2/1, 

2262/2/1, 2271/2/2/1), precum şi construcţiile amplasate pe acesta, respectiv; C1 - vestiar, identificată cu nr. 

cadastral 71762-C1; C2 - șopron reparații, identificată cu nr. cadastral 71762-C2; C3 - hală, identificată cu nr. 

cadastral 71762-C3; C4 - anexă, identificată cu nr. cadastral 71762-C4; C5 – anexă, identificată cu nr. cadastral 

71762-C5; - C6 - decantor + rampă, identificată cu nr. cadastral 71762-C6;  

 Imobil situat în Localitatea Sebeş, Strada Alunului nr. 11, Județul Alba, compus din teren intravilan în 

suprafaţă de 5.466 m.p., înscris în Cartea Funciară a Localității Sebeș, Județul Alba sub nr. 71761 (nr. CF 

vechi 24125), având num. (nr. topografic 2263/3/1/2/1, 2263/3/2/3, 2263/4/2/3, 2264/2/3, 2265/2/3, 2263/2/3, 

2271/2/2/3, 2271/3/2/2, 2272/1/2/2), precum şi construcțiile amplasate pe acesta, respectiv: C1 - atelier 

prefabricate, identificată cu nr. cadastral 71761-C1; C2 – fabrică de betoane, identificată cu nr. cadastral 

71761-C2; - C3 - bazin pompe, identificată cu nr. cadastral 71761-C3;  

 Imobil situat în Localitatea Sebeş, Strada Alunului nr. 11, Județul Alba, compus din teren intravilan în 

suprafață de 4.612 m.p., înscris în Cartea Funciară a Localităţii Sebeș, Judetul Alba sub nr. 71759 (nr. CF 

vechi 24126), având număr cadastral 71759 (nr. topografic 2272/1/2/3, 2272/2/a/2/2, 2272/2/b/2/2, 2273/2/2), 

precum şi construcțiile amplasate pe acesta, respectiv: C1 - birouri auto, identificată cu nr. cadastral. 71759-

C1; C2 - birouri atelier central, identificată cu nr. cadastral 71759-C2; C3 - hală, identificată cu nr. cadastral 

71759-C3; C4 – anexă, identificată cu nr. cadastral 71759-C4; C5-atelier forje, identificată cu nr. cadastral 

71759-C5; 

 Imobil situat în Localitatea Sebeş, Strada Alunului nr. 11, Județul Alba, compus din teren intravilan în 

suprafaţă de 1.836 m.p. din acte, respectiv 1.870 m.p. conform măsurătorii cadastrale, înscris în Cartea 

Funciară a Localității Sebeș, Judetul Alba sub nr. 71763 (nr. CF vechi 24122), având număr cadastral 71763 

(nr. topografic 2261/2/1, 2261/1/2/1, 2261/1/1/2/1, 2262/2/1, 2262/2/c/2/1/1, 2262/1/c/2/2/1), precum şi 

construcțiile amplasate pe acesta, respectiv: C1 - spațiu comercial, identificată cu nr. cadastral 71763-C1; C2 - 

pompe de ulei, identificată cu nr. cadastral 71763-C2; C3 - depozit carburanţi, identificată cu nr. cadastral 

71763-C3; C4 - pompe PECO, identificată cu nr. cadastral 71763-C4; 

 Imobil situat în județul Alba, compus din teren extravilan în suprafață de 30.377 m.p., înscris în Cartea 

Funciară a Localitătii Săsciori, Județul Alba sub nr. 71975 (nr. CF vechi 1427), având număr cadastral 71975, 

nr. topografic 969, ..., 684;  

 Imobil situat în județul Alba, compus din teren extravilan în suprafață de 21.296 m.p., înscris în Cartea 

Funciară a Localitătii Săsciori, Județul Alba sub nr. 71467 (nr. CF vechi 3525), având număr cadastral 71467, 

precum și construcția amplasată pe acesta, respectiv: C1-platformă tehnologică, identificată cu nr. cadastral 

71467-C1;  

 Imobil situat în Localitatea Susag, Județul Alba, compus din teren intravilan în suprafață de 3.127 m.p., înscris 

în Cartea Funciară a Localității Şugag, Județul Alba sub nr. 71905, având număr cadastral 71905 (nr. cadastral 

vechi 7684/3/1), precum şi construcţiile amplasate pe acesta, respectiv: C1 - grup P+3E, identificată cu nr. 

cadastral 71905-C1; . C2 - cantină şi club, identificată cu nr. cadastral 71905-C2;  

 Imobil situat în Localitatea Susag, Județul Alba, compus din teren intravilan în suprafață de 2.277 m.p., înscris 

în Cartea Funciară a Localității Sugag, Județul Alba sub nr. 71906, având număr cadastral 71906 (nr. cadastral 

vechi 7684/3/2);  

 Imobil situat în Localitatea Gârbău, Județul Cluj, compus din teren extravilan în suprafață de 46.907 m.p., 

înscris în Cartea Funciară a Localității Gârbău, Județul Cluj sub nr. 50011, având număr cadastral 50011 (nr. 

topografic 1238/1/1, 1238/2/2), precum şi construcțiile amplasate pe acesta, respectiv: C1 - Locuinţă personal, 

identificată cu nr. cadastral 50011-C1; C3 - Cabină poartă, identificată cu nr. cadastral 50011-C3; C4 - 

Centrală termică, identificată cu nr. cadastral 50011-C4; C5 - Magazie materiale, identificată cu nr. cadastral 

50011-C5; C7 - Magazie Carbid, identificată cu nr. cadastral 50011-C7; C8 – Clădire Acar - Cantonier, 

identificată cu nr. cadastral 50011-C8; C9 - Stație compresoare, identificată cu nr. cadastral 50011-C9; : C10 - 

Depozit Ciment - Silozuri, identificată cu nr. cadastral 50011-C10; - C11 – Teren pentru linie garaj CF, 

identificată cu nr. cadastral 50011-C11;  



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

282 

 Imobil situat în Localitatea Mehadia, Județul Caras-Severin, compus din teren în suprafață de 46.649 m.p., 

înscris in Cartea Funciară a Localității Mehadia, Județul Caraș-Severin sub nr. 31346 (nr. CF vechi 6120), 

având număr cadastral 31346;  

 Imobil situat în Localitatea Caransebeş, Județul Caraş-Severin, compus din teren intravilan în suprafaţă de 

35.632 m.p., înscris în Cartea Funciară nr. 38698 a Localității Caransebeș, Județul Caraş-Severin, având număr 

cadastral 38698, conform Contractului de ipotecă imobiliară autentificat sub nr. 1056 din data de 30.08.2021 

de către SPN Gheorghe & Stoica, respectiv extrase de CF ataşate;  

 Ipotecă mobiliara de prim rang asupra creanțelor prezente şi viitoare născute din Acordul contractual - 

Contract de achizitii publice nr. VN-CL-08/30.01.2019 ,,Înființare sistem de alimentare cu apă şi canalizare în 

Lepța Grețu UAT Tulnici; Stație de epurare Gugești; înfiinţare sistem de apă în Sihlea şi completare sursă în 

Soveja" încheiat între Hidroconstrucția și Compania de Utilităţi Publice SA, conform Contractului de ipotecă 

mobiliară asupra creanțelor nr. 1 din data de 08.02.2021, înregistrat la RNPM sub nr. 2021-0208178029276-

ACJ.  

 Ipotecă mobiliară de rang 1 asupra depozitului bancar în valoare de 1.000.000 lei, constituit de către societatea 

HIDROCONSTRUCȚIA SA, în favoarea EximBank, în baza Contractului de ipotecă mobiliară prin 

constituirea unui cash colateral nr. 2 din data de 08.02.2021, înregistrat la RPNM sub nr. 2021-

02081715539037-LDN;  

 Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente creditoare prezente şi viitoare deschise de societatea 

Hidroconstrucția SA la CEC Bank SA, conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra conturilor nr. 3 din 

data de 08.02.2021, înregistrat la RPNM sub nr. 2021-02081713499020-LHV. 

În data de 16.03.2022, EximBank SA, în numele şi contul Statului român, a efectuat plata sumei de 90.000.000 lei, 

aferentă Scrisorii de garanție nr. AS-26 din data de 09.02.2021, cu modificările ulterioare, ce garanta, în proporție de 

90%, creditul acordat de CEC Bank SA (respectiv Contractul nr. RQ21021785095439/08.02.2021).  

Acest aspect a fost confirmat și de către CEC Bank SA prin precizarea transmisă consorțiului de practicieni în 

insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar. 

Pe cale de consecinţă, creanţa anterior menţionată a devenit pură și simplă, ca urmare a îndeplinirii condiției suspensive, 

având rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014, iar, în subsidiar, art. 161 pct. 5 din 

Legea 85/2014.  

Totodată, între EximBank SA, în numele și contul Statului român şi societatea Hidroconstrucția SA, respectiv 

EximBank SA, în nume propriu, au fost încheiate:  

 Convenția de contragarantare nr. 72 din data de 20.12.2017, având ca obiect reglementarea raporturilor 

contractuale dintre EximBank SA, în numele şi contul Statului român, Hidroconstrucția SA şi EximBank SA, 

în nume propriu, născute în urma emiterii de către EximBank SA, în nume și cont stat, la cererea 

Hidroconstrucția SA, în favoarea Exim Bank SA, a unei scrisori de garanție în valoare inițială de 9.226.638,24 

USD, ce garantează, în proporție de 80%, creditul acordat de EximBank SA (respectiv Contractul pentru 

emiterea unei scrisori de garanție bancară nr. 328-DCM/20.12.2017), modificată prin Actul adițional nr. 1 din 

28.02.2020, Actul adiţional nr. 2 din 16.12.2020 și Actul adițional nr. 3 din 30.08.2021, ajungând la valoarea 

de 1.225.411,92 USD ; 

 Scrisoarea de garanție nr. 72 din data de 20.12.2017, în valoare de 9.226.638,24 USD, modificată prin 

Addendum nr. 1 din data de 28.02.2020, Addendum nr. 2 din data de 16.12.2020, Addendum nr. 3 din data de 

30.08.2021, ajungând astfel la valoarea de 1.225.411,92 USD, în vederea garantării, în proportie de 80 %, a 

soldului creditului (principalul) nerambursat al Contractului pentru emiterea unei scrisori de garanție bancară 

nr. 328-DCM/20.12.2017, acordat de către EximBank SA, în nume propriu, debitoarei Hidroconstrucția SA.  

În temeiul Convenției de garantare nr. 72 din data de 20.12.2017, în favoarea EximBank SA, în nume și cont stat, în 

calitate sa de co-creditor, corespunzător procentului de risc asumat prin convenții, au fost constituite următoarele 

garanții asupra bunurilor aflate în proprietate debitoarei în insolvență:  

 Ipotecă mobiliară de rang / asupra depozitului bancar în valoare de 1.250.000 USD, identificat cu cod IBAN: 

RO90EXIM 118000015795USO3, constituit de către societatea HIDROCONSTRUCȚIA SA, în favoarea 

EximBank, în baza Contractului de ipotecă mobiliară asupra contului de depozit bancar nr. 333 din data de 

20.12.2017, modificat prin Actul adițional nr. 1 din data de 28.02.2020, înregistrat la AEGRM sub nr. 2017-

00049010279220-WAZ;  

 Ipotecă mobiliară de rang II asupra depozitului bancar în valoare de 1.250.000 USD, identificat cu cod IBAN: 

RO63EXIM118000015795US04, constituit de către societatea HIDROCONSTRUCȚIA SA, în favoarea 

EximBank, în baza Contractului de ipotecă mobiliară asupra contului de depozit bancar nr. 336 din data de 

20.12.2017, modificat prin Actul adițional nr. 1 din data de 28.02.2020, înregistrat la AEGRM sub nr. 2017-

00049011019995-XHZ;  

 Ipotecă mobiliară de rang II asupra tuturor creanțelor debitorului rezultate din Contractul IFB10/2017/FB din 

data de 22.11.2017 încheiat cu ARAB POTASH COMPANY şi debitoarea Hidroconstrucția SA, precum și din 

actele adiţionale la acesta, conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra creanțelor nr. 338-DCM din data 

de 20.12.2017, înregistrat la AEGRM sub nr. 2017-00049011179067-SSJ; 

 Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente creditoare prezente şi viitoare deschise de societatea 

Hidroconstrucția SA la EximBank SA, conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra conturilor nr. 339-



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

283 

DCM din data de 20.12.2017, modificat prin Actul adițional nr. 1 din 30.08.2021, înregistrate la AEGRM sub 

nr. 2017 00049011229686-UIM, respectiv 2021-08301416599567-G/l.  

La data formulării declarației de creanță scrisoarea de garanție nu era executată.  

EximBank SA, în numele și contul Statului român, societatea Hidroconstrucția SA, respectiv EximBank SA, în nume 

propriu, au mai încheiat:  

I. Convenția de contragarantare nr: 73 din data de 20.12.2017, având ca obiect reglementarea raporturilor 

contractuale dintre EximBank SA, în numele și contul Statului român, Hidroconstrucția SA şi EximBank SA, 

în nume propriu, născute în urma emiterii de către EximBank SA, în nume si cont stat, la cererea 

Hidroconstrucția SA, în favoarea Exim Bank SA, a unei scrisori de garanție în valoare de 9.226.638,24 USD, 

ce garantează, în proporție de 80%, creditul acordat de EximBank SA (respectiv Contractul pentru emiterea 

unei scrisori de garanție bancară nr. 329-DCM/20.12.2017), modificată prin Actul adițional nr. 1 din 

28.02.2020;  

II. Scrisoarea de garanție nr. 73 din data de 20.12.2017 , în valoare de 9.226.638,24 USD, modificată prin 

Addendum nr. 1 din data de 28.02.2020, în vederea garantării în proporție de 80 %, ce se aplică la soldul 

creditului (principalul) nerambursat al Contractului pentru emiterea unei scrisori de garanție bancară nr. 329-

DCM/20.12.2017, acordat de către EximBank SA, în nume propriu, debitoarei Hidroconstrucţia SA.  

În temeiul Convenției de garantare nr. 73 din data de 20.12.2017, în favoarea EximBank SA, în nume și cont stat, în 

calitate sa de co-creditor cu rang egal, corepunzător procentului de risc asumat prin convenții, au fost constituite 

următoarele garanții asupra bunurilor din averea debitoarei:  

- Ipotecă mobiliară de rang II asupra depozitului bancar în valoare de 1.250.000 USD, identificat cu cod IBAN: 

RO90EXIM 118000015795USO3, constituit de către societatea HIDROCONSTRUCȚIA SA, în favoarea 

EximBank, în baza Contractului de ipotecă mobiliară asupra contului de depozit bancar nr. 337 din data de 

20.12.2017, modificat prin Actul adițional nr. 1 din data de 28.02.2020, înregistrat la AEGRM sub nr. 2017-

00049011109455-REC;  

- Ipotecă mobiliară de rang I asupra depozitului bancar în valoare de 1.250.000 USD, identificat cu cod IBAN: 

RO63EXIM118000015795US04, constituit de către societatea HIDROCONSTRUCȚIA SA, în favoarea 

EximBank, în baza Contractului de ipotecă mobiliară asupra contului de depozit bancar nr, 334 din data de 

20.12.2017, modificat prin Actul adițional nr. 1 din data de 28.02.2020, înregistrat la AEGRM sub nr. 2017-

00049010349907-ZYA;  

- Ipotecă mobiliară de rang 1 asupra tuturor creanțelor debitorului rezultate din Contractul IFB10/2017/FB din 

data de 22.11.2017 încheiat cu ARAB POTASH COMPANY şi debitoarea Hidroconstrucția SA, precum şi din 

actele adiționale la acesta, conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra creanțelor nr. 335-DCM din data 

de 20.12.2017, înregistrat la AEGRM sub nr. 2017-00049010389215-PLA;  

- Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente creditoare prezente şi viitoare deschise de societatea 

Hidroconstrucția SA la EximBank SA, conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra conturilor nr. 330-

DCM din data de 20.12.2017, modificat prin Actul adițional nr. 1 din data de 30.08.2021, înregistrat la 

AEGRM sub nr. 2017 00049010219663-EXV, respectiv 2021-08301413449484-XDA; 

La data formulării declarației de creanță scrisoarea de garanție nu era executată. Între EximBank SA, în numele si 

contul Statului român şi societatea Hidroconstrucția SA, respectiv EximBank SA, în nume propriu, au mai fost 

încheiate:  

 Convenția de contragarantare nr. 218 din data de 24.12.2020, având ca obiect reglementarea raporturilor 

contractuale dintre EximBank SA, în numele și contul Statului român, Hidroconstrucția SA și EximBank SA, 

în nume propriu, născute în urma emiterii de către EximBank SA, în nume și cont stat, la cererea 

Hidroconstrucţia SA, în favoarea Exim Bank SA, a unei scrisori de garanție în valoare de 6.204.000 USD, ce 

garantează, în proporție de 80%, creditul acordat de EximBank SA (respectiv Contractul pentru emiterea unei 

scrisori de garanție bancară nr. 739-DCMFP/24.12.2020;  

 Scrisoarea de garanție nr. 218 din data de 24.12.2020, în valoare de 6.204.000 USD, în vederea garantării în 

proporție de 80%, ce se aplică la soldul creditului (principalul) nerambursat al Contractului pentru emiterea 

unei scrisori de garanție bancară nr. 739 DCMFP/24.12.2020, acordat de către EximBank SA, în nume propriu, 

debitoarei Hidroconstrucția SA.  

În temeiul Convenției de garantare nr. 218 din data de 24.12.2020, în favoarea EximBank SA, în nume și cont stat, în 

calitate sa de co-creditor, corespunzător procentului de risc asumat prin convenții, au fost constituite următoarele 

garanții asupra bunurilor din proprietatea debitoarei:  

- Ipotecă mobiliară de rang I asupra depozitului bancar în valoare de 1.551.000 USD, identificat cu cod IBAN: 

RO25EXIM 118000015795US09, constituit de către societatea HIDROCONSTRUCŢIA SA, în favoarea 

EximBank, în baza Contractului de ipotecă mobiliară asupra contului de depozit bancar nr. 741 din data de 

24.12.2020, înregistrat la RPNM sub nr. 2020-12241148579155-ZCA;  

- Ipotecă mobiliară de rang III asupra depozitului bancar în valoare de 1.250.000 USD, identificat cu cod IBAN: 

RO63EXIM118000015795USO4, constituit de către societatea HIDROCONSTRUCȚIA SA, în favoarea 

EximBank, în baza Contractului de ipotecă mobiliară asupra contului de depozit bancar nr. 742 din data de 

24.12.2020, înregistrat la RPNM sub nr. 2020-12241150539561-QZH;  

- Ipotecă mobiliară de rang III asupra depozitului bancar în valoare de 1.250.000 USD identificat cu cod IBAN: 
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RO90EXIM118000015795USO3, constituit de către societatea HIDROCONSTRUCȚIA SA, în favoarea 

EximBank, în baza Contractului de ipotecă mobiliară asupra contului de depozit bancar nr. 743 din data de 

24.12.2020, înregistrat la RPNM sub nr. 2020-12241152279811AMD;  

- Ipotecă mobiliară de rang III asupra tuturor creanţelor debitorului rezultate din Contractul IFB10/2017/FB din 

data de 22.11.2017 încheiat cu ARAB POTASH COMPANY şi debitoarea Hidroconstrucția SA, precum şi din 

actele adiţionale la acesta, conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra creanțelor nr. 744 din data de 

24.12.2020, înregistrat la AEGRM sub nr. 2020-12241154499530-PKI ;  

- Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente creditoare prezente şi viitoare deschise de societatea 

Hidroconstrucţia SA la EximBank SA, conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra conturilor nr. 740-

DCMFP din data de 24.12.2020, înregistrat la RPNM sub nr. 2020-12241146569499-OSY.  

La data formulării declarației de creanță scrisoarea de garanție nu era executată.  

Nu în ultimul rând, între EximBank SA, în numele și contul Statului român şi societatea Hidroconstrucţia SA, respectiv 

EximBank SA, în nume propriu, au mai fost încheiate și:  

 Convenția de contragarantare nr. 219 din data de 18.01.2021, având ca obiect reglementarea raporturilor 

contractuale dintre EximBank SA, în numele şi contul Statului român, Hidroconstrucția SA şi EximBank SA, 

în nume propriu, născute în urma emiterii de către EximBank SA, în nume și cont stat, la cererea 

Hidroconstrucția SA, în favoarea Exim Bank SA, a unei scrisori de garanție în valoare de 2.256,000 USD, ce 

garantează, în proporție de 80%, creditul acordat de EximBank SA (respectiv Contractul pentru emiterea unei 

scrisori de garanție bancară nr. 746-DCMFP/18.01.2021);  

 Scrisoarea de garanție nr. 219 din data de 19.01.2021, în valoare de 2.256.000 USD, în vederea garantării în 

proporție de 80 %, ce se aplică la soldul creditului (principalul) nerambursat al Contractului pentru emiterea 

unei scrisori de garanţie bancară nr. 746 DCMFP/18.01.2021, acordat de către EximBank SA, în nume propriu, 

debitoarei Hidroconstrucția SA.  

În temeiul Convenției de garantare nr. 219 din data de 19.01,2021, în favoarea EximBank SA, în nume și cont stat, în 

calitate sa de co-creditor cu rang egal, corepunzător procentului de risc asumat prin convenții, au fost constituite 

următoarele garanții asupra bunurilor din averea debitoarei:  

 Ipotecă mobiliară de rang I asupra depozitului bancar în valoare de 564.000 USD, identificat cu cod IBAN: 

RO95EXIM118000015795US10, constituit de către societatea HIDROCONSTRUCȚIA SA, în favoarea 

EximBank, în baza Contractului de ipotecă mobiliară asupra contului de depozit bancar nr. 748 din data de 

18.01.2021, înregistrat la RPNM sub nr.2021-01191506529965-VJT;  

 Ipotecă mobiliară de rang IV asupra depozitului bancar în valoare de 1.250.000 USD, identificat cu cod IBAN: 

RO63EXIM118000015795US04, constituit de către societatea HIDROCONSTRUCȚIA SA, în favoarea 

EximBank, în baza Contractului de ipotecă mobiliară asupra contului de depozit bancar nr. 749 din data de 

18.01.2021, înregistrat la RPNM sub nr. 2021-01191510029315-GBM;  

 Ipotecă mobiliară de rang IV asupra depozitului bancar în valoare de 1.250.000 USD, identificat cu cod IBAN: 

RO90EXIM118000015795USO3, constituit de către societatea HIDROCONSTRUCȚIA SA, în favoarea 

EximBank, în baza Contractului de ipotecă mobiliară asupra contului de depozit bancar nr. 750 din data de 

18.01.2021, înregistrat la RPNM sub nr. 2021-011915113069038-WSE;  

 Ipotecă mobiliara de rang / asupra tuturor creanțelor debitorului rezultate din Contractul IFB10/2017/FB din 

data de 22.11.207 încheiat cu ARAB POTASH COMPANY şi debitoarea Hidroconstrucția SA, precum şi din 

actele adiţionale la acesta, conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra creanțelor nr. 751 din data de 

18.01.2021, înregistrat la RNPM sub nr. 2021-01191520449848-KOZ;  

 Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente creditoare prezente şi viitoare deschise de societatea 

Hidroconstrucția SA la EximBank SA, conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra conturilor nr. 747-

DCMFP din data de 18.01.2021, înregistrat la RPNM sub nr. 2021-01191515429594-TSC.  

Concluziile consorțiului de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar privind 

declarația de creanță formulată de către Banca de Export-Import a României EximBank SA, în numele și contul 

Statului: 

Având în vedere cele prezentate mai sus, Banca de Export-Import a României EximBank SA, în numele și contul 

Statului va fi înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, cu suma în cuantum de 203.863.549,59 lei (din care: 

126.288.566,21 lei scadente, pure și simple; 77.574.983,38 lei afectate de condiție), în categoria creanţelor beneficiare 

ale unei cauze de preferinţă, cu titlu provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi întocmirea Raportului de evaluare 

asupra bunurilor ce constituie obiectul dreptului de preferință, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014,  iar, 

în subsidiar, bugetare, după cum urmează:  

 cu suma de 36.288.566,21 lei (din care: 36.277.682,91 lei credit restant: 10.883,30 lei majorări de întârziere), 

în categoria creanțelor scadente, ce beneficiază de o cauză de preferință, iar, în subsidiar, bugetare, având 

rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014, iar, în subsidiar, art. 161 pct. 5 din 

Legea 85/2014, în temeiul Contractului de credit nr. 3 CST-DFGANCS din data de 17.07.2019, cu 

modificările ulterioare, precum și a contractelor de garanție încheiate cu debitoarea în insolvență.  

 cu suma de 90.000.000 lei, în categoria creanțelor ce beneficiază de o cauză de preferință, iar, în subsidiar, 

bugetare, pură și simplă, având rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014, 

iar, în subsidiar, art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014 în temeiul Convenției de garantare nr. AS-26 din data de 
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08.02.2021, a Scrisorii de garanție nr. AS-26 din data de 09.02.2021, încheiate între EximBank SA, în numele 

și contul statului, CEC Bank SA şi Hidroconstrucția SA, precum și a contractelor de garanție încheiate cu 

debitoarea în insolvență.  

 cu suma de 976.970,05 USD (respectiv 4.240.147.71 lei, la cursul de schimb valutar BNR din data de 

19.01.2022) în categoria creanțelor ce beneficiază de o cauză de preferință, iar, în subsidiar, bugetare, afectată 

de condiția suspensivă, având rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014, iar, 

în subsidiar, art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014. în temeiul Convenţiei de contragarantare nr. 72 din data de 

20.12.2017, cu modificările ulterioare, a Scrisorii de garanție nr. 72 din data de 20.12.2017, cu modificările 

ulterioare, încheiate între EximBank SA, în numele şi contul statului, EximBank SA, în nume și cont propriu, 

şi Hidroconstrucția SA, precum și a contractelor de garanţie încheiate cu debitoarea în insolvență.  

 cu suma de 9.226.638,24 USD (respectiv 40.044.532,63 lei, la cursul de schimb valutar BNR din data de 

19.01.2022), în categoria creanțelor ce beneficiază de o cauză de preferință, iar, în subsidiar, bugetare, afectată 

de condiția suspensivă, având rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014, iar, 

în subsidiar, art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014. în temeiul Convenției de contragarantare nr. 73 din data de 

20.12.2017, cu modificările ulterioare, a Scrisorii de garanție nr. 73 din data de 20.12.2017, cu modificările 

ulterioare, încheiate între EximBank SA, în numele şi contul statului, EximBank SA, în nume și cont propriu, 

și Hidroconstrucția SA, precum și a contractelor de garanție încheiate cu debitoarea în insolvenţă.  

 cu suma de 5.414.400 USD (respectiv 23.499.037,44 lei, la cursul de schimb valutar BNR din data de 

19.01.2022), la categoria creanțelor ce beneficiază de o cauză de preferință, iar, în subsidiar, bugetare,  afectată 

de condiția suspensivă, având rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014, iar, 

în subsidiar, art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014 în temeiul Convenției de contragarantare nr. 218 din data de 

24.12.2020, a Scrisorii de garanție nr. 218 din data de 24.12.2020, încheiate între EximBank SA, în numele şi 

contul statului, EximBank SA, în nume şi cont propriu, şi Hidroconstrucția SA, precum și a contractelor de 

garanţie încheiate cu debitoarea în insolvență.  

 cu suma de 2.256.000 USD (respectiv 9.791.265.60 lei, la cursul de schimb valutar BNR din data de 

19.01.2022), în categoria creanțelor ce beneficiază de o cauză de preferință, iar, în subsidiar, bugetare,  afectată 

de condiția suspensivă, având rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014, iar, 

în subsidiar, art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014 în temeiul Convenției de contragarantare nr. 219 din data de 

18.01.2021, a Scrisorii de garanție nr. 219 din data de 19.01.2021, încheiate între EximBank SA, în numele și 

contul statului, EximBank SA, în nume și cont propriu, şi Hidroconstrucția SA, precum și a contractelor de 

garanție încheiate cu debitoarea în insolvență.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

 BANCA TRANSILVANIA S.A. 

BANCA TRANSILVANIA S.A., cu sediul central în Calea Dorobanţilor 30 - 36, 400117, Cluj-Napoca, Cluj, 

înmatriculată la Registrul Comerțului cu J12/4155/1993, C.U.I. RO 5022670, a formulat o cerere de înscriere la masa 

credală a debitoarei Hidroconstrucția S.A., solicitând înscrierea la masa credală cu suma totală de 120.852.443,24 lei, 

structurată după cum urmează: 

 120,852,243.24 lei - creanță certă, lichidă şi neexigibilă la data deschiderii procedurii, izvorâtă din Contractul 

de Credit nr. 6/10.01.2019 (Sursa BT), Contractul de Credit nr. 7/10.01.2019 (pentru plafoane de credite cu 

rate – Sursa BT) și Contractul de Credit nr. 242/26.06.2018 (plafon global de exploatare) 

 suma de 200 lei reprezentând taxă de timbru. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de judecătorul-sindic, declarația de 

creanță fiind înregistrată atât la dosarul cauzei, cât și la sediul consorțiului de practicieni în insolvență ce a fost 

desemnat în calitate de administrator judiciar în data de 01.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare 

de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

La data 10.01.2019, între BANCA TRANSILVANIA S.A., în calitate de Creditor, şi SC HIDROCONSTRUCȚA SA, 

în calitate de Debitor (Împrumutat) a intervenit Contractul de Credit nr. 6/10.01.2019, în temeiul căruia debitorul a 

beneficiat de un credit pe termen mediu, modificat și completat prin actele adiționale ulterioare.  

La data deschiderii procedurii generale de insolvență, 19.01.2022, societatea debitoare înregistra datorii faţă de S.C. 

Banca Transilvania S.A., în temeiul Contractului de credit nr. 6/10.01.2019, după cum urmează:  

 15,399,066.24 lei din care: 

 PRINCIPAL CURENT – 15.358.528,26 lei 

 DOBÂNDĂ CURENTĂ – 40.537,98 lei 

Suma creditului, dobânzile, comisioanele şi oricare alte cheltuieli aferente creditului acordat de Banca Transilvania S.A. 

în temeiul Contractului de credit nr. 6/10.01.2019, sunt garantate în prezent conform:  

 Contractului de ipotecă imobiliară cu Încheiere de autentificare Nr. 02/11.01.2019;  

 Contractului de ipotecă imobiliară cu Încheiere de autentificare Nr. 406/20.09.2021; 

 Contractului de ipotecă mobiliară asupra încasărilor și soldul contului curent și a subconturilor deschise la 
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Banca Transilvania nr. 6/CES/01/10.01.2019, înregistrat în Registrul Național de Publicitate Mobiliară cu aviz 

nr. 2019-00072821012873-EFO; 

 Contractului de ipotecă mobiliară asupra unităților de fond nr. 6/CES/02/10.01.2019, înregistrat în Registrul 

Național de Publicitate Mobiliară cu aviz nr. 2019-00072825762881 TSX;  

 Contractului de ipotecă mobiliară asupra creanțelor nr. 6/CES/03/10.01.2019 (cu notificarea debitorilor cedați), 

modificat prin Act Adițional nr. 1/6/CES/03/29.09.2020, înregistrat în Registrul Național de Publicitate 

Mobiliară cu aviz nr. 2020-12031849492991-EDV;  

 Contractului de ipotecă mobiliară pe bunuri existente determinate nr. 6/GAJ/01/10.01.2019, înregistrat în 

Registrul Național de Publicitate Mobiliară cu aviz nr. 2019 00073245062578-GMQ;  

 Contractului de ipotecă mobiliară asupra creanțelor prezente și viitoare și soldul contului curent nr. 

6/CES/04/29.09.2020, înregistrat în Registrul Național de Publicitate Mobiliară cu aviz nr. 2020-

12031603572642-QCG.  

Totodată, la data 10.01.2019, între BANCA TRANSILVANIA S.A., în calitate de Creditor, şi SC 

HIDROCONSTRUCȚIA SA, în calitate de Debitor (Împrumutat) a intervenit Contractul de Credit nr. 7/10.01.2019, în 

temeiul căruia debitorul a beneficiat de un credit pe termen mediu, modificat și completat prin actele adiționale 

ulterioare.  

La data deschiderii procedurii generale de insolvență, 19.01.2022, societatea debitoare înregistra datorii faţă de Banca 

Transilvania S.A., în temeiul Contractului de credit nr. 7/10.01.2019, după cum urmează:  

(i) 20.000.000,00 lei reprezentând limita plafonului global de exploatare, valoare acordată conform Actului 

Adițional nr. 5/7/20.09.2021 la Contractul de credit nr. 7/10.01.2019.  

Suma creditului, dobânzile, comisioanele şi oricare alte cheltuieli aferente creditului acordat de Banca Transilvania S.A. 

în temeiul Contractului de credit nr. 7/10.01.2019, sunt garantate în prezent conform:  

 Contractului de ipotecă imobiliară cu Încheiere de autentificare Nr. 304/16.09.2019;  

 Contractului de ipotecă imobiliară cu Încheiere de autentificare  Nr.407/20.09.2021. 

 Contractului de ipotecă mobiliară asupra încasărilor și soldul contului curent și a subconturilor deschise la 

Banca Transilvania nr. 7/CES/01/10.01.2019, înregistrat în Registrul Național de Publicitate Mobiliară cu aviz 

nr. 2019-00072819952976-NHB;  

 Contractului de ipotecă mobiliară asupra creanțelor nr. 7/CES/02/10.01.2019, înregistrat în Registrul Național 

de Publicitate Mobiliară cu aviz nr. 2019-00072820522527-ENP; 

 Contractului de ipotecă mobiliară asupra creanțelor nr. 7/CES/03/13.09.2019, înregistrat în Registrul Național 

de Publicitate Mobiliară cu aviz nr. 2019-00080226902941-QEF.  

De asemenea, la data 26.06.2018, între BANCA TRANSILVANIA S.A., în calitate de Creditor, şi SC 

HIDROCONSTRUCȚIA SA, în calitate de Debitor (Împrumutat) a intervenit Contractul de Credit nr. 242/26.06.2018, 

în temeiul căruia debitorul a beneficiat de un plafon de credite, modificat și completat prin actele adiționale ulterioare. 

La data deschiderii procedurii generale de insolvență, 19.01.2022, societatea debitoare înregistra datorii faţă de S.C. 

Banca Transilvania S.A., în temeiul Contractului de credit nr. 242/26.06.2018, după cum urmează:  

 85.453.177 lei - reprezentând limita de credit revolving, valoare acordată conform Actului Adițional nr. 

16/242/21.12.2021 la Contractul de credit nr. 242/26.06.2018.  

Suma creditului, dobânzile, comisioanele şi oricare alte cheltuieli aferente creditului acordat de Banca Transilvania S.A. 

în temeiul Contractului de credit nr. 242/26.06.2018, sunt garantate, în prezent conform:  

 Contractului de ipotecă imobiliară cu Încheiere de autentificare Nr. 240/26.06.2018;  

 Contractului de ipotecă imobiliară cu Încheiere de autentificare Nr. 403/20.09.2021;  

 Contractului de ipotecă imobiliară cu Încheiere de autentificare Nr. 404/20.09.2021; 

 Contractului de ipotecă mobiliară asupra încasărilor și soldul contului curent și a subconturilor deschise la 

Banca Transilvania nr. 242/CES/01/26.06.2018, modificat prin Act Adițional nr. 01/242/CES/01/29.07.2021, 

înregistrat în Registrul Național de Publicitate Mobiliară cu aviz nr. 2018-00067301082479-JIG, nr. 2021-

07301417009004-YBO, nr. 2021 08031711519383-VGL;  

 Contractului de ipotecă mobiliară asupra creanțelor nr. 242/CES/02/26.06.2018 (cu notificarea debitorilor 

cedați), modificat prin Act Adițional nr. 1/242/CES/02/10.01.2019, Act Adițional nr. 

2/242/CES/02/25.03.2020, Act Adițional nr. 3/242/CES/02/29.09.2020, Act Adițional nr. 

4/242/CES/02/29.07.2021, înregistrat în Registrul Național de Publicitate Mobiliară cu aviz nr. 2020-

12031844432794-XBM, nr. 2021-08031258159824-TUG; 

 Contractului de ipotecă mobiliară asupra creanțelor nr. 242/CES/03/29.09.2020, modificat prin Act Adițional 

nr. 01/242/CES/03/29.07.2021, înregistrat în Registrul Național de Publicitate Mobiliară cu aviz nr. 2020-

12031614182164-JNH, nr. 2021-08031256589198 MSO;  

 Contractului de ipotecă mobiliară pe bunuri existente determinate nr. 242/MOB/01/29.07.2021, înregistrat în 

Registrul Național de Publicitate Mobiliară cu aviz nr. 2021-07301343419703-AKI;  

 Contract de ipotecă mobiliară asupra unităților de fond nr. 242/MOB/02/29.07.2021, înregistrat în Registrul 

Național de Publicitate Mobiliară cu aviz nr. 2021-07301413239231 FSF.  

Toate contractele de garanţie în temeiul cărora s-au constituit garanţiile reale mobiliare menţionate în paragraful 

precedent sunt accesorii ale Contractului de Credit nr. 6/10.01.2019, Contractului de Credit nr. 7/10.01.2019 și ale 

Contractului de Credit nr. 242/26.06.2018 și constituie titluri executorii potrivit art. 120 din Ordonanța de urgenţă nr. 
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99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2007. La 

momentul întocmirii prezentului, toate contractele de credit sunt menținute, urmând ca debitoarea să achite sumele 

curente în conformitate cu prevederile incidente din Legea nr. 85/2014, conform documentelor din care rezultă. 

Concluziile consorțiului de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar privind 

declarația de creanță formulată de către Banca Transilvania SA, pot fi sintetizate în tabelul de mai jos: 

 Suma solicitată  Acceptat cert 

Acceptat sub 

condiție 

(facilitate credit 

neutilizată) 

TOTAL 

ACCEPTAT 

TOTAL 

120.852.443,24 

lei din care 112.692.962,81 lei 8.159.480,43 lei 

120.852.443,24 

lei 

Principal contract 6 15.358.528,26 lei  15.358.528,26 lei  15.358.528,26 lei 

Dobândă curentă 

contract 6 40.537,98 lei  40.537,98 lei  40.537,98 lei 

Linie de credit 

contract 242 85.453.177,00 lei  85.453.177,00 lei  85.453.177,00 lei 

Facilitate credit 

contract 7 - 

OBOBESTI 12.000.000,00 lei  11.162.905,32 lei 837.094,68 lei 12.000.000,00 lei 

Facilitate credit 

contract 7 - TUDOR 

VLADIMIRESCU 8.000.000,00 lei  677.614,25 lei 7.322.385,75 lei 8.000.000,00 lei 

Taxa de timbru 200,00 lei  200,00 lei  200,00 lei 

Având în vedere cele prezentate mai sus, BANCA TRANSILVANIA S.A., va fi înscrisă în Tabelul Preliminar al 

Creditorilor, cu suma în cuantum de 120.852.443,24 lei lei (din care: 112.692.962,81 lei - creanță certă, lichidă şi 

neexigibilă la data deschiderii procedurii, 200 lei -  creanță certă, lichidă şi exigibilă și 8.159.480,43 lei sub condiția 

suspensivă a utilizării sumelor din facilitatea de credit conform Contractului de Credit nr. 7/10.01.2019), în categoria 

creanţelor beneficiare ale unei cauze de preferinţă, cu titlu provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi întocmirea 

Raportului de evaluare asupra bunurilor ce constituie obiectul dreptului de preferință, conform dispoziţiilor art. 103 din 

Legea nr. 85/2014. 

Având în vedere că la data întocmirii prezentului raport, contractele de credit sunt menținute, creanța poate suferi 

modificări ca urmare a încasării de către BANCA TRANSILVANIA S.A. a acestor sume de la debitoare, în 

conformitate cu prevederile din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

 BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA 

BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA, cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, înregistrată 

la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/608/1991, având Cod unic de înregistrare 361579, prin Sucursala Mari 

Clienți Corporativi, cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, reprezentată convențional prin SCA 

STOICA & Asociații, societate civilă de avocați, cu sediul în Bucureşti, str. Dr. N. Staicovici, nr. 2, Opera Center II, et. 

2, sector 5,  a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei Hidroconstrucția S.A., solicitând înscrierea la 

masa credală cu suma totală de 162.050.693,14 lei, 3.899.640,89 EUR, 2.550.902,08 USD și 2.211.600,20 BGN, 

structurată după cum urmează: 

 Creanță provenită din credit cash:  

 18.152.482,22 lei;  

 1.540.041,56 EUR; 

1. Creanţă sub condiția realizării plății (prin executarea scrisorilor de garanție bancară):  

 143.898.210,92 lei;  

 2.359.599,33 EUR; (din care limita neutilizata 1.765.050,53 EUR);  

 2.550.902,08 USD;  

 2.211.600,20 BGN.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de judecătorul-sindic, declarația de 

creanță fiind înregistrată atât la dosarul cauzei, cât și la sediul consorțiului de practicieni în insolvență ce a fost 

desemnat în calitate de administrator judiciar în data de 02.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare 

de timbru în cuantum de 200 de lei. 
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Pe fondul cererii: 

A. Contractul de credit nr. 31 din data de 30.03.2012  

În data de 30.03.2012, între BRD și Hidroconstrucţia S.A. în calitate de Împrumutat s-a încheiat Contractul de credit nr. 

31/30.03.2012 prin care părţile au convenit acordarea unui credit în valoare maximă de 59.000.000 EUR, pe o perioadă 

cuprinsă între data semnării contractului (30.03.2012) și până la data de 31.03.2013.  

Potrivit art. 4.3 din contractul de credit nr. 31/30.03.2012, creditul putea fi utilizat în una sau mai multe valute, respectiv 

RON, EUR, USD, iar potrivit art. 2.3 din acelaşi contract, acest credit poate fi utilizat sub forma acordării uneia sau mai 

multora din următoarele facilități:  

a) Linie de credit în valoare de linie de credit multidevize în valoare maximă de 12.000.000 EUR, cu valabilitate până la 

data de 31.03.2013;  

b) Plafon pentru emitere de scrisori de garanție bancară (SGB-uri) pentru participații la licitații, de bună execuție, de 

restituire avans, de bună plată și restituire rețineri monetare, de contragaranţie, în valoare maximă de 46.500.000 EUR, 

cu posibilitatea emiterii până la data de 31.03.2013 şi cu maturitate maximă de 60 luni de la data emiterii;  

c) Plafon pentru operaţiuni de leasing cu BRD Sogelease IFN S.A. în valoare maximă de 500.000 EUR, cu valabilitatea 

semnării contractului de leasing până la data de 31.03.2013 şi cu maturitate maximă de 60 luni de la data semnării 

contractului de leasing.  

Contractul de credit astfel încheiat a fost modificat prin 43 de acte adiționale, ultimul act adițional fiind încheiat la data 

de 18.01.2022. Prin aceste acte adiţionale, părţile au convenit, printre altele:  

 Prelungirea succesivă a valabilității creditului;  

 Diminuarea succesivă a valorii maxime a creditului;  

 Modificarea pragurilor aferente categoriilor din structura Creditului pe Termen Scurt (prin Actele aditionale 

încheiate ulterior AA nr. 18/14.08.2017);  

Prin Actul adițional nr. 18/14.08.2017 părțile au convenit, printre altele:  

 rescrierea Contractului de credit nr. 31/30.03.2012; modificarea structurii creditului, prin utilizarea acestuia 

sub forma a două facilități de credit astfel:  

a) Credit pe Termen Scurt în valoare maximă de 43.000.000 EUR, cu data scadenţei la 15.07.2018;  

b) Credit pe Termen Lung în valoare maximă de 4.500.000 EUR, cu data scadenţei la 15.03.2020 (acesta fiind 

rambursat integral la data de 15.03.2020);  

 în ceea ce priveşte valoarea acordată per facilitate în cadrul Creditului pe Termen Scurt, se stabilesc 

următoarele categorii şi praguri:  

a) Facilitate linie de credit: 7.000.000 EUR;  

b) Facilitate pentru emitere SGB-uri și deschidere de acreditive: 32.000.000 EUR;  

c) Facilitate SGB: 32.000.000 EUR;  

d) Facilitate L/C (acreditive): 3.000.000 EUR;  

e) Facilitate SGB în USD: maxim 5.080.000 USD.  

Prin Actul adițional nr. 27/07.02.2019 și nr. 28/04.04.2019, părțile au convenit:  

 Restructurarea (modificarea) şi diminuarea Creditului pe Termen Scurt din Contractul de credit prin:  

(i) împărțirea Facilității Liniei de Credit (facilitate revolving) în sumă de 7.000.000 EUR în două sub-facilități:  

a) facilitate de credit A sub forma unui credit de tip revolving în sumă de 4.947.138,83 EUR;  

b) facilitate de credit B sub forma unui credit cu rambursare în rate în sumă de 2.052.861,17 EUR (care, la data 

de 07.02.2019, era utilizată în integralitate);  

(ii) diminuarea Facilității pentru emitere de SGB și pentru deschiderea de acreditive la suma de 27.723.205,85 EUR;  

Prin Actele adiţionale ulterior întocmite, valorile de mai sus au suferit modificări.  

La data de 07.05.2020, Hidroconstrucţia S.A. a solicitat, în temeiul OUG nr. 37/2020 suspendarea la plată a capitalului, 

dobânzilor şi comisioanelor aferente Contractului de credit până la data de 31.12.2020, cererea fiind aprobată de 

Creditor, conform Notificării nr. 17/21.05.2020.  

În temeiul acestui Contract de credit, BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA a emis o serie de scrisori de garanție 

bancară după cum urmează:  

Nr. crt. Moneda Suma autorizată SGB Bneficiar SGB 
Valabilitate SGB (data 

expirare) 

1 BGN 2.211.600,20 
MINISTRY OF REGIONAL 

DEVELOPMENT AND PUB 
27.09.2022 

2 USD 244.242,52 ARAB POTASH COMP 27.01.2023 

3 USD 2.306.659,56 ARAB POTASH COMP 27.03.2023 

4 EUR 300.000,00 AMIANTIT PIPE SYSTEMS 15.04.2022 

5 EUR 243.091,97 OMV PETROM 30.06.2022 

6 EUR 50.000,00 PIPELIFE ROMANIA 30.06.2022 

7 RON 3.765.800,29 OMV ROMANIA 28.02.2022 

8 RON 262.490,32 HIDROELECTRICA 30.06.2022 

9 RON 5.132.111,02 HIDROELECTRICA 30.06.2022 

10 RON 3.849.036,53 PORR CONSTRUCT 30.07.2022 
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11 RON 1.171.375,60 
COMP. DE UTILITĂȚI PUBLICE 

SA FOCȘANI 
31.08.2022 

12 RON 300.000,00 ROMPETROL DOWNSTREAM 12.11.2022 

13 RON 804.789,21 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

14 RON 2.892.582,98 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

15 RON 1.617.883,24 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

16 RON 829.954,15 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

17 RON 14.219.445,09 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

18 RON 1.445.070,08 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

19 RON 1.301.820,29 ADMINISTRATIA NA 31.12.2022 

20 RON 1.954.661,97 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

21 RON 2.415.000,00 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

22 RON 1.456.750,81 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

23 RON 271.049,50 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

24 RON 352.915,41 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

25 RON 938.153,00 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

26 RON 2.174.924,56 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

27 RON 326.308,25 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

28 RON 2.211.846,51 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

29 RON 448.764,45 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

30 RON 3.551.183,08 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

În ceea ce privește Scrisoarea de Garanție Bancară nr. 34GBP2018-4745 (beneficiar OMV PETROM), aceasta a fost 

executată parţial la data de 18.01.2022 (anterior deschiderii procedurii) pentru suma de 1.764.553,30 RON (echivalentul 

în RON al sumei de 356.908,03 EUR).  

De asemenea, în ceea ce priveşte Scrisoarea de Garanție Bancară nr. 15/CD2022/PLG, aceasta a fost executată parţial 

pentru suma de 234.199, 71 RON tot la data de 18.01.2022 (anterior deschiderii procedurii).  

Potrivit prevederilor Actului adițional nr. 43/18.01.2022 la contractul de credit nr. 31/30.03.2012, părţile au agreat, prin 

excepție de la prevederile art. 16.3.4 din Capitolul 16 al contractului de credit (Termeni și Condiţii aplicabile Facilității 

SGB) din partea B - Termeni și Condiții Generale, ca sumele achitate în baza celor două SGB-uri mai sus menţionate 

(234.199,71 RON și 356.908,03 EUR, echivalent în RON - 1.764.553,30 lei) se vor transforma în două credite de 

descoperit de cont temporar.  

Astfel, cele două sume executate (care au devenit descoperiri de cont) au fost incluse în valoarea totală a creditului în lei 

- 17.397.293,05 LEI.  

Așadar, din totalul de 17.397.293,05 lei, suma de 1.998.753,01 lei reprezintă credite acordate în urma executării parțiale 

a următoarelor angajamente:  

 SGB nr. 34GBP2018-4745, suma de 1.764.553,30 RON (echivalentul în RON a sumei de 356.908,03 EUR);  

 SGB nr. 34GBP2016-429/AD (vechi 15/CD2022/PLG), suma de 234.199,71 RON.  

B. Contractul de credit nr. 32/30.03.2012  

La aceeași dată, 30.03.2012, între BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA, Georom Internațional S.A. (în calitate 

de împrumutat) și Hidroconstrucția S.A. (în calitate de codebitor) a fost încheiat contractul de credit nr. 32/30.03.20125 

prin care a fost acordat creditul în valoare maximă de 120.000 EUR pe perioada 30.03.2012-31.03.2013, ce putea fi 

utilizat sub forma unei Linii de credit, destinaţia creditului fiind finanțarea activității curente a Împrumutatului.  

La acest contract s-au încheiat 22 de acte adiționale, prin care, printre altele:  

 a fost prelungită succesiv perioada de valabilitate a creditului;  

 a fost modificată valoarea maximă a liniei de credit de la 120.000 EUR la 530.000 RON (prin Actul adițional 

nr. 6/30.01.2015);  

 s-a procedat la rescrierea Contractului de credit nr. 32/30.03.2012 (prin Actul adițional nr. 11/14.08.2017);  

C. Contractul de facilitate garantată reutilizabilă multivalutară din data de 20.12.2013  

Între societatea Hidroconstrucția S.A. (în calitate de debitor), BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA în calitate 

de aranjor principal, creditor iniţial, agent, agent de garanţie şi bancă emitentă şi Allianz Tiriac Asigurari S.A în calitate 

de împrumutător inițial, a fost încheiat în data de 20.12.2013 Contractul de facilitate garantată reutilizabilă 

multivalutară de credit şi de emitere de scrisori de garanţie, în valoare totală de 60.000.0000 EUR.  

Potrivit art. 2.2 din Contractul de facilitate, această facilitate poate fi utilizată în două tranșe, respectiv:  

a) O parte a Facilității care nu depăşeşte 50.000.000 EUR poate fi utilizată, până la data de 31.12.2015, prin emitere de 

Scrisori de Garanție Bancară în conformitate cu destinaţia descrisă în Clauza 3.1.(a) - Tranşa A, data scadenţei fiind 

31.12.2020;  

b) O parte a Facilității care nu depășește 10.000.000 EUR poate fi utilizată prin tragerea de avansuri sau de avansuri 

reutilizabile în conformitate cu destinaţia descrisă în Clauza 3.1 (b) - Tranşa B;  

În temeiul acestui contract de facilitate, scopul utilizării Tranșei A a fost acela de emitere de către Banca emitentă către 

terţi a unor garanţii de restituire a avansului, garanţii de participare la licitaţie, garanții de bună plată, garanții de bună 
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execuție, garanţii de restituire rețineri monetare, garanții de mentenanță și a unor contragaranții, precum și a altor 

scrisori de garantie bancară în forma cerută de debitor şi agreată de agent și de banca emitentă, pentru prelungirea unor 

scrisori de garanţie bancară eligibile și pentru majorarea unor scrisori de garanție bancară eligibile, precum şi de 

refinanțare (preluare în cadrul Tranşei A) a scrisorilor de garanție bancară eligibile inițial emise de banca emitentă în 

baza contractului de credit din 2010.  

De asemenea, scopul Tranşei B a fost acela de finanţare sau refinanţare a cheltuielilor cu activităţile sale curente şi de 

refinanţare a sumelor exigibile din Tranşa B. 

Tranşa B a fost rambursată integral de către debitor la data scadenţei - 14.12.2015.  

La acest contract de facilitate s-au încheiat 8 acte adiţionale.  

Prin Actul adițional nr. 5/18.12.2018:  

(i) creditorii au convenit (având în vedere, pe de-o parte, solicitarea debitorului de emitere de noi SGB-uri sub 

formă de contragaranție și, pe de altă parte, expirarea perioadei de disponibilitate a Tranșei A și rambursarea 

integrală a Tranșei B) să pună la dispoziția debitorului o nouă facilitate de emitere de SGB-uri în aceleași 

condiții precum și cele aplicate Tranşei A (incluzând şi emiterea de contragaranţii), în valoare totală de 

19.131.199,08 RON, fiind denumită Tranşa Al, perioada de disponibilitate a acesteia fiind până la data de 

15.01.2019, iar data scadenţei fiind 31.12.2020;  

(ii) se menționează (la art. 2) faptul că Tranşa Al va fi utilizată, în perioada de disponibilitate, prin emiterea a 3 

SGB-uri sub formă de contragaranții în valoare totală de 19.131.199,08 RON în favoarea Băncii de Export 

Import a României Eximbank S.A;  

(iii) se arată (la art. 3) faptul că valoarea angajamentelor totale în sold, la data de 18.12.2018 (data semnării AA nr. 

5) este de 133.924.258 LEI.  

Prin Actul adițional nr. 7/16.12.2020 se menționează următoarele:  

 Valoarea angajamentelor în sold, la data de 16.12.2020 este de 104.034.328,40 LEI, alcătuită din:  

a) 84.903.129,32 LEI, reprezentând valoarea totală a Scrisorilor de Garanție emise în cadrul Tranșei A și  

b) 19.131.199,08 LEI, reprezentând valoarea a trei Scrisori de Garanție Bancară sub forma de Contragaranții 

emise în cadrul Tranşei A1 din Facilitate.  

 Părţile au convenit denominarea Tranşei A din EUR în RON, pentru o valoare de 84.903.129,32 LEI, 

prelungirea datei scadenței pentru tranșele A şi Al până la data de 31.12.2021, precum și constituirea unor 

garanţii ale tranzacţiei suplimentare de către debitor.  

Ultimul act adiţional încheiat între părţi a fost Actul adițional nr. 8/15.12.2021, prin care se menționează următoarele:  

 Valoarea angajamentelor totale în sold la data de 15.12.2021 (data încheierii AA nr.8) este de 99.935.445,18 

LEI, alcătuită din:  

a) 80.804.246,10 LEI, reprezentând valoarea totală a Scrisorilor de Garanţie emise în cadrul Transei A și  

b) 19.131.199,08 LEI, reprezentând valoarea a trei Scrisori de Garanție Bancară sub formă de Contragaranții 

emise în cadrul Transei A1 din Facilitate. Părţile au convenit prelungirea datei scadenţei Tranşei A şi Tranşei 

A1 până la data de 31.12.2022, precum şi prelungirea termenului de valabilitate al Scrisorilor de Garanție 

Bancară sau Contragaranţiilor.  

În temeiul acestui Contract de credit, BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA a emis o serie de scrisori de garanție 

bancară după cum urmează:  

Nr. crt. Moneda Suma autorizată SGB Bneficiar SGB 
Valabilitate SGB (data 

expirare) 

1 RON 593.583,81 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

2 RON 15.968.204,72 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

3 RON 290.321,08 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

4 RON 10.690.745,54 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

5 RON 289.186,88 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

6 RON 2.225.982,74 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

7 RON 2.998.084,30 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

8 RON 78.801,88 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

9 RON 3.485.365,55 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

10 RON 2.092.642,22 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

11 RON 605.364,98 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

12 RON 570.120,18 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

13 RON 29.997,15 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

14 RON 334.047,73 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

15 RON 171.572,34 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

16 RON 1.138.264,66 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

17 RON 871.988,37 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

18 RON 312.558,59 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

19 RON 968.052,45 HIDROELECTRICA 31.12.2022 
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20 RON 545.909,36 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

21 RON 921.358,25 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

22 RON 185.060,84 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

23 RON 4.798.203,26 VITAL SA BAIA MARE 31.12.2022 

24 RON 5.333.917,41 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

25 RON 2.078.224,97 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

26 RON 614.213,57 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

27 RON 141.702,90 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

28 RON 12.739.619,77 HIDROELECTRICA 31.12.2022 

29 RON 3.965.115,39 ROMELECTRO 31.12.2022 

30 RON 2.410.288,49 ROMELECTRO 31.12.2022 

31 RON 12.755.795,20 ROMELECTRO 31.12.2022 

GARANȚIILE CONSTITUITE ÎN FAVOAREA BRD  

Pentru garantarea obligaţiilor de plată rezultând din contractele de credit mai sus amintite, debitoarea și garantul au 

constituit o serie de garanţii, după cum urmează:  

A. GARANȚII AFERENTE CONTRACTULUI DE CREDIT NR. 31/30.03.2012  

Pentru garantarea creditului și a tuturor obligaţiilor ce derivă din contract Hidroconstrucția S.A, a constituit următoarele 

garanții:  

 ipotecă mobiliară asupra creanțelor rezultate din contractele comerciale încheiate de împrumutat cu terții;  

 ipotecă mobiliară asupra creanțelor rezultate din contractele comerciale încheiate de împrumutat cu terții 

pentru care Banca a emis scrisori de garanție bancară;  

 ipotecă mobiliară asupra creanțelor reprezentând drepturile de încasare a sumelor rezultate din scrisorile de 

garanție emise la ordinul subcontractanților în favoarea împrumutatului, în baza contractelor comerciale 

încheiate între subcontractanți și Împrumutat, în situaţia în care subcontractanțîi furnizează împrumutatului 

scrisori de garanţie bancară corespunzătoare acestor contracte;  

 ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare deschise de împrumutat la Banca și asupra soldului creditor al 

acestora;  

 ipotecă mobiliară asupra unor imobile, proprietatea Împrumutatului.  

Garanții mobiliare: 

 Contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare nr. 51/30.03.2012(modificat şi completat prin cele 6 

acte adiţionale), prin care Hidroconstrucţia S.A. a constituit o ipotecă mobiliară asupra tuturor drepturilor, 

titlurilor, intereselor și beneficiilor cu privire la conturile indicate în Anexa nr. 1 la contractul de ipotecă, 

precum şi asupra soldului creditor al acestora la orice moment;  

 Contractul de ipotecă mobiliară asupra creanțelor nr. 49/31.08.2012 (modificat şi completat prin cele 15 acte 

adiționale), prin care Hidroconstrucția S.A. a constituit o ipotecă mobiliară asupra creanţelor prezente şi 

viitoare împreună cu toate dobânzile, beneficiile şi garanţiile aferente acestora, datorate sau care vor fi datorate 

de debitorii săi, din contractele comerciale sau alte documente comerciale, identificate în Anexa nr. 1, precum 

și asupra tuturor veniturilor sale prezente şi viitoare; 

 Contractul de ipotecă asupra sumelor de bani blocate în cont nr. 175/8130/2017 din data de 20.12.2017 prin 

care Hidroconstrucţia S.A. a constituit o ipotecă mobiliară asupra tuturor drepturilor, titlurilor, intereselor și 

beneficiilor cu privire la suma de 461.332 USD, ce va rămâne blocată la dispoziția Creditorului Ipotecar în 

contul nr. RO77BRDE4509A62718194500 deschis la BRD-GSG;  

 Contractul de ipotecă asupra sumelor de bani blocate în cont nr. 178/8130/2017 din data de 21.12.2017 prin 

care Hidroconstrucţia S.A. a constituit o ipotecă mobiliară asupra tuturor drepturilor, titlurilor, intereselor și 

beneficiilor cu privire la suma reprezentând 100% din valoarea Scrisorilor de Garanție Bancară, descrise la 

Anexa nr. 9 la Contractul de credit nr. 31/30.03.2012, ce va rămâne blocată la dispoziţia Creditorului ipotecar 

în contul nr. RO39BRDE450SA62717984500, deschis la BRD-GSG;  

Garanții imobiliare constituite prin:  

 Contractul de ipotecă imobiliară autentificat prin încheierea de autentificare nr. 1393/17.07.201214 prin care s-

a constituit o ipotecă imobiliară asupra următoarelor bunuri imobile:  

 Imobilul situat în București, Calea Dorobanţilor nr. 103-105, sector 1, compus din: teren în suprafață de 783,40 

mp, înscris in Cartea Funciară nr. 205455 (provenită din conversia de pe hârtie a CF18490_1) a localității 

Bucureşti sector 1, având număr cadastral 205455; 2) construcție, astfel: a) în suprafața de 1.466 mp., aflată în 

proprietate exclusivă, formată din: subsol în suprafață de 48,30 mp. din acte, respectiv 45,96 mp. din 

măsurători, înscris în Cartea Funciară nr. 253507-C1-U2 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 18490_2) a 

localităţii Bucureşti sector 1, având număr cadastral 253507-C1-U2; parter în suprafață de 183,11 mp. din acte, 

respectiv 184,54 mp. din măsurători, înscris in Cartea Funciară nr. 253507-C1-U3 (provenită din conversia de 

pe hârtie a CF 18490_3) a localităţii București sector 1, având număr cadastral 253507-C1-U3; etaj I în 

suprafață de 452,07 mp. din acte, respectiv 453,12 mp. din măsurători, înscris în Cartea Funciară nr. 253507-

C1-U4 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 18490 4) a localităţii București sector 1, având număr 

cadastral 253507-C1-04; etaj II în suprafață de 502,30 mp. din acte, respectiv 502,32 mp. din măsurători, 
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înscris în Cartea Funciară nr. 253507-C1-US (provenită din conversia de pe hârtie a CF 18490_5) a localităţii 

București sector 1, având număr cadastral 253507-C1-U5; etaj III în suprafață de 281,13 mp. din acte, 

respectiv 281,03 mp. din măsurători, înscris în Cartea Funciară nr. 253507-C1-U6 (provenită din conversia de 

pe hârtie a CF 184906) a localităţii București sector 1, având număr cadastral 253507-C1-U6; etaj VI în 

suprafață de 110,43 mp. din acte, respectiv 110,27 mp. din măsurători, înscris în Cartea Funciară nr. 253507-

C1-U7 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 18490_7) a localităţii București sector 1 având număr 

cadastral 253507-C1-U7; b) în suprafață de 836,29 mp., aflată în indiviziune împreună cu Energoconstrucția 

SA și Energomontaj SA, formată din: subsol în suprafaţă de 176,81 mp.; parter în suprafață de 162,32 mp.; etaj 

I în suprafață de 79,95 mp.; etaj II în suprafaţă de 84,05 mp.; etaj III în suprafață de 84,05 mp.; etaj IV în 

suprafata de 85,07 mp.; etaj V în suprafață de 86,25 mp.; etaj VI în suprafață de 74,48 mp.; etaj VH în 

suprafață de 3,27 mp.  

 Imobilul, proprietatea Debitorului Ipotecar, compus din teren în suprafață totală de 7.816 mp, situat în 

localitatea Baciu, jud. Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 50276 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 

nr.2369) a localităţii Baciu, jud. Cluj, cu numerele cadastrale 1269/2/1, 1270/1/2, 1271/1/2 si 1271/2/2.  

 Imobilul, proprietatea Debitorului Ipotecar, compus din teren în suprafață totală de 10.674 mp și construcția CI 

edificată pe acesta (hala de reparații utilaje P+1 din stâlpi de beton armat, zidăria din cărămidă, șarpantă 

metalica, învelitoarea din azbociment, în suprafața construită de 4.174 mp), situat în localitatea Baciu, Str. 

Triajului nr. 2-3, jud. Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 50290 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 

2370) a localității Baciu, județul Cluj, cu numerele cadastrale 1272/2/1, 1273/2, 1274/3/2/1, 1274/1/2/1, 

1276/2, 1276/2/1, 1274/1/2/1/4.  

 Imobilul, proprietatea Debitorului Ipotecar, compus din teren în suprafață totală de 781 mp și construcţia C1 

edificată pe acesta (construcție P+l cu fundații din beton, zidărie din cărămidă, învelitoare din țiglă, în 

suprafață construită la sol de 506 mp), situat în Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 8-10, înscris în Cartea Funciară 

nr. 254756 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 165570) a localității Cluj Napoca, având număr 

cadastral 254756.  

 Imobilul, proprietatea Debitorului Ipotecar, compus din teren în suprafaţă totală de 1.291 mp, situat în 

localitatea Cluj Napoca, înscris în Cartea Funciară nr. 254766 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 

nr.125580) a localității Cluj Napoca, sub nr. cadastral 6842/1/2/2. Debitorul Ipotecar este proprietarul 

imobilului descris mai sus conform Contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 379/14.04.2000 de 

către BNP Pădurean Ana și încheierii nr. 5817/18.04.2000, eliberată de O.C.P.I Cluj-Napoca;  

 Imobilul „DEPOZIT CENTRAL MATERIALE BASCOV", proprietatea Debitorului Ipotecar, compus din 

teren în suprafață de 43.935 mp, și construcțiile edificate pe acesta (Corp CI „Clădiri” - suprafaţă construită 

2.995,169 mp, Corp C2 „Magazii” - suprafață construită 2.742,197 mp, Corp C3 ,,Instalaţii” - suprafața 

construită 7.929,428 mp), situat în localitatea Bascov, str. Serelor nr. 55, Jud. Argeş, înscris în Cartea Funciară 

nr. 80589 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 146) a localităţii Bascov, Jud. Argeş, sub nr. Cadastral 

110. Ulterior, acest imobil a fost dezmembrat în două loturi, iar lotul nr. 2 - teren în suprafată de 7.000 mp 

împreună cu construcțiile edificate pe acesta a fost înstrăinat și radiate toate sarcinile înscrise în favoarea BRD.  

 Imobilul, proprietatea Debitorului Ipotecar, compus din teren în suprafață măsurată și din acte de 69.335 mp și 

constructiile edificate pe acesta (C1 C99), situat în Piteşti, Str. Depozitelor, nr. 20, înscris în Cartea Funciară 

nr. 87385 a localității Piteşti.  

 Imobilul situat în Caransebeş, Str. Ardealului nr. 166, jud. Caras Severin, proprietatea Debitorului Ipotecar, 

compus din terenuri și construcţiile edificate pe acestea, astfel: a) teren intravilan, cu depozit central, în 

suprafaţa 52.505 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 33257 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 3968), cu 

numărul cadastral X/1; b) teren intravilan, cu stație PECO, în suprafaţa 5.835 mp, înscris in Cartea Funciară nr. 

36141 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 3968), cu numărul cadastral 1888 topo X/4; c) teren 

intravilan, drum tehnologic, în suprafața 18.800 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 36143 (provenită din 

conversia de pe hârtie a CF 3968), cu numărul cadastral X/6; d) teren intravilan, cu poligon de prefabricate, în 

suprafaţa 39.703 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 36142 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 3968), cu 

numărul cadastral X/10; e) teren intravilan, cu parc rece, în suprafata 19.872 mp, înscris in Cartea Funciară nr. 

36147 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 3968), cu numărul cadastral X/11; f) teren intravilan, cu teren 

sport, în suprafaţa 4.200 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 36150 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 

3968), cu numărul cadastral X/12; g) teren intravilan, cu bază sportivă (teren de fotbal și handbal), în suprafața 

19.718 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 36151 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 3968), cu numărul 

cadastral 1X/23; h) teren intravilan, cu sediu grup şantier, în suprafaţă 807 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 

36155 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 3968), cu numărul cadastral X/8/1; i) teren intravilan, cu 

laborator, în suprafaţă 484 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 36156 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 

3968), cu numărul cadastral X/8/2; j) teren intravilan, cu cantină, 600 locuri și beci în suprafaţă 988 mp, înscris 

in Cartea Funciară nr. 36158 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 3968), cu numărul cadastral X/8/4; k) 

teren intravilan, cu dormitor comun nr. 17, în suprafaţă 203 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 36206 (provenită 

din conversia de pe hârtie a CF 3968), cu numărul cadastral X/8/5; 1) teren intravilan, cu dormitor comun nr. 

20, în suprafaţă 420 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 36207 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 3968), 

cu numărul cadastral X/8/6; m) teren intravilan, cu post trafo, în suprafaţă 35 mp, înscris în Cartea Funciară 
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venită din conversia de pe hârtie a CF 3968),cu numărul cadastral X/8/7; n) teren intravilan, cu spălătorie auto, 

în suprafață 186 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 36209 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 3968), cu 

numărul cadastral X/3/4; o) teren intravilan, cu hală reparații auto, în suprafața 1.406 mp, înscris în Cartea 

Funciară nr. 31851 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 3968), cu numărul cadastral X/3/5; p) teren 

intravilan, cu sediu autobază, în suprafaţă 210 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 36231 (provenită din 

conversia de pe hârtie a CF 3968), cu numărul cadastral X/3/7; q) teren intravilan, cu drumuri, alei, spații verzi, 

în suprafaţă 42.505 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 36232 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 3968), 

cu numărul cadastral X/3/9; r) teren intravilan, cu sediu secție, în suprafaţă 208 mp, înscris în Cartea Funciară 

nr. 36185 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 3968), cu numărul cadastral X/5/1; s) teren intravilan, cu 

hală reparații utilaje, în suprafaţă 3.240 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 36256 (provenită din conversia de pe 

hârtie a CF 3968), cu numărul cadastral X/5/4; t) teren intravilan, cu hală tratament boldrini, în suprafaţă 674 

mp, înscris în Cartea Funciară nr. 36186 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 3968), cu numărul cadastral 

X/5/6; u) teren intravilan, construcții, aleei și spatii verzi, în suprafaţă 20.841 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 

36187 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 3968), cu numărul cadastral X/5/7; v) teren intravilan de 

construcții, alei, drumuri, spații verzi, în suprafaţă 29.971 în Cartea Funciară nr. 36188 (provenită din 

conversia de pe hârtie a CF 3968),cu numărul cadastral X/8/17/1/1; w) teren intravilan, construcții, aleei și 

spatii verzi, în suprafața 13.065 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 33365 (provenită din conversia de pe hârtie a 

CF 3968),cu numărul cadastral X/9/11/1.  

 Imobilul «Colonie definitivă Vadeni», proprietatea Debitorului Ipotecar, compus din teren în suprafaţă totală 

de 21.423 mp și construcțiile edificate pe acesta (C1 - suprafaţă construită 316 mp din acte și măsurători, C2- 

suprafața construită 550 mp din acte și măsurători, C3 - suprafața construită 32 mp din acte și masurători, C4 - 

suprafața construită 1065 mp din acte și măsurători, C5 - suprafața construită 670 mp din acte și 669 mp 

măsurători, C6 - suprafață construită 374 mp din acte și măsurători, C7 - suprafață construită 348 mp din acte 

și măsurători). Imobilul este situat în Târgu Jiu, str. Hidrocentralei nr.49, jud. Gorj, înscris în Cartea Funciară 

nr. 38887 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 3073) a municipiului Târgu Jiu, jud. Gorj.  

 Imobilul, proprietatea Debitorului Ipotecar, compus din teren în suprafată totală de 10.649,68 mp și 

construcțiile edificate pe acesta (C1 - suprafată construită 91,18 mp, C2,Magazie" - suprafaţă construită 48,43 

mp, C3 „Laborator" - suprafaţă construită 921,99 mp, C4 „Cantina" - suprafață construită 662,05 mp, C5 - 

suprafață construită 113,17 mp, C6 „Depozit Alimente" - suprafață construită 107,27 mp. Imobilul este situat 

în Râmnicu Vâlcea, Aleea Doru Popian, jud. Vâlcea, înscris în Cartea Funciară nr. 44471 (provenită din 

conversia de pe hârtie a CF nr. 11399) a municipiului Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, cu număr cadastral 4435.  

 Imobilul, proprietatea Debitorului Ipotecar, compus din teren în suprafață totală de 5.351,49 mp și construcția 

edificată pe acesta (C1 ,,Sediu administrativ P+2, în suprafată totală de 1.039.35 mp și suprafață utilă de 

832,06 mp) situat în Râmnicu Vâlcea, str. Decebal nr. 9, jud. Vâlcea, înscris în Cartea Funciară nr. 38354 

(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 6387) a municipiului Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, sub nr. 

cadastral 2706. Cu privire la acest imobil, BRD a agreat, la data de 09.10.2020, radierea dreptului de ipotecă și 

celelalte obligații de plată aferente creditului precum și a interdicțülor de înstrăinare și grevare.  

 Imobilul, proprietatea Debitorului Ipotecar, compus din teren în suprafața totală de 2.159,83 mp și construcţia 

edificată pe acesta mini-hotel Pausa P+2 situat în localitatea Călimănești, colonia Pausa, jud. Vâlcea, înscris în 

Cartea Funciară nr. 35441 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 501) a localității Călimănești, jud. 

Vâlcea, sub nr. cadastral 186.  

 Imobilul, proprietatea Debitorului Ipotecar, compus din teren, în suprafață totală de 15.286 mp din acte și 

15.285,93 mp din măsurători, și construcţia edificată pe acesta (Construcții administrative și social- culturale în 

suprafața construită de 1.809, 23 mp) situat în Slatina, str. Tudor Vladimirescu nr. 153, jud. Olt, înscris în 

Cartea Funciară nr. 50818 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 1803) a localităţii Slatina, jud. Olt, sub 

nr. cadastral 398.  

 Imobilul situat in Slatina, str. Tudor Vladimirescu nr. 153, jud. Olt, înscris în Cartea Funciară nr. 50815, 

proprietatea Debitorului Ipotecar, compus din teren, în suprafața totală de 22.005 mp din acte și suprafaţa de 

22.005,01 mp din măsurători, și construcțiile edificate pe acesta: C53 - sediu și hală strungărie cu o suprafață 

construită de 461,04 mp; C54 - hală strungărie 1 cu o suprafață construită de 812,40 mp; C57 - atelier mecanic 

cu o suprafață construită de 122,88 mp; C58 - vestiar cu o suprafață construită de 9 mp; C61 - magazie cu o 

suprafață construită de 20 mp; C62 - magazie cu o suprafață construită de 16 mp; C64 - magazie cu o suprafață 

construită de 99,75 mp; C65 - magazie cu o suprafaţă construită de 66,50 mp; C66 - magazie cu o suprafaţă 

construită de 37,50 mp; C67 - magazie cu o suprafață construită de 60 mp; C68 - magazie cu o suprafață 

construită de 30 mp; C71 - atelier reparații hidraulice cu o suprafaţă construită de 1.069,50 mp; C72 - atelier 

reparații utilaje cu o suprafață construită de 1380 mp; C75 - garaj cu o suprafaţă construită de 44,64 mp; C76 - 

remiză PSI cu o suprafaţă construită de 36 mp; C80 - stație acumulator cu o suprafață construită de 127,80 mp; 

C82 - magazie cu o suprafaţă construită de 101,25 mp; C86 - atelier materiale + stație compresor + tâmplarie 

cu o suprafață construită de 756,39 mp; C87 - stație degresare cu o suprafaţă construită de 39 mp; C88 - 

magazie cu o suprafață construită de 57 mp; C90 - PT cu o suprafață construită de 27,50 mp; C92 - atelier 

rodaj cu o suprafață construită de 237,32 mp; C93 - turnatorie cu o suprafață construită de 114,88 mp; C94 - 

magazie cu o suprafață construită de 49,88 mp; C97 - stație acetilienă cu o suprafaţă construită de 31,35 mp: 
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C98 - magazie cu o suprafață construită de 153 mp; C99 - magazie cu o suprafaţă construită de 40 mp; C48 - 

PC cu o suprafaţă construită de 29,76 mp; C59 - PT 1 cu o suprafață construită de 34 mp; C69 - macara capră 5 

tone cu o suprafață construită de 1.955 mp; C74 - macara capră 20 tone cu o suprafață construită de 1.660 mp.  

 Imobilul situat în Slatina, str. Tudor Vladimirescu nr. 150, jud. Olt, înscris în Cartea Funciară nr. 50810, 

proprietatea Debitorului Ipotecar, compus din teren, în suprafaţa măsurată de 15.711 mp și în suprafața de 

15.710,58 mp de pe hârtie, și construcțiile edificate pe acesta: C16 - laborator TC cu o suprafață construită de 

62,50 mp; C17 - magazie piese o suprafață construită de 160 mp C18 - şopron cu o suprafață construită de 

80,16 mp; C21- magazie materiale cu o suprafață construită de 330 mp; C27 - o suprafață construită de 183 

mp; C28 - magazie cu o suprafață construită de 73,75 mp; C29 - atelier forja cu o suprafaţă construită de 

403,20 mp; C30 - magazie cu o suprafață construită de 40,40 mp; C31 - hală confectii cu o suprafață construită 

de 336,60 mp; C34 - macara turn MT 0180 cu o suprafață construită de 168 mp; C35 - magazie cu o suprafață 

construită de 18 mp; C36 - magazie cu o suprafață construită de 16,80 mp; C37 - magazie cu o suprafață 

construită de 26 mp; C38 - magazie cu o suprafață construită de 73,50 mp; C39 - magazie cu o suprafață 

construită de 37,50 mp; C41 - magazie cu o suprafață construită de 76,80 mp; C42 - hală confectii 2, cu o 

suprafață construită de 473,60 mp; C43 - magazie cu o suprafață construită de 233,10 mp; C44 - strungărie cu 

o suprafaţă construită de 111,54 mp.  

 Imobilul, proprietatea Debitorului Ipotecar, compus din teren, în suprafață măsurată de 764 mp și în suprafața 

de 763,62 mp de pe hârtie, situat în Slatina, str. Tudor Vladimirescu nr. 150, jud. Olt, înscris în Cartea Funciară 

nr. 52250 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 1803) a localității Slatina, jud. Olt, sub nr. cadastral 399/4.  

 Imobil, proprietatea Debitorului Ipotecar, compus din teren în suprafată totală de 17.300 m.p. și construcţiile 

edificate pe acesta (CI-CI5, compuse din sediu sucursală și cantină, atelier central reparatii, laborator C2, 

atelier reparații auto, laborator CI, bobină distribuție+depozit carburanţi, atelier confecții, boxe carbid-oxigen-

vopsele, centrală termică, cale rulare, platformă betonată, platformă betonată, platforma betonata, rețele de 

apă-canalizare, reţele de apă-canalizare), situat în localitatea Hațeg, str. Horia nr. 104A, jud Hunedoara, înscris 

în Cartea Funciară nr. 60386 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 45/4) a localităţii Hateg, jud. 

Hunedoara, cu nr. cadastral 971/1.  

 Imobilul, proprietatea Debitorului Ipotecar, compus din teren în suprafață totală de 36.482 mp și construcţiile 

edificate pe acesta (magazie de materiale, cale ferată, şopron, depozit carburanti, silozuți ciment, alte 

construcţii), situat în localitatea Haţeg, str. Horia nr. 104B, jud Hunedoara, înscris în Cartea Funciară nr. 60387 

(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 45/5) a localității Haţeg, jud. Hunedoara, cu nr. cadastral 

972/2/2/1/1/a.  

 Imobil, proprietatea Debitorului Ipotecar, compus din teren în suprafaţa măsurată și din acte de 19.218 mp și 

construcţiile edificate pe acesta (C1 C8 compuse din centrală termică, hotel, cantină, sediu, dispensar și 

grădiniţă, club, birouri, centru de calcul), situat în localitatea Casoca, jud. Buzău, înscris în Cartea Funciară nr. 

20074 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1 (e:1038) a localității Siriu, jud. Buzău, cu nr. Cadastral 

20074.  

 Imobilul situat în Bacău, str. Izvoare nr. 1 bis, înscris în Cartea Funciară nr. 60455 (provenită din conversia de 

pe hârtie a CF nr. 31200) a localității Bacău, sub nr. Cadastral 682/9, proprietatea Debitorului Ipotecar, compus 

din teren în suprafața totală de 22.982,66 m.p. și construcțiile edificate pe aceasta (în suprafața construită totală 

de 5.209.45 mp, compus din: C8 - cale ferată în suprafața construită în CF hârtie 283,26mp; C9 - beci cantină 

în suprafața construită în CF hârtie 89,25mp; C10 - şopron în suprafața construită în CF hârtie 120,58mp; C11 

- atelier administrativ în suprafaţă construită în CF hârtie 342,50mp; C12 - magazie în suprafață construită în 

CF hârtie -150 mp; C13 - sediu în suprafaţă construită în CF hârtie 637,50mp; C14 - dispecer în suprafaţă 

construită în CF hârtie 19,36mp, C15 - cabină poartă în suprafață construită în CF hârtie 12 mp; C16 - cantină 

în suprafață construită în CF hârtie 508,75mp, C17 - platformă betonată, în suprafață construită în CF hârtie 

2050 mp; C18 - teren sport în suprafață construită în CF hârtie 996,25mp).  

 Imobilul situat în Bacau, str. Izvoare nr. 1 bis, înscris în Cartea Funciară nr. 60454 (provenită din conversia de 

pe hârtie a CF nr. 31199) a localității Bacau, cu nr. cadastral 60454, proprietatea Debitorului Ipotecar, compus 

din teren în suprafață din acte și masurată de 29.753 mp și în suprafață de 29.753,44 mp de pe hârtie, și 

construcțiile edificate pe acesta: C1 - zona cale ferată S.C.D = 129mp, C2 - atelier strungărie S.C.D = 91mp, 

C3 - platformă betonată S.C.D = 456mp, C4 - platformă betonată S.C.D = 214mp, C5 - PRAM C23 S.C.D = 

129mp, C6 - platformă betonată S.C.D - 2055mp, C7 - atelier vulcanizare S.C.D = 47mp, C8 - atelier reparatii 

S.C.D= 2848mp, C9 - rampă auto S.C.D. = 39 mp, c10 - PT S.C.D. = 43 mp, C11 - cabină poartă S.C.D= 

37mp, C12 - birouri SPIT S.C.D = 193mp, C13 - atelier PSI S.C.D = 190mp, C14 - atelier anexă S.C.D=383 

mp, C15 - atelier S.C.D = 73mp, C16 - colectori deşeuri S.C.D - 20mp, C17 - rampa auto S.C.D = 164mp, Cl 8 

- şopron S.C.D = 6mp, C19 - şopron S.C.D = 73mp, C20 - atelier turnatorie S.C.D = 154mp, C21 - parcare 

auto S.C.D - 622mp).  

 Imobilul, proprietatea Debitorului Ipotecar, compus din teren în suprafață totală de 300 mp şi construcția 

edificată pe acesta (bloc de locuință şi sediu firmă la parter și etaj 1), situat în localitatea Sebeș, str. Valea 

Frumoasei nr, 1D, jud Alba, înscris în Cartea Funciară nr. 71764 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 

22229) a localității Sebeş, jud. Alba, cu nr. cadastral 2144/1/1.  

B. GARANȚII AFERENTE CONTRACTULUI DE CREDIT NR. 32/30.03.2012  
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În ceea ce privește garanţiile aferente acestui credit, la Anexa nr. 2 aferentă contractului de credit se menționează faptul 

că Imprumutatul (Georom International S.A.) şi Codebitorul (Hidroconstrucția S.A.) garantează creditul și toate 

celelalte obligații care derivă sau care pot deriva din Contract cu următoarele garanții:  

 Ipotecă mobiliară asupra creanțelor rezultate din contractele comerciale încheiate de Imprumutat cu terții;  

 Ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare deschise de împrumutat la Bancă și asupra soldului creditor al 

acestora.  

În acest sens, au fost încheiate:  

 Contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare nr. 54/30.03.201215 modificat prin Actul adițional 

nr. 1/25.02.2015), prin care debitorul Georom International S.A a constituit în favoarea Băncii o ipotecă 

mobiliară asupra conturilor bancare menționate în Anexa nr. 1 la contractul de ipotecă, precum şi asupra 

soldului creditor al acestora;  

 Contractul de ipotecă mobiliară asupra creanțelor nr. G92/24.10.2014 (modificat prin cele 6 Acte adiţionale 

încheiate ulterior), prin care debitorul Georom International S.A. a constituit în favoarea Băncii o ipotecă 

mobiliară asupra creanţelor prezente şi viitoare împreună cu toate drepturile, dobânzile, beneficiile și garanţiile 

aferente acestora, datorate sau care vor fi datorate de debitorii săi, din contractele comerciale sau alte 

documente comerciale, precum şi asupra tuturor veniturilor sale prezente şi viitoare. 

C. GARANȚII AFERENTE CONTRACTULUI DE FACILITATE DIN DATA DE 20.12.2013  

În ceea ce privește garanţiile aferente acestui credit, au fost constituite garanții mobiliare prin:  

 Contractul de ipotecă asupra sumelor de bani blocate în cont nr. 180/27.12.201717, prin care Hidroconstrucția 

S.A. a constituit o ipotecă mobiliară asupra tuturor drepturilor, titlurilor, intereselor şi beneficiilor cu privire la 

suma reprezentând 100% din valoarea Scrisorilor de Garantie Bancară, descrise în Anexa nr. 1 la Actul 

adițional nr. 3/18.10.2017 la contractul sindicalizat, ce va rămâne blocată la dispoziția Creditorului ipotecar în 

contul nr. RO44BRDE450SA62716914500 deschis la BRD-GSG S.A;  

 Contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare și de ipotecă mobiliară asupra anumitor drepturi de 

creanță din data de 24.12.201318 (astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1/18.12.2018), prin care 

Hidroconstrucția S.A. a constituit o ipotecă asupra „proprietății ipotecate", definită în contract ca fiind 

conturile bancare și toate și orice sume din conturi și pretenţiile, toate și orice drepturi, orice produse, precum 

și toate beneficiile, drepturile, veniturile rezultate din sau în legătură cu acestea, prezente şi viitoare;  

 Poliţa nr. 6616723/20.12.201319 (împreună cu suplimentele aferente) privind asigurarea de garanţii emisă de 

Allianz Ţiriac Asigurări S.A în calitate de asigurător, pentru Hidroconstrucţia S.A. (în calitate de asigurat), 

beneficiarul garanției fiind BRD-GSG S.A., în calitate de bancă emitentă;  

Totodată, au fost constituite și garanții imobiliare prin:  

 Contractul de ipotecă imobiliară autentificat prin încheierea de autentificare nr. 48/28.01.202120 prin care a 

fost constituită o ipotecă reală imobiliară de prim rang asupra următoarelor bunuri:  

 teren intravilan situat în Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehedinti, având categoria de folosință "curți 

construcții", în suprafață de 9.336 mp, tarlaua 49, parcela 3, intabulat în CF nr. 52528 a loc. Drobeta-Turnu 

Severin, jud. Mehedinţi, cu nr. cad. 52528 („Teren 1");  

 teren extravilan situat în localitatea Simian, Jud. Mehedinti, având categoria de folosinţă "arabil", în suprafaţă 

de 5.558 mp, tarlaua 49, parcela 3, intabulat în CF nr. 50311 a loc. Simian, jud. Mehedinţi, cu nr. cad. 50311 

(,,Teren 2');  

 toate construcțiile, îmbunătățirile/ameliorațiunile și accesoriile Bunurilor Ipotecate, realizate începând cu data 

autentificării Contractului şi până la expirarea Duratei Ipotecii, potrivit art. 2 382 Cod civil, împreună cu toate 

servituțile constituite în favoarea Bunurilor Ipotecate, precum şi bunurile care sunt sau vor deveni accesorii 

Bunurilor Ipotecate, conform art. 2 379 Cod civil, înţelegându-se că astfel de bunuri pot fi imobile prin natura 

lor, prin destinaţia lor sau prin natura imobilă a bunului la care se aplică, incluzând toate bunurile mobile care 

sunt considerate necesare potrivit destinaţiei şi pentru buna exploatare a Bunurilor Ipotecate, precum și toate şi 

oricare drepturi prezente şi viitoare acordate Debitorului Ipotecar în legătură cu Bunurile Ipotecate;  

 orice creanțe decurgând din sau în legătură cu polițele/contractele de asigurare prezente sau viitoare încheiate 

cu privire la Bunurile Ipotecate, dacă este cazul.  

Concluziile consorțiului de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar privind 

declarația de creanță formulată de către BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA vor fi sintetizate astfel: 

Sume defalcate solicitate 

Total 

Contract 31/30.03.2012 
Contract 

32/30.03.2012 

Contract de facilitate din 

20.12.2013 

Debit 

principal 

Comisioane, 

penalităţi şi 

alte 

accesorii 

SGB 
Limită 

neutilizată 

Debit 

principal 
SGB 

Comisioane, 

penalităţi şi 

alte 

accesorii 

Solicitat 198.040.174,37 25.012.336,55 117.556,10 73.340.705,23 8.727.648,85 530.000,00 lei 90.204.294,58 107.633,07 
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lei lei lei lei lei lei lei 

Acceptat 

25.767.525,72 

lei 

25.012.336,55 

lei 

117.556,10 

lei 0,00 lei 0,00 lei 530.000,00 lei 0,00 lei 

107.633,07 

lei 

Acceptat 

sub 

condiţie 

172.272.648,66 

lei 0,00 lei 0,00 lei 

73.340.705,23 

lei 

8.727.648,85 

lei 0,00 lei 

90.204.294,58 

lei 0,00 lei 

Respins  0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Având în vedere cele prezentate mai sus, BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA, va fi înscrisă în Tabelul 

Preliminar al Creditorilor, cu suma în cuantum de 198.040.174,37 lei (din care: 25.767.525,72 lei scadente, pure și 

simple și 172.272.648,66 lei afectate de condiție), în categoria creanţelor beneficiare ale unei cauze de preferinţă, cu 

titlu provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi întocmirea Raportului de evaluare asupra bunurilor ce constituie 

obiectul dreptului de preferință, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014,  după cum urmează:  

 cu suma de  25.767.525,72 lei, în categoria creanțelor ce beneficiază de o cauză de preferință, pură și simplă, 

având rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014,  

 cu suma de 172.272.648,66 lei în categoria creanțelor ce beneficiază de o cauză de preferință, afectată de 

condiția suspensivă a executării scrisorilor de garanție bancară, având rangul de prioritate prevăzut de art. 159 

alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014, 

Având în vedere că la data întocmirii prezentului raport, contractele de credit sunt menținute, creanța poate suferi 

modificări ca urmare a încasării de către BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. a acestor sume de la debitoare, 

în conformitate cu prevederile din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

 CEC BANK S.A. 

CEC BANK S.A., cu sediul social în București, Calea Victoriei, nr. 13, Sector 3, înmatriculată în Registrul Comerțului 

J40/155/1997, C.U.I. RO 361897, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea la 

masa credală a unei creanțe în cuantum de total de 163.285.390,03 lei, izvorâtă din Contractul cadru de facilitate 

multicredit persoane juridice nr. RQ19051785991886 din 16.05.2019, Contractul de credit pentru finanţarea activităţii 

curente (non-revolving) nr. RQ21021785095439 din 08.02.2021, în categoria creanţelor beneficiare ale unei cauze de 

preferinţă. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de judecătorul-sindic, declarația de 

creanță fiind înregistrată atât la dosarul cauzei, cât și la sediul administratorului judiciar în data de 04.02.2022. S-a 

probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 163.285.390,03 lei, izvorâtă din 

contractele de credit încheiate între CEC BANK S.A., în calitate de creditor, și HIDROCONSTRUCŢIA S.A., în calitate 

de debitor. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul cadru de facilitate multicredit persoane juridice nr. RQ19051785991886 din 16.05.2019, împreună 

cu toate actele adiţionale, după cum urmează: Actul adițional nr. 1/13.06.2019, Actul adițional nr. 

2/11.11.2019, Actul adițional nr. 3/10.06.2020, Actul adițional nr. 4/29.06.2020, Actul adițional nr. 

5/21.08.2020, Actul adițional nr. 6/01.09.2020, Actul adițional nr. 7/11.09.2020, Actul adițional nr. 

8/26.10.2020, Actul adițional nr. 9/03.12.2020, Actul adițional nr. 10/07.12.2020, Actul aditional nr. 

11/23.12.2020, Actul adițional nr. 12/31.12.2020, Actul adițional nr. 13/21.01.2021, Actul adițional nr. 

14/24.02.2021, Actul adițional nr. 15/24.03.2021, Actul adițional nr. 16/20.05.2021, Actul adițional nr. 

17/22.06.2021, Actul adițional nr. 18/06.07.2021, Actul adițional nr. 19/21.07.2021, Actul adițional nr. 

20/27.07.2021, Actul adițional nr. 21/11.08.2021, Actul adițional nr. 22/25.08.2021, Actul adițional nr. 

23/31.08.2021, Actul adițional nr. 24/17.09.2021, Actul adițional nr. 25/11.10.2021, Actul adițional nr. 

26/26.10.2021, Actul adițional nr. 27/09.11.2021, Actul adițional nr. 28/08.12.2021, Actul adițional nr. 

29/23.12.2021, Actul adițional nr. 30/26.01.2022; 

 Contractul de credit pentru finanţarea activităţii curente (non-revolving) nr. RQ21021785095439 din 

08.02.2021; 

 Nr. 791 din 17.05.2019, modificată prin Addendum nr. 1/09.03.2020, Addendum nr. 2/29.07.2020, Addendum 

nr. 3/24.03.2021, Addendum nr. 4/17.09.2021, Addendum nr. 5/09.11.2021, Addendum nr. 6/26.01.2022;  

 Nr. 792 din 17.05.2019, modificată prin Addendum nr. 1/09.03.2020, Addendum nr. 2/29.07.2020, Addendum 

nr. 3/24.03.2021, Addendum nr. 4/17.09.2021, Addendum nr. 5/09.11.2021, Addendum nr. 6/26.01.2022;  

 Nr. 1143 din 30.06.2020, modificată prin Addendum nr. 1/22.06.2021, Addendum nr. 2/27.12.2021;  

 Nr. 1144 din 30.06.2020, modificată prin Addendum nr. 1/22.06.2021, Addendum nr. 2/09.11.2021; 
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Addendum nr. 3/27.12.2021;  

 Nr. 1145 din 30.06.2020, modificată prin Addendum nr. 1/21.10.2020, Addendum nr. 2/24.03.2021, Addendum 

nr. 3/22.06.2021, Addendum nr. 4/17.09.2021, Addendum nr. 5/09.11.2021;  

 Nr. 1146 din 30.06.2020, modificată prin Addendum nr. 1/21.10.2020, Addendum nr. 2/22.06.2021, Addendum 

nr. 3/17.09.2021, Addendum nr. 4/09.11.2021, Addendum nr. 5/27.12.2021;  

 Nr. 1343 din 21.01.2021, modificată prin Addendum nr. 1/11.10.2021;  

 Nr. 1684 din 25.08.2021, modificată prin Addendum nr. 1/22.10.2021;  

 Nr. 1687 din 31.08.2021;  

 Nr. 1711 din 17.09.2021 (SWIFT);  

 Nr. 1771 din 22.10.2021;  

 Nr. 1327 din 31.12.2020, modificată prin Addendum din 27.12.2021 (SWIFT);  

 Nr. 1345 din 21.01.2021, modificată prin Addendum din 27.12.2021 (SWIFT);  

 Contractul de garanţie reală imobiliară (ipotecă imobiliară) nr. 5 din 09.11.2020 autentificat sub nr. 1239 din 

09.11.2020 de notar public Bogdan Moldoveanu din cadrul S.P.N. Lidia Georgescu și Bogdan Moldoveanu din 

Bucureşti: 

 Contract de ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. 22/16.05.2019; 

 Contract de ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. 20/29.06.2020; 

 Contract de ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. 40/21.08.2020; 

 Contract de ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. 32/27.07.2021; 

 Contractul de ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. 33/27.07.2021; 

 Contractului de ipotecă mobiliară – conturi - nr. 21 din 16.05.2019, modificat și completat prin Actul adițional 

nr. 1/21.08.2020; 

 Contractul de garanție reală imobiliară (ipotecă imobiliară) din 30.08.2021 autentificat sub nr. 1056 din 

30.08.2021 de notar public Ana Maria Stoica din cadrul S.P.N. Gheorghe & Stoica din Bucureşti; 

 Contract de ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. 1/08.02.2021; 

 Contractului de ipotecă mobiliară prin constituirea unui cash colateral nr. 2 din 08.02.2021; 

 Contractului de ipotecă mobiliară – conturi - nr. 3 din 08.02.2021; 

 Solicitările  CEC BANK S.A. conform declarației de creanță depusă: 

Conform celor menționate în declarația de creanță, între CEC BANK S.A., în calitate de creditor, și Hidroconstrucţia 

S.A., în calitate de debitor, au fost încheiate: 

 Contractul cadru de facilitate multicredit persoane juridice nr. RQ19051785991886 din 16.05.2019,  

 Contractul de credit pentru finanţarea activităţii curente (non-revolving) nr. RQ21021785095439 din 

08.02.2021; 

iar în baza acestora CEC BANK S.A. ar deține o creanță în valoare de totală de 163.285.390,03 lei împotriva 

Hidroconstrucţia S.A. ce se prezintă astfel: 

 În temeiul Contractului de credit de investiții nr. RQ19051785991886 din 16.05.2019, CEC BANK S.A. invocă 

o creanță în cuantum total de 68.000.000 lei, respectiv un drept de preferință asupra următoarelor bunuri: 

conform Contractului de garanţie reală imobiliară (ipotecă imobiliară) nr. 5 din 09.11.2020 autentificat sub nr. 1239 din 

09.11.2020 de notar public Bogdan Moldoveanu din cadrul S.P.N. Lidia Georgescu și Bogdan Moldoveanu din 

Bucureşti asupra următoarelor bunuri imobile: 

1.1 Terenul în suprafață de 6.000 metri pătraţi - din acte (6.034,489 metri pătrați - din măsurătorile), având categoria de 

Folosință curți construcții, situat în intravilanul localitatii Slatina, zona Bălăceanca, tarla 30, parcela 53, județ Olt, 

identificat prin numărul cadastral 397, înscris în Cartea Funciară numărul 60821 Slatina (număr CF vechi 1803), 

proprietate a societății Hidroconstrucția SA în baza Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 909 din 

data de 05 iunie 1996 de notarul public Atanasoae Rodica, teren evaluat la suma de 782,800 lei, în baza Raportului de 

evaluare numărul 630, efectuat de societatea Darian DRS SA la data de 15.09.2020, verificat de evaluator intern Ananie 

Manuela Maria.  

1.2 Terenul in suprafață măsurată de 10.941 metri pătrați), având categoria de folosinţă curți construcții, situat în 

intravilanul localităţii Târgu Jiu, strada Izlaz, Județ Gorj, identificat prin numărul cadastral 44750, înscris în cartea 

funciară numărul 44760 Târgu Jiu, proprietate a societății Hidroconstrucția SA în baza Certificatului de Atestare a 

Dreptului de Proprietate seria MO3, numărul 0965 din data de 15.04.1994, eliberat de Ministerul Industriilor.  

1.3 Terenul în suprafaţă măsurată de 10.851 metri pătraţi, având categoria de folosinţă curți construcții, situat în 

intravilanul localităţii Tårgu Jiu, strada Izlaz, Județ Gorj, identificat prin numărul cadastral 44748, înscris în cartea 

funciară numărul 44748 Târgu Jiu, proprietate a societatii Hidroconstrucția SA în baza Certificatului de Atestare a 

Dreptului de Proprietate seria MO3, numărul 0965 din data de 15.04.1994, eliberat de Ministerul Industriilor.  

Pe acest teren există următoarele construcții edificate în anul 1992, fără acte: la) Construcțiile Identificată prin numărul 

44748-61, cu o suprafață construită la sol de 20 metri pătrați: b) Construcția identificată prin numărul 44748-C2, cu o 

suprafaţă construită la sol de 78 metri pătrați) Construcția identificată prin numărul 44748-C3, cu o suprafață construită 
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la sol de 321 metri pătra; d) Construcția identificată prin numărul 44748-C4, cu o suprafaţă construită la sol de 30 metri 

pătrați:  

1.4 Terenul în suprafață măsurată de 1.403 metri pătrați, având categoria de folosinţă curți construcții, situat în 

Intravilanul localităţii Târgu Jiu, strada Izlaz, Județ Gorj, identificat prin numărul cadastral 44749, înscris în cartea 

funciară numărul 44749 Târgu Jiu, proprietate a societatea Hidroconstrucția SA în baza Contractului de vânzare-

cumpărare autentificat sub numărul 1589 din data de 27 aprilie 2012 de notarul public Silvia Badea.  

Terenurile menționate la punctele 1.2-1.4 de mal sus au fost evaluate la suma de 2.136.000 lei, în baza Raportului de 

evaluare numărul 624, efectuat de societatea Darian DRS la data de 11.09.2020, verificat de evaluator intern Tenchea 

Doru Gavril.  

1.5 Terenul în suprafață de 85.000 metri pătrați, având categoria de folosință curţi construcții, situat în localitatea Avrig, 

Județul Sibiu, identificat prin numărul cadastral topografic 10700/2/2, înscris în cartea funciară numărul 107735 Avrig 

(număr CF vechi 11061), proprietate a societății Hidroconstrucția SA în baza Contractului de cânzare-cumpărare 

autentificat sub numărul 1330 din data de 28 iulie 1999 de notarul public Popa Cornelia.  

1.6 Terenul în suprafaţă do 50.000 metri pătrați, având categoria de folosinţă curdi construcții, situat în localitatea Avrig, 

județul Sibiu, identificat prin numărul cadastral/topografic 10700/2/1, înscris în cartea funciară numărul 100680 Avrig 

(număr CF vechi 11031), proprietate a societății Hidroconstrucția SA în baza Contractului de vânzare-cumpărare 

autentificat sub numărul 286 din data de 28 iulie 1999 de notarul public Motronea Niculae,. 

1.7 Terenul în suprafaţă de 5,523 metri pătrați, având categoria de folosinţă curți construcții, situat în Intravilanul 

localității Avrig, strada Lacului, județ Sibiu, identificat prin numărul cadastral 102294, cu număr topografic 

9605/1/1/1/1/1, Înscris în cartea funciară numărul 102294 Avrig, proprietate a societatii Hidroconstrucția SA în baza 

Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 2727 din data de 26 iunie 1997 de notarul public Mandoiu 

Rodica.  

1.8 Terenul în suprafaţă de 9.498 metri pătrați, avand categoria de folosință curți construcții, situat în intravilanul 

localității Avrig, strada Lacului, Județ Sibiu, identificat prin numărul cadastral 102296, cu număr topografic 

98061771/1/2, înscris în cartea funciară numărul 102296 Avrig, proprietate a societății Hidroconstrucția SA în baza 

Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 2727 din data de 26 iunie 1997 de notarul public Mandoiu 

Rodica. 

1.9 Terenul în suprafaţă de 84 metri pătrați, având categoria de folosinţă curţi construcții, situat în intravilanul localității 

Avrig, strada Lacului, Județ Sibiu, identificat prin numărul cadastral 102338, cu număr topografic 9606/1/1/1/1145, 

înscris în cartea funciară numărul 102338 Avrig, proprietate a societății Hidroconstrucția SA în baza Contractului de 

vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 2727 din data de 26 iunie 1997 de notarul public Mandoiu Rodica.  

1:10 Terenul în suprafață de 264 metri pătrați, având categoria de folosinţă curți construcții, situat in intravilanul 

localității Avrig, strada Lacului, județ Sibiu, Identificat prin numărul cadastral 102334, cu număr topografic 

980511/1/1/1/41, înscris în cartea funciară numărul 102334 Avrig, proprietate a societății Hidroconstrucția SA în baza 

Contractului de vanzare-cumpărare autentificat sub numărul 2727 din data de 26 iunie 1997 de notarul public Mandoiu 

Rodica.  

1.11 Terenul în suprafaţă de 142 metri pătraţi, având categoria de folosinţă curți construcții, situat în intravilanul 

localității Avrig, strada Lacului, județ Sibiu, identificat prin numărul cadastral 102336, cu număr topografic 

9605/1/1/1/1/43, înscris în cartea funciară numărul 102396 Avrig, proprietate a societății Hidroconstrucția SA în baza 

Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 2727 din data de 26 iunie 1997 de notarul public Mandoiu 

Rodica. 

1.12 Terenul în suprafaţă de 11.417 metri pătrați, având categoria de folosință curți construcții, situat în intravilanul 

localității Avrig, strada Lacului, județ Sibiu, identificat prin numărul cadastral 102296, cu număr topografic 

9605/1/1/1/1/3, înscris în cartea funciară numărul 102296 Avrig, proprietate a societății Hidroconstrucția SA în baza 

Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 2727 din data de 26 iunie 1997 de notarul public Mandoiu 

Rodica.  

1.13 Terenul în suprafață de 163 metri pătrați, având categoria de folosință curți construcții, situat în intravilanul 

localităţii Avrig, strada Lacului, județ Sibiu, Identificat prin numărul cadastral 102335, cu număr topografic 

9606/1/1/1/1/42, înscris în cartea funciară numărul 102336 Avrig, proprietate a societății Hidroconstrucția SA în baza 

Contractului de vånzare-cumpărare autentificat sub numărul 2727 din data de 26 iunie 1997 de notarul public Mandoiu 

Rodica 

1.14 Terenul în suprafață de 528 metri pătraţi, avand categoria de folosință curți construcții, situat în intravilanul 

localității Avrig, strada Lacului, județ Sibiu, identificat prin numărul cadastral 102337, cu număr topografic 

9805/1/1/11/44, înscris în Cartea funciară numărul 102337 Avrig, proprietate a societății Hidroconstrucția SA în baza 

Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 2727 din data de 26 iunie 1997 de notarul public Mandoiu 

Rodica. 

1.15 Terenul în suprafaţă de 84 metri pătraţi, având categoria de folosință curți construcții, situat în intravilanul 

localității Avrig, strada Lacului, județ Sibiu, identificat prin numărul cadastral 102339, cu număr topografic 

9606/1/1/11/48, înscris în cartea funciară numărul 102339 Avrig, proprietate a societății Hidroconstrucția SA în baza 

Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 2727 din data de 26 iunie 1997 de notarul public Mandoiu 

Rodica 
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1.16 Terenul în suprafață de 123 metri pătrați, având categoria de folosință curți construcții, situat în intravilanul 

localității Avrig, strada Lacului, județ Sibiu, identificat prin numărul cadastral 102341, cu număr topografic 

9606/1/1/1/1/48, înscris în cartea funciară numărul 102341 Avrig, proprietate a societății Hidroconstrucția SA în baza 

Contractului de vånzare-cumpărare autentificat sub numărul 2727 din data de 26 iunie 1997 de notarul public Mandoiu 

Rodica.  

1.17 Terenul în suprafaţă de 84 metri pătraţi, avand categoria de folosință curți construcții, situat în intravilanul 

localității Avrig, strada Lacului, Județ Sibiu, identificat prin numărul cadastral 102340, cu număr topografic 

9605/1/1/1/1/47, înscris în cartea funciară numărul 102340 Avrig, proprietate a societății Hidroconstrucția SA în baza 

Contractului de vanzare-cumpărare autentificat sub numărul 2727 din data de 26 iunie 1997 de notarul public Mandoiu 

Rodica 

1.18 Terenul în suprafaţă de 1,968 metri pătrați, având categoria de folosinţă curți construcții, situat în intravilanul 

localității Avrig, strada Lacului, județ Sibiu, identificat prin numărul cadastral 102299, cu număr topografic 

9605/1/1/1/1/6, înscris în cartea funciară numărul 102299 Avrig, proprietate a societăți Hidroconstrucția SA în baza  

Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 2727 din data de 26 iunie 1997 de notarul public Mandoiu 

Rodica 

1.19. Terenul în suprafață de 4.006 metri pătraţi, având catagoria da folosință curți construcții, situat în intravilanul 

localității Avrig, strada Lacului, Județ Sibiu. 

Conform contractului de ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. 22/16.05.2019 prin care debitoarea garanta cu o ipotecă 

asupra creanțelor prezente şi viitoare, născute din:  

1. Acord contractual nr. 17529/31.10.2018-CL5 - Extindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă și sistem de 

canalizare menajera din municipiul Turda, zona de Nord, încheiat între HIDROCONSTRUCȚIA S.A., respectiv între 

antreprenorul Asocierea Hidroconstrucția S.A (Asociat 1) și TCI Contractor General S.A (Asociat 2), și Compania de 

Apă Aries S.A;  

2. Acord contractual nr. 17528/31.10.2018-CL7 - Extindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă și sistem de 

canalizare menajera din municipiul Câmpia Turzii, încheiat între HIDROCONSTRUCȚIA S.A., respectiv între 

antreprenorul Asocierea Hidroconstrucția S.A (Asociat 1) și TCI Contractor General .SA (Asociat 2), și Compania de 

Apă Aries S.A;  

3. Acord contractual nr. 393/17.01.2019 -Contract de lucrări AB3-CL5 - Extindere rețele de apă și apă uzată în 

aglomerarea Aiud Lopadea Nouă și extindere rețele de apa uzată în aglomerarea Unirea -Războieni, încheiat între 

HIDROCONSTRUCȚIA S.A. și Apă CTTA S.A. Alba;  

Conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. 20/29.06.2020 prin care debitoarea garanta cu o ipotecă 

asupra creanțelor prezente și viitoare, născute din Acordul contractual AB3-CL4 1 15.10.2018 – “Extindere și reabilitare 

rețele de apă și apă uzată în aglomerarea Alba Iulia, localitatea Paclisa și extindere rețele de apă și apă uzată în 

aglomerarea Ighiu, localitatea Telna" - încheiat între HIDROCONSTRUCŢIA S.A., respectiv între antreprenorul 

Asocierea Hidroconstrucția S.A. (în calitate de Lider de asociere - Asociat 1) și Electroechipament S.R.L. (în calitate 

Partener asociat - Asociat 2) și societatea Apă CTTA S.A. Alba (Entitate Contractantă - Beneficiar);  

Conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra creanțelor nr. 40/21.08.2020 prin care debitoarea garanta cu o ipotecă 

asupra creanțelor prezente și viitoare, născute din Acordul contractual nr. 569/10.06.2019-CL5- Reabilitarea Casetei și a 

sistemului de drenaj de pe partea stângă în sectorul Vitan - Glina - lot 1 Reabilitarea Casetei si a sistemului de drenare 

de pe partea stângă în sectorul Vitan NH Popești, încheiat între HIDROCONSTRUCȚIA S.A. în calitate de lider al 

Asocierii Hidroconstrucția S.A. și Iridex Group Plastic SRL (Partener Asociat) și Municipiul București;  

Conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra creanțelor nr. 32/27.07.2021 prin care debitoarea garanta cu o ipotecă 

asupra creanțelor prezente și viitoare, născute din Acordul contractual de execuție lucrări nr. 19.09.337/17.09.2019 - 

Execuția lucrărilor pentru obiectivele de investiții aflate în administrarea ANIF, din cadrul Programului Național de 

Reabilitare a Infrastructurii Principale Irigații din România - etapa 1- 2 loturi - 2 - execuție:- lot 2 Reabilitarea 

infrastructurii principale de irigații din amenajarea hidroameliorativa Pietroiu Ștefan cel Mare, jud. Ialomița și Calarași", 

încheiat între HIDROCONSTRUCȚIA S.A. în calitate de lider al Asocierii Hidroconstrucția S.A. și Electro Alfa 

Internațional SRL și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare;  

Conform Contractului de ipotecă mobiliară asupra creanțelor nr. 33/27.07.2021, prin care debitoarea garanta cu o 

ipotecă asupra creanțelor prezente și viitoare, născute din Contractul de executie lucrări fără dată și fără nr., încheiat 

între Compania de Apă Aries S.A în calitate de Beneficiar şi asocierea Hidroconstrucția S.A - Nord Confort S.A- 

Petroconsult SRL- Eco Aqua Design SRL, în calitate de antreprenor, conform Acord de asociere nr. 25/30.07.2018 în 

vederea realizării contractului "Extinderea și reabilitarea stațiilor de tratare apă potabilă și a conductelor de aducțiune în 

sistemul zonal de alimentare cu apă Turda (CL1) din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 

apă uzată din regiunea Turda Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020, beneficiar Compania de Apă Arieșul.  

Ipotecă mobiliară asupra conturilor HIDROCONSTRUCȚIA S.A. nr. RO90CECEB00030RONO134654,  

R057CECEBO0030RON0468928,  

RO08CECEB00030RON0468937,  

RO40CECEB00030RON0468943, 

RO35CECEB000C1EURO134667 și  

RO52CECEB000B8USD0134682,deschise la CEC Bank SA, conform Contractului de ipotecă mobiliară – conturi - nr. 

21 din 16.05.2019, modificat și completat prin Actul adiţional nr. 1/21.08.2020;   
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 În temeiul Contractul de credit pentru finanţarea activităţii curente (non-revolving) nr. RQ21021785095439 din 

08.02.2021, CEC BANK S.A. invocă un drept de preferință asupra următoarelor bunuri: 

Facilitatea de credit a fost garantată, proporțional cu procentul de garantare inclusiv în favoarea creditorului Banca de 

Export-Import a României EXIMBANK S.A., cu următoarele:  

Conform contractului de garanție reală Mobiliară (ipoteca imobiliară) de rangul I asupra unui număr de 13 imobile, 

astfel cum sunt descrise la art. 1, pct. 1.1. la 1.13., din contractul de garanție reală mobiliară (ipoteca imobiliară) din 

30.08.2021 autentificat sub nr. 1056 din 30.08.2021 de notar public Ana Maria Stoica din cadrul S.P.N. Gheorghe Stoica 

din Bucureşti, imobile aflate în proprietatea debitoarei HIDROCONSTRUCȚIA S.A. după cum urmează: 

1.1. Imobil compus din teren intravilan în suprafaţă de 26637 (douăzeci și șase mii șase sute treizeci și șapte) m.p., 

având nr. cadastral 51457 (nr. cadastral vechi 806), a precum şi construcțiile amplasate pe acesta, respectiv:  

- C1 - laborator central, în suprafaţă construită la sol de 1.468 (una mie patru sute șaizeci și opt) 'm.p; şi o suprafaţă 

construită desfăşurată de 1.468 (una mie patru sute șaizeci și opt) m.p., având destinația de construcție industrială şi 

edilitară, identificată cu nr. cadastral 51457-C1,  

- C2 - hală turnatorie, în suprafață construită la sol de 535 (cinci sute treizeci si cinci) m.p. şi o suprafaţă construită 

desfăşurată de 535 (cinci sute treizecisicinci) m.p., având destinaţia de construcție industrială şi edilitară, identificată cu 

nr. cadastral 51457-C2, 

 - C3 - hală industrială, în suprafață construită la sol de 2.707 (douămii şapte sute şapte) m.p. și o suprafaţă construită 

desfăşurată de 2.707 (două mii șapte sute șapte) m.p., având destinaţia de construcție industrială şi edilitară, identificată 

cu nr. cadastral 51457-C3, 

 - C4 – stație compresoare, în suprafaţă construită la sol de 79 (șaptezeci și nouă) m.p, şi o suprafață construită 

desfăşurată de 79 (șaptezeci și nouă) mp, având destinaţia de construcție industrială şi edilitară, identificată cu nr. 

cadastral 51457-04, 

 - C5 – atelier verificare auto, în suprafață construită la sol de 160 (una sută şaizeci) m.p. și o suprafață construită 

desfăşurată de 160 (una suta saizeci) m.p., având destinaţia de constructie anexa, identificată cu nr. cadastral 51457-C5, 

 - C6 - garaje, în suprafaţă construită la sol de 195 (una suta nouăzeci si cinci) m.p. şi o suprafață construită desfăşurată 

de 195 (una sută nouăzeci și cinci) mp., având destinaţia de construcții anexa, identificată cu pr. cadastral 51457-C6, 

întregul drept de proprietate fiind înscris în Cartea Funciara a Localității Drobeta-Turnu Severin sub nr. 51457 (nr. CF 

vechi 2213), proprietate a Societăţii HIDROCONSTRUCȚIA S.A., situat în Localitatea Gura Vác, Județul Mehedinți, 

dobândit cu titlu de atestare şi construire, în baza prevederilor Legii nr. 15/1990, privind reorganizarea unităţilor 

economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi a Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi 

evaluarea unor terenuri aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, pentru care s-a emis de către 

Ministerul Industriilor Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr. 0765 din data 

de 14.01.1994, transcris sub nr. 474 din data de 01.02.1994 la Notariatul de Stat al Județului Mehedinţi şi Anexa 2 a 

acestuia, fişei bunului imobil înregistrată la OJCGC Mehedinți, intabulat în Cartea Funciară conform încheierii nr. 

2335/07.06.2000, evaluat la suma de 718.000 (șapte sute paisprezece mii) Euro, respectiv suma de 3.536.000 lei (trei 

milioane cinci sute treizeci si sase mii) Lei, in baza raportului de evaluare întocmit de Darian DRS la data de 

03.06.2021;  

1.2. Imobil compus din teren intravilan în suprafaţă de 38.768 (treizeci şi opt mii şapte sute şaizeci şi opt) m.p., având 

număr cadastral 71766 (nr. topografic 2261/2/2 - 2273/2/1), precum şi construcțiile amplasate pe acesta, respectiv: 

 - C1 - spațiu comercial, în suprafață construită la sol de 38 (treizeci si opt) mp, şi o suprafaţă construită desfăşurată de 

38 (treizeci și opt) m.p., având destinaţia de construcție industrială şi edilitară, identificată cu nr. cadastral 71766-C1, 

 - C2 - cântar, în suprafață construită la sol de 48 (patruzeci si opt) m.p. şi o suprafață construită desfăşurată de 48 

(patruzeci si opt) m.p., având destinația de construcție industrială şi edilitară, identificată cu nr. cadastral 71766-C2, 

 - C3 - cabină cântar, în suprafața construită la sol de 24 (douăzeci și patru) mp. şi o suprafaţă construită desfăşurată de 

24 (douăzeci și patru) m.p., având destinația de construcție industrială şi edilitară, identificată cu nr. cadastral 71766-C3, 

 - C4 – magazie, în suprafaţă construită la sol de 229 (două sute douăzeci și nouă) m.p, şi o suprafaţă construită 

desfăşurată de 229 (două sute douăzeci și nouă) m.p., având destinaţia de construcţie industrială şi edilitară, identificată 

cu nr. cadastral 71766-C4; 

 - C5 - magazie, în suprafață construită la sol de 221 (două sute douazeci si unu) m.p. şi o suprafață construită 

desfăşurată de 221 (două sute douazeci si unu) m.p., având destinaţia de construcție industrială şi edilitară, identificată 

cu nr. cadastral 71766-C5,  

- C6 - magazii, în suprafaţă construită la sol de 3.083 (trei mii optzeci și trei) m.p. şi o suprafaţă construită desfăşurată 

de 3.083 (treimii optzeci si trei) m.p., având destinaţia de construcție industrială și ediltară, identificată cu nr. cadastral 

71766-C6,  

- C7 - 11 magazii, în suprafață construită la sol de 2.309 (două mii trei sute nouă) m.p, şi o suprafață construită 

desfășurată de 2.309 (două mii trei sute nouă) mp., având destinaţia de construcție găurit și edilitară, identificată cu nr. 

cadastral 71766-C7  

- C8 - silozuri, în suprafață construită la sol de 57 (cincizeci și șapte) m.p. și o suprafață construită este de 57 (cincizeci 

și șapte) m.p., având destinația de construcție industrială şi edilitară, identificată cu nr. cadastral 71766-C8, 

- C9 - fabrică betoane, în suprafață construită la sol de 245 (două sute patruzeci și cinci) m.p. și o suprafaţă construită 

desfăşurată de 245 (două sute patruzeci  și cinci) mp., având destinația de construcție industrială şi edilitară, identificată 

cu nr. cadastral 71766-C9, 
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 - C10 - laborator, în suprafaţă construită la sol de 451 (patru sute cincizeci si noua) m.p, și o suprafaţă construită 

desfăşurată de 902 (nouă sute doi) m.p., având destinația de construcție industrială şi edilitară, identificată cu nr. 

cadastral 71766-C10, 

- C11 - rezervoare apă, în suprafaţă construită la sol de 45 (patruzeci și cinci) m.p. şi o suprafață construită desfăşurată 

de 45 (patruzeci și cinci) m.p., având destinaţia de construcție industrială şi edilitară, identificată cu nr. cadastral 71766-

C11, întregul drept de proprietate fiind înscris în Cartea Funciară a localităţii Sebeş, Județul Alba sub nr. 71766 (nr. CF 

vechi 24123), proprietate a Societăţii HIDROCONSTRUCȚIA S.A., situat în Localitatea Sebeș, Strada Alunului nr. 11, 

Județul Alba, dobândit cu titlu de atestare, în baza prevederilor Legii nr. 15/1990, privind reorganizarea unităţilor 

economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi a Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi 

evaluarea unor terenuri aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, pentru care s-a emis de către 

Ministerul Industriilor Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 0911 din data de 

08.03.1994 şi Anexa 2 a acestuia, intabulat în Cartea Funciară conform încheierii nr. 1363/16.07.2001;  

1.3. imobil compus din teren intravilan în suprafață de 7.115 (sapte mii una sută cincisprezece) m.p., având număr 

cadastral 71762 (nr. topografic 2263/3/2/1, 2263/4/2/1, 2264/2/1, 2265/2/1, 2262/2/1, 2271/2/2/1), precum şi 

construcţiile amplasate pe acesta, respectiv: 

- C1 – vestiar, în suprafață construită la sol de 84 (optzeci și patru) m.p. şi o suprafaţă construită desfăşurată de 84 

(optzeci si patru) m.p., având destinația de construcție industrială şi edilitară, identificată cu nr. cadastral 71762-C1, 

 - C2 - șopron reparații, în suprafață construită la sol de 199 (una sută nouăzeci și nouă) m.p. și o suprafaţă construită 

desfăşurată de 199 (una sută nouăzeci şi nouă) m.p., având destinația de constructie industrială şi edilitară, identificată 

cu nr. cadastral 71762-C2,. 

- C3 - hală, in suprafaţă construită la sol 463 (patru sute şaizeci şi trei) m.p. şi o suprafață construită desfăşurată de 463 

(patru sute șaizeci și trei) m.p., având destinația de construcție industrială şi edilitară, identificată cu nr. cadastral 71762-

C3.  

- C4 - anexă, în suprafața construită la sol de 214 (două sute paisprezece) m.p. şi o suprafața construită desfăşurată de 

214 (două sute paisprezece) m.p., având destinaţia de construcţie industrială şi edilitară, identificată cu nr. cadastral 

71762-C4,  

- C5 - anexă, în suprafață construită la sol de 138 (una sută treizeci și opt) m.p. şi o suprafață construită desfăşurată de 

138 (upasutătreizecisiopt) m.p., având destinaţia de construcție industrială şi edilitară, identificată cu nr. cadastral 

71762-C5, 

 - C6 - decantor + rampă, în suprafaţă construită la sol de 46 (patruzeci și șase) m,p. şi o suprafaţă construită desfășurată 

de 46 (patruzeci și șase) m.p, având destinația de construcție industrială şi edilitară, identificată cu nr. cadastral 71762-

C6, întregul drept de proprietate fiind înscris in Cartea Funciară a Localităţii Sebeş, Județul Alba sub nr. 71762 (nr, CF 

vechi 24124), proprietate a Societății HIDROCONSTRUCȚIA S.A, situat în Localitatea Sebeș, Strada Alunului nr. 11, 

Județul Alba, dobândit cu titlu de atestare, în baza prevederilor Legii nr. 15/1990, privind reorganizarea unităților 

economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi a Hotărârii Guvernului nr. 834/1997 privind stabilirea şi 

evaluarea unor terenuri aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, pentru care s-a emis de către 

Ministerul Industriilor Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr. 0911 din data 

de 08.03.1994 şi Anexa 2 a acestuia, intabulat în Cartea Funciară conform incheierii nr. 1363/16.07.2001;  

1.4. Imobil compus din teren intravilan în suprafaţă de 5.466 (cinci mii patru sute șaizeci și șase) m.p., având nr. 

cadastral 71761 (nr. topografic 2263/3/1/2/1, 2263/3/2/3, 2263/4/2/3, 2264/2/3, 2265/2/3, 2263/2/3, 2271/2/2/3, 

2271/3/2/2, 2272/1/2/2), precum şi construcţiile amplasate pe acesta, respectiv: 

 - C1 - atelier prefabricate, în suprafaţă construită la sol de 878 (opt sute șaptezeci și opt) m.p. suprafață construită 

desfăşurată de 878 (opt sute șaptezeci st) m.p., având destinația de construcție industrială şi edilitară, identificată cu nr. 

cadastral 71761-C1, 

 - C2 - fabrică de betoane, în suprafață construită la sol de 34 (treizeci și patru) m.p. şi o suprafață construită desfăşurată 

de 34 (treizeci și patru) m.p., având destinaţia de construcţie industrială și edilitară, identificată cu nr. cadastral 71761-

C2,  

- C3 – bazin pompe, în suprafaţă construită la sol de 17 (şaptesprezece) m.p. şi o suprafață construită desfăşurată de 17 

(şaptesprezece) m.p., având destinaţia de construcție industrială şi edilitară, identificată cu nr. cadastral 71761-C3, 

întregul drept de proprietate fiind înscris în Cartea Funciará a Localităţii Sebeș, Județul Alba sub nr. 71761 (nr. CF vechi 

24125), proprietate a Societăţii HIDROCONSTRUCȚIA S.A., situat în Localitatea Sebeș, Strada Alunului nr. 11, 

Județul Alba, dobândit cu titlu de atestare, în baza prevederilor Legii nr. 15/1990, privind reorganizarea unităţilor 

economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi a Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi 

evaluarea unor terenuri aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, pentru care s-a emis de către 

Ministerul Industriilor Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr. 0911 din data 

de 08.03.1994 și Anexa 2 a acestuia, intabulat în Cartea Funciară conform încheierii nr. 1363/16.07.2001;  

1.5. Imobil compus din teren intravilan în suprafață de 4.612 (patru mii şase sute doisprezece) m.p., având număr 

cadastral 71759 (nr. topografic 2272/1/2/3, 2272/2/a/2/2, 2272/2/b/2/2, 2273/2/2), precum şi construcţiile amplasate pe 

acesta, respectiv: 

 - C1 – birouri auto, în suprafaţă construită la sol de 213 (două sute treisprezece) mp, și o suprafață construită 

desfăşurată de 213 (două sute treisprezece) m.p., având destinația de construcţie industrială şi edilitară, identificată cu 

nr. cadastral 71759-C1, 
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 - C2 - birouri atelier central, în suprafaţă construită la sol de 116 (una sută şaisprezece) m.p. si o suprafață construită 

desfăşurată de 116 (una sută şaisprezece) m.p., având destinaţia de construcție industrială şi edilitară, identificată cu nr. 

cadastral 71759-C2, 

 - C3 – hală, în suprafaţă construită la sol de 399 (trei sute nouăzeci şi nouă) mp. si o suprafață construită desfăşurată de 

399 (trei sute nouăzeci şi nouă) m.p. avand destinaţia de construcție industrială şi edilitară, identificată cu nr. cadastral 

71759-C3, 

 - C4 - anexă, în suprafaţă construită la sol de 314 (trei sute paisprezece) m.p. şi o suprafață construită desfăşurată de 

314 (trei sute paisprezece) m.p., avand destinaţia de construcţie industrială şi edilitară, identificată cu nr. cadastral 

71759-C4, 

 - C5 - atelier forje, în suprafață construită la sol de 90 (nouăzeci) m.p. şi o suprafaţă construită desfăşurată de 9o 

(nouăzeci) m,p., având destinația de construcție industrială şi edilitară, identificată cu nr. cadastral 71759-C5, întregul 

drept de proprietate fiind înscris în Cartea Funciară a Localităţii Sebeș, Județul Alba sub nr, 71759 (pr. CF vechi 24126), 

proprietate a Societăţii HIDROCONSTRUCȚIA S.A., situat în Localitatea Sebeș, Strada Alunului nr. 11, Județul Alba, 

dobândit cu titlu de atestare, în baza prevederilor Legii nr. 15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca 

regii autonome şi societăţi comerciale şi a Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri 

aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, pentru care s-a emis de către Ministerul Industriilor 

Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr. 0911 din data de 08.03.1994 şi Anexa 

2 a acestuia, intabulat în Cartea Funciară conform încheierii nr. 1363/16.07.2001;  

1.6. Imobil compus din teren intravilan în suprafaţă de 1,836 (una mie opt sute treizeci si şase) m.p. din care,  respectiv 

1,870 (una mie opt sute şaptezeci) m.p. conform măsurătorilor cadastrale, având număr cadastral 71763 (nr. topografic 

2261/2/1, 2261/1/2/1, 2261/1/1/2/1, 2262/2/1, 2262/2/c/2/1/1, 2262/1/c/2/2/1), precum şi construcțiile amplasate pe 

acesta, respectiv: 

- C1 - spațiu comercial, în suprafață construită la sol de 115 (una sută cincisprezece) m.p, şi o suprafață construită 

desfăşurată de 115 (una sută cincisprezece) m.p., având destinaţia de construcție industrială şi edilitară, identificată cu 

nr. cadastral 71763-C1,  

- C2 - pompe de ulei, în suprafață construită la sol de 13 (treisprezece) m.p, şi o suprafață construită desfăşurată de 13 

(treisprezece) m.p., având destinația de construcție industrială şi edilitară, identificată cu nr. cadastral 71763-C2,  

- C3 - depozit carburanți, în suprafață construită la sol de 402 (patru sute doi) m.p. şi o suprafață construită desfăşurată 

de 402 (patru sute doi) m.p., având destinaţia de construcție industrială şi edilitară identificată cu nr. cadastral 71763-C3 

.  

-C4- pompe PECO, în suprafaţă construită la sol de 196 (una suta nouăzeci şi şase) m.p. şi o suprafață construită 

desfăşurată de 196 (una sută nouăzeci şi şase) m.p., având destinaţia de construcție industrială şi edilitară, identificată cu 

nr. cadastral 71763-C4,  

întregul drept de proprietate fiind înscris în Cartea Funciară a Localităţii Sebeş, Județul Alba sub nr. 71763 (nr. CF vechi 

24122), proprietate a Societăţii HIDROCONSTRUCȚIA S.A., situat în Localitatea Sebes, Strada Alunului ar. 11, 

Județul Alba, dobândit cu titlu de atestare, în baza prevederilor Legii nr. 15/1990, privind reorganizarea unităţilor 

economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi a Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi 

evaluarea unor terenuri aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, pentru care s-a emis de către 

Ministerul Industriilor Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr. 0911 din data 

de 08.03.1994 şi Anexa 2 a acestuia, intabulat în Cartea Funciară conform incheierii nr. 1363/16.07.2001;  

Proprietățile de la punctul 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 au fost evaluate la suma de 1.453,400 (un milion patru sute cincizeci si 

trei mii patru sute) Euro, respectiv suma de 7.159.600 (sapt milioane una sută cincizeci și nouă mii șase sute) Lei, în 

baza raportului de evaluare întocmit de Darian DRS la data de 02.06.2021;  

1.7. Imobil compus din teren extravilan in suprafață de 30.377 (trei zeci mii trei sute şaptezeci şi şapte) m.p., înscris în 

Cartea Funciară a Localității Săsciori, Județul Alba sub nr. 71975 (or. CF vechi 1427), având număr cadastral 71975 (nr. 

topografic 969, 684), proprietate a Societăţii HIDROCONSTRUCȚIA S.A., situat în Județul Alba, dobândit cu titlu de 

atestare, în baza prevederilor Legii nr. 15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi 

societăți comerciale şi a Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri aflate în 

patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, pentru care s-a emis de către Ministerul Industriilor Certificatul de 

atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MOg ar, 2243 din data de 29.08.1995 şi Anexa 2 a acestuia, 

intabulat în Cartea Funciară conform încheierii nr. 11477/10.11.2008, evaluat la suma de 200.500 (două sute mii cinci 

sute) Euro, respectiv suma de 987.700 lei (nouă sute optzeci și sute mii opt sute) Lei, în baza raportului de evaluare 

întocmit de Darian DRS la data de 04.06.2021;  

1.8. Imobil compus din teren extravilan în suprafaţă de 21.296 (două zeci şi una mii două sute nouăzeci şi şase) m.p., 

având număr cadastral 71467, precum şi construcţia amplasată pe acesta, respectiv: 

 - C1- platformă tehnologică, în suprafaţă construită la sol de 21.296 (două zeci şi una mii două sute nouăzeci şi şase) 

m.p. și o suprafaţă construită desfăşurată de 21.296 (două zeci şi una mii două sute nouăzeci şi şase) m.p., având 

destinația de construcţie industrială şi edilitară, identificată cu nr. cadastral 71467-C1,  

întregul drept de proprietate fiind înscris în Cartea Funciară a Localității Săsciori, Județul Alba sub nr. 71467 (nr. CF 

vechi 3525), proprietate a Societăţii HIDROCONSTRUCȚIA S.A., situat în Județul Alba, dobândit cu titlu de atestare, 

în baza prevederilor Legii nr. 15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi 

comerciale şi a Hotărårii Guvernului nr. 834/1991 privíad stabilirea şi evaluarea unor terenuri aflate în patrimoniul 
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societăţilor comerciale cu capital de stat, pentru care s-a emis de către Ministerul Industriilor Certificatul de atestare a 

dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 2244 din data de data de 29.08.1995 şi Anexa 2 a acestuia, 

intabulat în Cartea Funciară conform încheierii nr. 2154/07.03.2012, evaluat la suma de 154.600 (o sută cincizeci și 

patru mii șase sute) Euro, respectiv suma de 761.600 (șapte sute șaizeci si unu mii șase sute). Lei, în baza raportului de 

evaluare întocmit de Darian DRS la data de 04.06.2021;  

1.9. Imobil compus din teren intravilan în suprafață de 3.127 (trei mii una sută două zeci și șapte) m.p., având nr. 

cadastral 71905 (nr. cadastral vechi 7684/3/1), precum şi construcțiile amplasate pe acesta, respectiv:  

- C1 - grup, în suprafață construită la sol de 582 (cinci sute optzeci și doi) m.p. şi o suprafaţă construită desfăşurată de 

2.328 (două mii trei sute douazeci si opt) m.p., având destinația de construcție industrială şi edilitară, identificată cu nr. 

cadastral 71905-C1, 

- C2 - cantină şi club, în suprafaţă construită la sol de 1.083 (una mie opt zeci şi trei) m.p. şi o suprafață construită 

desfăşurată de 2.815 (două mii opt sute cincisprezece) m.p., având destinația de construcție industrială şi edilitară, 

identificată cu nr. cadastral 71905-C2,  

întregul drept de proprietate fiind înscris în Cartea Funciară a Localităţii Şugag, Județul Alba sub nr. 71905, proprietate 

a Societăţii HIDROCONSTRUCȚIA S.A., situat în Localitatea Dobra, Strada Regele Mihai nr. 1, Județul Alba, atribuit 

prin partaj conform Declarației de parcelare şi Actului de partaj voluntar autentificat sub nr. 2031 din data de 20.09.2006 

de notar public Gheorghe Beldean, cu sediul în Județul Alba, încheiată între SC HIDROCONSTRUCȚIA SA și Straulea 

Nicolae, Ghioancă Ileana, Pamfiloiu Maria și Dulău Mircea. Din actul menționat anterior, rezultă că Straulea Nicolae, 

Ghioancă Ileana, Pamfiloiu Maria și Dulău Mircea au dobândit cotă lor parte de proprietate cu titlu inițial de restituire în 

natură în baza Legii 10/2001, iar SC HIDROCONSTRUCȚIA SA a dobândit cu titlu inițial în baza Legii 15/90 și HG 

834/1991, conform încheierii 1290/1997. Pentru construcții a fost eliberat Certificatul de atestare a edificării/extinderii 

construcţiei nr. 4604 din data de 11.11,2018 de către Primăria Comunei Şugag, întregul drept de proprietate fiind 

intabulat în Cartea Funciară conform încheierii pr. 19857/14.11.2019,  

1.10, Imobil compus din teren intravilan în suprafață de 2.277 (două mii două sute șapte zeci și șapte) m.p., înscris în 

Cartea Funciară a Localitătii Şugag, Județul Alba sub nr. 71906, având număr cadastral 71906 (nr. cadastral vechi 

7684/3/2), proprietate a Societății HIDROCONSTRUCȚIA S.A., situat în Localitatea Dobra, Strada Regele Mihai nr. 1, 

Județul Alba, în baza Contractului de schimb autentificat sub nr. 2032 din data de 20.09.2006 de notar public Gheorghe 

Beldean cu sediul în Județul Alba, întregul drept de proprietate fiind intabulat în Cartea Funciară conform încheierii nr. 

19859/14.11.2019. Proprietățile de la punctul 1.9. și 1.10 au fost evaluate la suma de 565.700 (cinci sute saizeci si cinci 

mii șapte sute) Euro, respectiv suma de 2.786.700 (doua milioane sapte sute optezeci si sase mii sapte sute) Lei, în baza 

raportului de evaluare întocmit de Darian DRS la data de 09.06.2021;  

1.11. Imobil compus din teren extravilan în suprafață de 46.907 (patru zeci şi şase mii nouă sute şapte) m.p., având 

număr cadastral 50011 (nr. topografic 1238/1/1, 1238/2/2), precum și construcțiile amplasate pe acesta, respectiv;  

 - C1 – Locuință personal, în suprafață construită la sol de 179 (una sută șaptezeci și nouă) m.p. având destinaţia de 

construcție industrială şi edilitară, identificată cu nr. cadastral 50011-C1, 

 - C3 - Cabină poartă, în suprafaţă construită la sol de 7 (șapte) m.p., având destinația de construcție industrială şi 

edilitară, identificată cu nr. cadastral 50011-C3, 

 - C4 - Centrală termică, în suprafaţă construită la sol de 52 (cincizeci si doi) m.p., având destinația de construcție 

industrială şi edilitară, identificată cu nr. cadastral 50011-C4, : 

 - C5 - Magazie materiale, în suprafață construită la sol de 327 (trei sute douăzeci și șapte) m.p., având destinația de 

construcție industrială şi edilitară, identificată cu nr. cadastral 50011-C5,  

C7 - Magazie Carbid, în suprafață construită la sol de 67 (șaizeci și șapte) m.p., având destinaţia de construcție 

industrială şi edilitară, identificată cu nr. cadastral 50011-C7,  

C8 - Clădire A Car - Cantonier, în suprafață construită la sol de 29 (douăzeci și nouă) m,p., având destinația de 

construcție industrială şi edilitară, identificată cu nr. cadastral 50011-C8, - C9 - Stație compresoare, în suprafață 

construită la sol de 90 (nouăzeci) m.p., având destinația de construcție industrială şi edilitară, identificată cu nr. cadastral 

50011-C9, 

 - C10 - Depozit Ciment - Silozuri, în suprafaţă construită la sol de 66 (șaizeci şi şase) m.p., având destinația de 

construcție industrială şi edilitară, identificată cu nr. cadastral 50011-C10, 

- C11 - Teren pentru linie garaj CF, în suprafaţă construită la sol de 587 (cinci sute optzeci și șapte) m.p., având 

destinaţia de construcție industrială şi edilitară, identificată cu nr. cadastral 50011-C11,  

întregul drept de proprietate fiind înscris in Cartea Funciară a Localității Gârbău, Județul Cluj sub nr. 50011, proprietate 

a Societăţii HIDROCONSTRUCȚIA S.A, situat în Localitatea Gârbău, Județul Cluj, în baza prevederilor Legii nr. 

15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi a Hotărârii 

Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri aflate în patrimoniul societăților comerciale cu 

capital de stat, pentru care s-a emis de către Ministerul Industriilor Certificatul de atestare a dreptului de proprietate 

asupra terenurilor seria MO3 nr, 0641 din data de 16.11.1993 și Anexa 2 a acestuia, dreptul de proprietate asupra 

întregului imobil fiind intabulat în Cartea Funciară conform încheierii nr. 11827/din 01.01.1995 și încheierii nr. 

16144/28.10.2020,  

1.12 Imobil compus din teren în suprafață de 46.649 (patruzeci și șase mii șase sute patruzeci și nouă) identificată cu 

număr cadastral 31346, dreptul de proprietate fiind înscris în Cartea Funciară a Localităţii Medias, județul Caraş-Severin 

sub nr. 31346 (nr. CF vechi 6120), proprietate a Societăţii WDROMO STRUCŢIA S.A., situat în Localitatea Mehadia, 
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Județul Caraș-Severin, în baza prevederilor Legii nr. 15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca 

reguli autonome şi societăţi comerciale şi a Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor 

terenuri aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, pentru care s-a emis de către Ministerul 

Industriilor Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr. 2154 din data de 

01.08.1995 şi Anexa 2 a acestuia, intabulat in Cartea Funciară nr. 31346 în seria rangului nr. 4669/1998 conform 

încheierii nr.16291/30.07.2012, evaluat la suma de 279.900 (două sute șaptezeci și două mii nouă sute) Euro, respectiv 

suma de 1.378.500 (un milion trei sute saptezeci și opt mii cinci sute) Lei, în baza raportului de evaluare întocmit de 

Darian DRS la data de 24.06.2021; Nota: prezenta ipotecă se instituie exclusiv asupra terenului înscris în Cartea 

Funciară nr. 31346 a Localitatii Mehadia, Județul CaraȘ-Severin.  

1.13. Imobil compus din teren intravilan în suprafaţă de 35.632 (treizeci și cinci mii șase sute treizeci și doi) m.p., având  

nr. cadastral 38698, dreptul de proprietate fiind înscris în Cartea Funciară a Localității Caransebeș, județul Caraș-

Severin sub nr. 38698, proprietate a Societăţii HIDROCONSTRUCȚIA S.A., situat în Localitatea Caransebeș, județul 

Caraș-Severin, rezultat în urma dezmembrării imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 38670 a Localității Caransebeş, 

Județul Caraș-Severin, în baza Actului de dezmembrare autentificat sub nr. 4116 din data de 23.10.2015 de notar public 

Oana Rosalinda Rădulescu, cu sediul în Judeţul Caraș-Severin, dobândit prin lege în baza Hotărâri Guvernului nr. 

834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, 

intabulat în Cartea Funciară nr. 38698 în seria rangului nr. 1074/1994 conform încheierii nr. 29257/28.10.2015, evaluat 

la suma de 356.300 (trei sute cincizeci și șase mii trei sute) Euro, respectiv suma de 1.755.100 (un milion șapte sute 

cincizeci și cinci mii una sută) Lei, în baza raportului de evaluare întocmit de Darian DRS la data de 30.06.2021;  

Conform contractului de ipotecă mobiliară asupra creanţelor nr. 1/08.02.2021 prin care debitoarea garanta cu o ipotecă 

asupra creanțelor prezente și viitoare, născute din Acord contractual - Contract de achiziţii publice nr. VN-CL-

08/30.01.2019 "Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în Lepșa Greșu UAT Tulnici; stație de epurare 

Gugești; înființare sistem de apă în Sihlea, SAT Sihlea și completare sursa Soveja", încheiat între 

HIDROCONSTRUCȚIA S.A. și Compania de Utilități Publice S.A. Focșani.  

Conform ipotecă mobiliară asupra contului de depozit colateral nr. 423.18207090.206816953 RON, în valoare de 

1.000.000 lei, conform Contractului de ipotecă mobiliară prin constituirea unui cash colateral nr. 2 din 08.02.2021;  

 

ipotecă mobiliară asupra conturilor HIDROCONSTRUCŢIA S.A. nr. RO90CECEB00030RON0134654,  

R057CECEB00030RON0468928, 

RO08CECEB00030RON0468937,  

RO40CECEB00030RON0468943, 

RO70CECEB00030RON1104335,  

RO35CECEBOO0C1EURO134667, 

R052CECEB000B8USD0134682  

RO65CECEB00030RON1300947, deschise la CEC Bank SA, conform Contractului de ipotecă mobiliară -conturi- nr. 3 

din 08.02.2021;  

De asemenea, facilitatea de credit a mai fost garantată prin emiterea unei Scrisori de garanție bancară (nr. AS-26 din 

09.02.2021) de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A., în baza Convenției de garantare nr. AS-26 

din 08.02.2021, astfel cum a fost modificată și completată prin Actul adițional nr. 1/11.08.2021 și Actul adițional nr. 

2/30.08.2021.  

Se va reține că Banca de Export-Import a României EximBank SA, în nume și contul Statului a efectuat deja plata 

sumei de 90.000.000 lei, aferentă Scrisorii de garanție nr. AS-26 din data de 09.02.2021, cu modificările ulterioare, ce 

garanta, în proportie de 90%, creditul acordat de CEC Bank SA (respectiv Contractul nr. 

RQ21021785095439/08.02.2021).  

Analizând declaraţia de creanţă, prin prisma documentelor anexate şi informaţiilor suplimentare comunicate de către 

creditoare, administratorul judiciar constată că sumele solicitate pot fi structurate astfel: 

Nr. 

crt. 

Nr. contract de 

credit 

Tip 

contract 

Perioada 

contractuală 

Data 

scadentă 
Facilităţi contracte 

Principal 

restant solicitat 

Dobânzi 

restante 

solicitat 

Comisioane 

solicitat 
Total acceptat 

1 RQ19051785991886 

Contract 

de 

facilitate 

multicredit 

persoane 

juridice 

16.05.2019 15.09.2022 

SGB 
33.000.000,00 

lei 
0,00 lei 0,00 lei 

33.000.000,00 

lei 

Linie de credit non 

revolving 

29.309.717,11 

lei 

190.878,21 

lei 

15.095,56 

lei 

29.515.690,88 

lei 

Total 

RQ19051785991886 

62.309.717,11 

lei 

190.878,21 

lei 

15.095,56 

lei 

62.515.690,88 

lei 

2 RQ21021785095439 

Contract 

de credit 

pentru 

finanțare 

activități 

08.02.2021 

-07.02.2025 
25.01.2022 

Linie de credit non 

revolving 

100.000.000,00 

lei 

738.666,67 

lei 

31.032,48 

lei 

100.769.699,15 

lei 
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curente 

(non 

revolving) 

Total general 

162.309.717,11 

lei 

146.853,97 

lei 

61.223,60 

lei 

163.285.390,03 

lei 

 

II. Analiza efectuată de administratorul judiciar în privința celor solicitate prin intermediul declarației de creanță: 

 Conform analizei amănunțite asupra Contractului de credit de investiții Nr. RQ17116536915960 din data de 

22.12.2017, creanța CEC BANK S.A. se prezintă astfel:  

Nr. contract de 

credit 
Tip contract 

Acte în baza cărora s-au efectuat 

modificările 
Observaţii speciale 

RQ19051785991886 

Contract de 

facilitate 

multicredit 

persoane juridice 

Actul adițional nr. 1/13.06.2019 

 

Actul adițional nr. 2/11.11.2019 

Actul adițional nr. 3/10.06.2020 

Actul adițional nr. 4/29.06.2020 

Actul adițional nr. 5/21.08.2020 

Actul adițional nr. 6/01.09.2020 

Actul adițional nr. 7/11.09.2020 

Actul adițional nr. 8/26.10.2020 

Actul adițional nr. 9/03.12.2020 

Actul adițional nr. 10/07.12.2020 

Actul adițional nr. 11/23.12.2020 

Actul adițional nr. 12/31.12.2020 

Actul adițional nr. 13/21.01.2021 

Actul adițional nr. 14/24.02.2021 

Actul adițional nr. 15/24.03.2021 

Actul adițional nr. 16/20.05.2021 

Actul adițional nr. 17/22.06.2021 

Actul adițional nr. 18/06.07.2021 

Actul adițional nr. 19/21.07.2021 

Actul adițional nr. 20/27.07.2021 

Actul adițional nr. 21/11.08.2021 

Actul adițional nr. 22/25.08.2021 

Actul adițional nr. 23/31.08.2021 

Actul adițional nr. 24/17.09.2021 

Actul adițional nr. 25/11.10.2021 

Actul adițional nr. 26/26.10.2021 

Actul adițional nr. 27/09.11.2021 

Actul adițional nr. 28/08.12.2021 

prin care facilitatea de 

credit este prelungită cu 

24 luni, începând cu 

data de 15.09.2022 până 

la data de 14.09.2024, 

sub forma unui plafon 

(revolving) cu destinaţii 

multiple prin 

intermediul accesarii 

mai multor produse, 

cash şi non-cash, în 

valoare totală de 

68.000.000 lei 

35.000.000 lei 

componenta cash, (credite 

speciale, linie de credit, 

credite activitate curentă 

non-revolving) 

33.000.000 lei 

componenta non-cash 

(SGB). 

Actul adițional nr. 29/23.12.2021 
 

Actul adițional nr. 30/26.01.2022 

Analiza a fost efectuată în conformitate cu prevederile Contractului de credit de investiții Nr. RQ17116536915960 din 

data de 22.12.2017, precum și a documentelor puse la dispoziția administratorului judiciar.  

 Conform analizei amănunțită asupra Contractului de credit pentru finanțarea activității curente (non-revolving) 

- Nr. RQ21021785095439 din data de 08.02.2021, creanța CEC BANK S.A. se prezintă astfel:  

RQ21021785095439 Contractul de Actul adițional nr. garantată, proporţional cu procentul de 
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credit pentru 

finanțarea 

activității curente 

(non-revolving) 

1/11.08.2021 garantare inclusiv în favoarea creditorului 

Banca de Export-Import a României 

EXIMBANK S.A. Actul adițional nr. 

2/30.08.2021 

În ceea ce privește situația Scrisorilor de Garanție Bancară, ca urmare a executării de către titularii a acestora, situația 

rezultată se prezintă astfel: 

Nr. 791 din 17.05.2019 

Addendum nr. 1/09.03.2020 

Addendum nr. 2/29.07.2020 

Addendum nr. 3/24.03.2021 

Addendum nr. 4/17.09.2021 

Addendum nr. 5/09.11.2021 

Addendum nr. 6/26.01.2022 

Nr. 792 din 17.05.2019 

Addendum nr. 1/09.03.2020 

Addendum nr. 2/29.07.2020 

Addendum nr. 3/24.03.2021 

Addendum nr. 4/17.09.2021 

Addendum nr. 5/09.11.2021 

Addendum nr. 6/26.01.2022 

Nr. 1143 din 30.06.2020 
Addendum nr. 1/22.06.2021 

Addendum nr. 2/27.12.2021 

Nr. 1144 din 30.06.2020 

Addendum nr. 1/22.06.2021 

Addendum nr. 2/09.11.2021 

Addendum nr. 3/27.12.2021 

Nr. 1145 din 30.06.2020 

Addendum nr. 1/21.10.2020 

Addendum nr. 2/24.03.2021 

Addendum nr. 3/22.06.2021 

Addendum nr. 4/17.09.2021 

Addendum nr. 5/09.11.2021 

Nr. 1146 din 30.06.2020 

Addendum nr. 1/21.10.2020 

Addendum nr. 2/22.06.2021 

Addendum nr. 3/17.09.2021 

Addendum nr. 4/09.11.2021 

Addendum nr. 5/27.12.2021 

Nr. 1343 din 21.01.2021 Addendum nr. 1/11.10.2021 

Nr. 1684 din 25.08.2021 Addendum nr. 1/22.10.2021 

Nr. 1687 din 31.08.2021;  

Nr. 1711 din 17.09.2021 (SWIFT);  

Nr. 1771 din 22.10.2021;  

Nr. 1327 din 31.12.2020 Addendum din 27.12.2021 (SWIFT) 

Nr. 1345 din 21.01.2021 Addendum din 27.12.2021 (SWIFT) 

nr. AS-26 din 09.02.2021 de către Banca de Export-Import 

a României EXIMBANK S.A., în baza Conventiei de 

garantare nr. AS-26 din 08.02.2021 

Actul adițional nr. 1/11.08.2021 

Actul adițional nr. 2/30.08.2021 

În ceea ce priveşte scadenţa creanţelor invocate de CEC Bank S.A. ; 

La momentul întocmirii prezentului, toate contractele de credit sunt menținute, urmând ca debitoarea să achite sumele 

curente în conformitate cu prevederile incidente din Legea nr. 85/2014, conform documentelor din care rezultă. 

III. Concluziile consorțiului de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar judiciar 

privind declarația de creanță a CEC BANK S.A.: 

Având în vedere cele prezentate mai sus, CEC Bank S.A. va fi înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, după cum 

urmează:  

 Cu suma în cuantum de 10.769.699,15 lei, în categoria creanţelor beneficiare ale unei cauze de preferinţă, cu 

titlu provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi întocmirea Raportului de evaluare asupra bunurilor ce 

constituie obiectul dreptului de preferință, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014;  

 

 Cu suma în cuantum de 29.515.690,88 lei, creanţă nescadentă, în categoria creanţelor beneficiare ale unei cauze 

de preferinţă, cu titlu provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi întocmirea Raportului de evaluare asupra 

bunurilor ce constituie obiectul dreptului de preferință, conform dispoziţiilor art. 102 alin. (4) din Legea nr. 

85/2014;  
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Având în vedere că la data întocmirii prezentului raport, contractele de credit sunt menținute, creanța poate suferi 

modificări ca urmare a încasării de către CEC BANK S.A. a acestor sume de la debitoare, în conformitate cu prevederile 

din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

 Cu suma în cuantum de 33.000.000 lei, creanţă afectată de condiţia suspensivă a executării Scrisorilor de 

garanţie, în perioada de valabilitate a acestora, în categoria creanţelor beneficiare ale unei cauze de preferinţă, 

cu titlu provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi întocmirea Raportului de evaluare asupra bunurilor ce 

constituie obiectul dreptului de preferință, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014;  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

 TERAPLAST S.A. 

S.C. Teraplast S.A., având sediul în sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, DN 15A, km 45+500, jud. Bistrița-Năsăud, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J06/735/1992, având CUI 3094980, prin reprezentant legal dl. Stânean 

Alexandru, a formulat declarație de creanță pentru suma de 795.750,32 lei, reprezentând facturi neachitate penalități de 

întârziere și taxă de timbru. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată că creditorul al transmis cererea în termenul stabilit de instanță către consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar, la data de 03.03.2022. Totodată, petenta a atașat declarației de 

creanță formulate dovada achitării taxei de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea la masa credală a unei creanțe în valoare de 795.750,32 lei, sumă care se compune din: 

- 795.533,61 lei reprezentând marfă livrată, facturată și neachitată de debitoare; 

- 16,41 lei reprezentând penalități de întârziere calculate până la 19.01.2022; 

- 200 lei contravaloarea taxei judiciare de timbru; 

În scopul de a dovedi pretențiile formulate, petenta a anexat următoarele: 

- Contractul cadru de vanzare nr. 5703/08.07.2015; 

- Contractul de procurare resurse materiale nr. 34/31.07.2019; 

- Contractul cadru de vanzare nr. 6540/23.05.2016; 

- Contractul de procurare resurse materiale nr. 26/17.12.2020; 

- Facturi fiscale; 

- Bilete la ordin; 

- Fișa client pentru HIdroconstrucția S.A.; 

- Copie după avizele specifice din Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare; 

- Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

Între petentă și debitoare au fost încheiate, în cursul activității lor comerciale, 4 contracte având ca obiect livrarea de 

mărfuri din partea Teraplast S.A. către Hidroconstructia S.A., după cum urmează: 

- Contractul-cadru de vânzare nr. 5703/08.07.2015; 

- Contractul de procurare resurse materiale nr. 34/31.07.2019; 

- Contractul-cadru de vânzare nr. 6540/23.05.2016; 

- Contractul de procurare resurse materiale nr. 26/17.12.2020; 

În temeiul acestor contracte, Teraplast S.A. a livrat mărfuri către debitoare, emițând facturi fiscale aferente mărfurilor 

care au fost livrate. Prin aceste facturi, s-au stabilit obligații de plată în sarcina debitoarei. 

Conform acestor facturi, suma solicitată de petentă se compune după cum urmează: 

Nr

. 

crt

. 

Nr. 

Factur

ă 

Data 

factură 

Data 

scadentă 

Valoare 

factură 

Achitat/Storna

t 

Rest de 

plată 

Data 

calcul 

penalităţi 

Zile 

întârzier

e cf 

calcule 

creditor 

Procent 

penalizato

r 

Cuantu

m 

penalităţ

i 

1 2888 

13.10.202

1 

26.01.202

2 

122.312,4

2 lei 0,00 lei 

122.312,4

2 lei 

19.01.202

2 

0 

0,04% 

0,00 lei 

2 2914 

14.10.202

1 

27.01.202

2 

149.381,3

7 lei 0,00 lei 

149.381,3

7 lei 0 0,00 lei 

3 3356 

15.10.202

1 

28.01.202

2 

14.944,97 

lei 0,00 lei 

14.944,97 

lei 0 0,00 lei 

4 3357 

15.10.202

1 

28.01.202

2 

10.606,23 

lei 0,00 lei 

10.606,23 

lei 0 0,00 lei 

5 3502 18.10.202 16.01.202 5.369,85 0,00 lei 5.369,85 0 0,00 lei 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

308 

1 2 lei lei 

6 3795 

18.10.202

1 

16.01.202

2 

9.134,95 

lei 0,00 lei 

9.134,95 

lei 3 10,96 lei 

7 4491 

21.10.202

1 

18.01.202

2 

13.610,61 

lei 0,00 lei 

13.610,61 

lei 1 5,44 lei 

8 5379 

25.10.202

1 

23.01.202

2 

49.506,38 

lei 0,00 lei 

49.506,38 

lei 0 0,00 lei 

9 5635 

26.10.202

1 

24.01.202

2 

1.269,14 

lei 0,00 lei 

1.269,14 

lei 0 0,00 lei 

10 5636 

26.10.202

1 

24.01.202

2 

1.848,31 

lei 0,00 lei 

1.848,31 

lei 0 0,00 lei 

11 398 

02.11.202

1 

31.01.202

2 291,12 lei 0,00 lei 291,12 lei 0 0,00 lei 

12 399 

02.11.202

1 

31.01.202

2 605,28 lei 0,00 lei 605,28 lei 0 0,00 lei 

13 560 

02.11.202

1 

31.01.202

2 

2.501,71 

lei 0,00 lei 

2.501,71 

lei 0 0,00 lei 

14 1209 

04.11.202

1 

02.02.202

2 

100.411,1

3 lei 0,00 lei 

100.411,1

3 lei 0 0,00 lei 

15 1421 

05.11.202

1 

03.02.202

2 

37.168,10 

lei 0,00 lei 

37.168,10 

lei 0 0,00 lei 

16 1783 

08.11.202

1 

06.02.202

2 

5.400,22 

lei 0,00 lei 

5.400,22 

lei 0 0,00 lei 

17 1784 

08.11.202

1 

06.02.202

2 

13.964,98 

lei 0,00 lei 

13.964,98 

lei 0 0,00 lei 

18 1785 

08.11.202

1 

06.02.202

2 

4.633,86 

lei 0,00 lei 

4.633,86 

lei 0 0,00 lei 

19 2737 

12.11.202

1 

10.02.202

2 595,00 lei 0,00 lei 595,00 lei 0 0,00 lei 

20 2738 

12.11.202

1 

10.02.202

2 

1.994,56 

lei 0,00 lei 

1.994,56 

lei 0 0,00 lei 

21 3683 

17.11.202

1 

15.02.202

2 

13.714,58 

lei 0,00 lei 

13.714,58 

lei 0 0,00 lei 

22 3684 

17.11.202

1 

15.02.202

2 973,42 lei 0,00 lei 973,42 lei 0 0,00 lei 

23 3836 

18.11.202

1 

16.02.202

2 

100.411,1

3 lei 0,00 lei 

100.411,1

3 lei 0 0,00 lei 

24 5507 

25.11.202

1 

23.02.202

2 

26.149,54 

lei 0,00 lei 

26.149,54 

lei 0 0,00 lei 

25 5442 

25.11.202

1 

23.02.202

2 

2.232,61 

lei 0,00 lei 

2.232,61 

lei 0 0,00 lei 
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26 5443 

25.11.202

1 

23.02.202

2 

1.004,36 

lei 0,00 lei 

1.004,36 

lei 0 0,00 lei 

27 258 

02.12.202

1 

02.03.202

2 

100.411,1

3 lei 0,00 lei 

100.411,1

3 lei 0 0,00 lei 

28 1824 

10.12.202

1 

10.03.202

2 

1.046,15 

lei 0,00 lei 

1.046,15 

lei 0 0,00 lei 

29 2136 

13.12.202

1 

13.03.202

2 234,19 lei 0,00 lei 234,19 lei 0 0,00 lei 

30 2284 

19.12.202

1 

19.03.202

2 

3.387,48 

lei 0,00 lei 

3.387,48 

lei 0 0,00 lei 

31 2855 

15.12.202

1 

15.03.202

2 418,83 lei 0,00 lei 418,83 lei 0 0,00 lei 

Total 

795.533,6

1 lei 0,00 lei 

795.533,6

1 lei    16,41 lei 

Totodată, trebuie evidențiată că potrivit dispozițiilor art. 123 alin 6 din Legea nr. 85/2014 "dacă vânzătorul unui bun a 

reţinut titlul de proprietate până la plata integrală a prețului vânzării, vânzarea va fi considerată executată de către 

vânzător şi nu va fi supusă prevederilor alin. (1), rezerva fiind opozabilă administratorului judiciar lichidatorului 

judiciar dacă au fost efectuate formalităţile de publicitate prevăzute de lege. Bunul cu privire la care vânzătorul a retinut 

titlul de proprietate intră în averea debitorului, iar vânzătorul beneficiază de o cauză de preferință, potrivit art. 2.347 din 

Codul civil".  

De altfel, livrarea bunurilor s-a realizat în conformitate cu dispozițiile art. 1684 C. civ, așa cum prevede art. 2.5. din 

Contractul-cadru nr. 6540/23.05.2016 și din Contractul-cadru de vânzare 5703/08.07.2015 și art. 9.12 din Contractul de 

procurare resurse materiale nr.34/31.07.2019 și din Contractul de procurare resurse materiale nr. 26/17.12.2020.  

În consecință, în urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de 

practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este 

întemeiată și va proceda la înscrierea S.C. Teraplast S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor 

beneficiare ale unei cauze de preferinţă, cu titlu provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi întocmirea Raportului 

de evaluare asupra bunurilor ce constituie obiectul dreptului de preferință, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 

85/2014, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 795.750,02 lei.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

 WAM TRADING ROMÂNIA SRL 

WAM TRADING ROMÂNIA SRL cu sediul social în comuna Banesti, sat Urlea, str. Ciuperceasca, nr. 1000A, jud. 

Prahova, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J29/1547/2015, C.U.I. RO35173187, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 473.386,41 lei, reprezentând debit restant, 

precum şi suma în cuantum de 158.270 Euro, reprezentând sume care nu au ajuns la scadenţă, datorate în baza 

contractului dintre părţi. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul consorțiului de 

practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar la data de 04.03.2022. S-a probat, de 

asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  473.386,41 lei, 

reprezentând debit restant, precum şi suma în cuantum de 158.270 Euro, reprezentând sume care nu au ajuns la scadenţă,  

datorate în baza contractului dintre părţi.   

Conform art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în 

tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii 

insolvenţei”. 

În considerarea acestor aspecte consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator 

judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în vedere cursul BNR valabil pentru data deschiderii 

procedurii, rezultând următoarele: 

158.270 Euro = 782.597,67 lei 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Factura fiscale; 

 Contracte de vânzare cumpărare şi act adiţional; 
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 Protocol de recepţie; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între WAM și Hidroconstructia au fost stabilite relații contractuale, fiind încheiat Contractul nr. 

2168/15.04.2021 având ca obiect, conform art. 2.1 din Contract, vânzarea, livrarea, asistență tehnică la montaj și la 

punerea în functiune a unor echipamente hidromecanice, de către Vânzător către Cumpărător.  

În data de 16.09.2021 s-a întocmit Actul Adițional nr. 1 la Contract, având ca obiect achiziționarea în plus față de 

Contractul inițial a 2 (două) Transportoare Elicoidale fără Arbore SSC/SSX.  

Potrivit art. 5.2.1 din Contract, Cumparatorul și-a asumat obligația de a receptiona, prelua, monta și de a pune în 

funcțiune echipamentele sub supravegherea Vânzătorului, precum și de a le plăti conform prevederilor contractuale, 

recepția cantitativă efectuându-se la sediul Vânzătorului. La finalul recepției urma să se încheie un Proces-verbal de 

recepție, semnat de participanții la operațiunea respectivă.  

Potrivit art. 9 din Contract, plata echipamentelor urma să fie efectuată în trei tranșe, după cum urmează:  

Tranșa I - în valoare de 10% din valoarea bunurilor comandate, sub formă de avans, în termen de maxim 15 zile 

lucrătoare de la semnarea Contractului;  

Transa II – în valoarea de 80% din valoarea bunurilor comandate, în termen de 60 de zile de la data recepționării 

produselor, sub condiția semnării fără obiecțiuni a protocolului de predare-primire;  

Transa III – în valoarea de 10% din valoarea echipamentelor comandate în termen de 60 de zile calendaristice de la data 

semnării ultimului document care atestă punerea în funcțiune a echipamentelor, sub condiția semnării fără obiecțiuni a 

Protocolului de punere în funcțiune Echipament.  

Au fost livrate deja o primă tranșă din echipamente, fiind semnat în acest sens de către Hidroconstructia, fără obiectiuni, 

Protocolul de receptie cantitativa si calitativa Echipament din data de 23.11.2021. 

La data semnării Protocolului, conform prevederilor contractuale, WAM a emis către Hidroconstructia factură fiscală 

nr. WTR10005574/23.11.2021, în valoare de 473.386,41 lei, reprezentând 100% din valoarea echipamentelor 

receptionate fără obiecțiuni.  

Conform art. 9.1.2. alin 1 din Contract, „Transa Il-a: 80% din valoarea Echipamentului comandat, se plateste pe baza de 

factura fiscala emisa de catre VANZATOR, depusa la sediul CUMPARATORULUI si al Protocolului de Receptie 

Cantitativa si Calitativa Echipament (Anexa nr.4) semnat fara obiectii de catre parti, in termen de 60 de zile 

calendaristice de la data semnarii receptiei."  

Deși Protocolul a fost semnat, Hidroconstrucția nu a emis biletul la ordin menționat, neachitând nici contravaloarea 

facturii WTR10005574/23.11.2021. 

Transa a II-a din echipamente în valoarea de 158.270 euro, a fost livrată de către SAVI SRL, (furnizorul WAM) către 

WAM în data de 06.12.2021, după cum rezulta din Scrisoarea de transport internațional atașată, sens în care a fost 

notificată Hidroconstructia în data de 13.12.2021 că și aceste echipamente pot fi ridicate, Hidroconstructia 

neprezentându-se pentru preluarea echipamentelor.  

Întrucât Hidroconstructia nu s-a prezentat pentru ridicarea tranșei a doua de echipamente în vederea receptionarii 

acestora și a semnării Protocolului de Recepție Cantitativă și Calitativă Echipament, nu s-a mai emis factura pentru 

aceste echipamente. 

În baza Actului Adițional nr. 1 pentru echipamente suplimentare, WAM a emis în data de 29.09.2021, către 

HIDROCONSTRUCTIA, factura nr. WTR10005322/29.09.2021, în valoarea de 5.675,67 lei – reprezentand avans de 

10%, emisă conform art. 9.1.1. din Contract.  

Conform prevederilor art. 9.1.1. alin. 2 din Contract, potrivit căruia „Vânzătorul garantează plata avansului cu un bilet 

la ordin de aceeași valoare cu cea a avansului, valabil 150 de zile calendaristice de la data emiterii facturii de avans.”, 

WAM a emis în favoarea Hidroconstructia Biletul la ordin seria BACX3AA 3454876/29.09.2021, din valoarea de 

5.675,67 de lei pentru  

garantarea plății avansului.  

Hidroconstructia nu a achitat contravaloarea facturii nr. WTR10005322/29.09.2021, deși potrivit art. 9.1.1. din 

Contract, aceasta trebuia achitată în termen de 15 zile de la data semnării Actului Adițional nr. 1.  

În data de 17.01.2022, a fost notificată Hidroconstructia, prin notificarea de plată nr. 2179 cu privire la faptul ca sunt de 

drept in intarziere și că trebuie:  

 Să achite în termen de 5 zile de la recepționarea notificării, debitul scadent în valoare de 473.386,41 lei, aferent 

facturii nr. WTR10005574/23.11.2021;  

 Să restituie biletului la ordin seria BACX3AA 3454876/29.09.2021 emis de WAM, intrucat Hidroconstructia 

nu a achitat avansul aferent acestor echipamente, respectiv factura nr. WTR10005322, astfel incat nu exista 

nici un motiv pentru care sa retina biletul la ordin;  

 Să se prezinte pentru recepționarea echipamentelor.  

Întrucât echipamentele care fac obiectul Contractului nu au fost achitate integral de către Hidroconstructia, în cauză 

devin aplicabile prevederile art. 123 alin 6 din Legea nr. 85/2014 "dacă vânzătorul unui bun a reţinut titlul de 

proprietate până la plata integrală a prețului vânzării, vânzarea va fi considerată executată de către vânzător şi nu va fi 

supusă prevederilor alin. (1), rezerva fiind opozabilă administratorului judiciar lichidatorului judiciar dacă au fost 

efectuate formalităţile de publicitate prevăzute de lege. Bunul cu privire la care vânzătorul a retinut titlul de proprietate 

intră în averea debitorului, iar vânzătorul beneficiază de o cauză de preferință, potrivit art. 2.347 din Codul civil".  
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În consecință, în urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de 

practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este 

întemeiată și va proceda la înscrierea WAM TRADING ROMÂNIA SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 

categoria creanţelor beneficiare ale unei cauze de preferinţă, cu titlu provizoriu, până la identificarea, inventarierea şi 

întocmirea Raportului de evaluare asupra bunurilor ce constituie obiectul dreptului de preferință, conform dispoziţiilor 

art. 103 din Legea nr. 85/2014, cu suma de 1.255.984,08 lei, structurată după cum urmează: 

 473.386,41 lei, creanță neafectată de condiții; 

 782.597,67 lei, sub condiția suspensivă a predării echipamentelor către Hidroconstrucția, conform contractului. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

 

II. CREANȚE SALARIALE: 

Prin raportare la prevederile art. 102, alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă.: ”Cu excepţia salariaţilor ale căror creanţe vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidenţelor 

contabile, toţi ceilalţi creditori, ale căror creanţe sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de 

admitere a creanţelor în termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii; cererile de admitere a creanţelor vor fi 

înregistrate într-un registru, care se va păstra la grefa tribunalului.”  

Astfel, în ce privește creanțele salariale, ca urmare a verificărilor întreprinse de către administratorul judiciar asupra 

documentelor contabile ale societății debitoare, în forma în care acestea au fost puse la dispoziția subscrisei de către 

reprezentanții HIDROCONSTRUCŢIA S.A., s-a constatat faptul că, în perioada anterioară deschiderii procedurii 

generale de insolvență, au fost acumulate creanţe salariale neachitate în cuantum total de 12.822.152,02 lei, din care: 

 12.822.152,02 lei, creanțe pure și simple, 

 720.981,44 lei, sub condiţia rezolutorie a încetării relațiilor contractuale de muncă.  

Totodată, trebuie menţionat faptul că la dosarul instanţei au fost înregistrate declaraţii de creanţă din partea 19 persoane 

fizice, ce au calitatea de actuali/foşti angajaţi ai debitoarei în vederea recuperării drepturile salariale cuvenite, conform 

următoarei situaţii tabelare: 

Înscriși în cadrul creanțelor salariale - conform act adiţional detaşare extern 

1 Croitoriu Mihai-Rareş - fost angajat 

2 CLOANDA JUSTIN 

3 MUREŞAN RADU 

4 PALCĂU GELU-MARIN 

5 Slobozeanu Marius 

6 Rafael Lecu 

7 Fluerașu Dumitru 

8 Cioacă Emil 

9 Voicu Marian 

10 Dimache Ioan 

11 Herescu Enachita Alexandru 

12 Pisica Sorin Mihai 

Reţineri garanții salariaţi/gestionar 

13 NICOLA MARIN 

14 ONEŢIU ANDREI 

15 HAMCIUC DORIN 

16 SICOE ANDREI IOAN 

17 Chiritoiu Silvia 

18 TODESCU IOAN 
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19 Turbatu Viorel 

Conform art. 145, alin. (4) coroborat cu art. 102, alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar are obligația să înscrie din oficiu în Tabelul Preliminar al 

Creditorilor toţi salariaţii cu salarii restante anterior deschiderii procedurii insolvenței, conform evidenţelor contabile, în 

categoria creanţelor izvorând din raporturi de muncă.  

III. CREANȚELE BUGETARE: 

 ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEȘ VEDEA, 

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEȘ VEDEA cu sediul în Pitești, str. Calea Câmpulung, nr. 6-8, jud. 

Argeș, a formulat declarație de creanță pentru suma de 1.193,80 lei, reprezentând facturi emise și neachitate de 

debitoare. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: Se constată că cererea a fost înregistrată la sediul administratorului 

judiciar la data de 17.02.2022, în termenul stabilit de instanță în acest sens. Totodată, se constată scutirea de la plata 

taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru și art. 

343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 

Pe fondul cererii: Petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 1.193,80 lei, reprezentând 

debit restant în temeiul Abonamentului de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 48/2019. 

În scopul dovedirii pretențiilor formulate, petenta a atașat declarației de creanță următoarele: 

 Abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 48/2019; 

 Act adițional nr. 1/01.01.2020; 

 Proces-verbal nr. 110/14.01.2022; 

 Proces-verbal nr. 003524/21.12.2021; 

 Factura nr. 14004/27.12.2021; 

 Factura nr.1641/27.01.2022. 

Învederăm faptul că între Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea și Hidroconstrucția S.A. a fost încheiat 

Abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 48/2019, pentru perioada 01.11.2019 - 31.05.2024 și având 

ca obiect:”- Utilizarea resurselor de apă din subteran pentru operatori economici industriali; - Utilizarea resurselor de 

apă din subteran în scop potabil;- Primirea de suspensii în râul Argeș; - Primirea de substanțe organice în râul Argeș; - 

Primirea de substanțe în soluție (reziduu fix, azot total, substanțe extractibile) în râul Argeș.” 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ADMINISTRAȚIEI BAZINALE DE APĂ ARGEȘ VEDEA în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 

categoria creanțelor bugetare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 1.193,80 lei, reprezentând contravaloarea 

facturilor restante. 

 ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT 

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT, cu sediul în Municipiul Timișoara, Bulevardul Mihai Viteazu, nr. 

32, județul Timiș, a formulat declarație de creanță pentru suma de 915,26 lei, reprezentând facturi emise și neachitate de 

debitoare. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrată la grefa 

instanţei în data de 24.02.2022.  

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.  

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 915,26 lei, reprezentând debit restant în temeiul 

Abonamentului de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 209/01.01.2021 şi Abonamentului de utilizare/exploatare a 

resurselor de apă nr. 896/01.01.2021. 

În scopul dovedirii pretențiilor formulate, petenta a atașat declarației de creanță următoarele: 

 Tabelul privind situația facturilor restante şi scadente, înregistrat sub nr. 184/RI/9.02.2022; 

 Fișă terți beneficiari; 

 Abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 896/2021;  

 Abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 209/2021; 

 Copii certificate ale facturilor prezentate în tabel + dovadă comunicare facturi. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ADMINISTRAȚIEI BAZINALE DE APĂ BANAT în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor bugetare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 915,26 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

 ADMINISTRAŢIA DE APĂ BUZĂU-IALOMIŢA,  

ADMINISTRAŢIA DE APĂ BUZĂU-IALOMIŢA cu sediul în Buzău, str. Bucegi, nr. 20 bis, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 6.626,29 lei, reprezentând 

contribuțiile pentru utilizarea resurselor de apă potrivit facturilor nr. 2104835/23.12.2021, nr. 2104836/23.12.2021, nr. 
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2104837/23.12.2021, emise în baza Abonamentului de Utilizare/Exploatare a Resurselor de Apă nr. 295/2021, precum şi 

dobânzile şi penalităţile de întârziere la plată conform facturii nr. 2104968/31.12.2021. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrată la grefa 

instanţei în data de 14.02.2022.  

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Documente pe terţi - Beneficiari până la 02.02.2022; 

 Act adiţional nr. 1/2022 la Abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă    nr. BZ295/2021; 

 Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. BZ295/2021; 

 Factura fiscală nr. 2104968 din data de 31.12.2021; 

 Anexă calcul penalităţi/dobânzi la factura nr. 2104968/31.12.2021; 

 Factura fiscală nr. 2104835 din data de 23.12.2021, scadentă la data de 22.01.2022; 

 Proces-verbal de recepţie nr. 4791, încheiat în 13.12.2021; 

 Factura fiscală nr. 2104836 din data de 23.12.2021, scadentă la data de 22.01.2022; 

 Proces-verbal de recepţie nr. 4792, încheiat în 13.12.2021; 

 Factura fiscală nr. 2104837 din data de 23.12.2021, scadentă la data de 22.01.2022; 

 Proces-verbal de recepţie nr. 4793, încheiat în 13.12.2021. 

Totodată, analizând declarația de creanță, se constată că suma solicitată de creditoare este structurată după cum urmează: 

Centralizator sume solicitate 

Dată Număr act Scadenţă Explicații Debit 

31.12.2021 2104968  Penalităţi/dobânzi 11,09 lei 

23.12.2021 2104835 22.01.2022 

 Contribuțiile pentru utilizarea 

resurselor de apă potrivit facturii nr. 

2104835/23.12.2021 

5.417,15 lei 

23.12.2021 2104836 22.01.2022 

Contribuțiile pentru utilizarea 

resurselor de apă potrivit facturii nr. 

2104836/23.12.2021 

42,33 lei 

23.12.2021 2104837 22.01.2022 

Contribuțiile pentru utilizarea 

resurselor de apă potrivit facturii nr. 

2104837/23.12.2021 

1.155,82 lei 

  Total sold final 6.626,39 lei 

Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate, consorțiul de practicieni 

în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că acestea au fost corect calculate, 

până la data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei, respectiv 19 Ianuarie 2022.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ADMINISTRAŢIEI DE APĂ BUZĂU-IALOMIŢA în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor bugetare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 6.626,29 lei, reprezentând contravaloarea facturilor 

restante. 

 ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU,  

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU, cu sediul în Municipiul Craiova, str. Nicolae Romanescu, nr. 54, Jud. 

Dolj, a formulat declarație de creanță pentru suma de 194,84 lei, reprezentând facturi emise și neachitate de debitoare. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrată la grefa 

instanţei în data de 14.02.2022.  

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.  

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 194,84 lei, reprezentând debit restant conform 

facturilor emise. 

În scopul dovedirii pretențiilor formulate, petenta a atașat declarației de creanță următoarele: 

 Factură fiscală; 

 Abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. HD027A2/24.09.2021.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ADMINISTRAȚIEI BAZINALE DE APĂ JIU în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

bugetare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 194,84 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

 ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET,  
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ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET, cu sediul în Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 1, jud. Bacău, având cod de 

identificare fiscală RO 18264854, reprezentată legal de director ing. Irina Lucavetchi, a formulat o cerere de înscriere la 

masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 43.767,56 lei, reprezentând obligaţii de plată 

aferente celor 7 facturi fiscale emise de către creditoare şi neachitate de către debitoare. Ulterior, la data de 03 Martie, 

creditoarea a formulat o cerere de completare a declaraţiei de creanţă, prin care a solicitat şi suma de 536,73 lei, 

reprezentând penalităţi de întârziere calculate până la data de 31.12.2021. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrată la grefa 

instanţei în data de 14.02.2022.  

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.  

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Contractele de închiriere nr. 16/1105/28.02.2019, nr. 17/1106/28.02.2019, nr. 18/863/2019; 

 Abonamentul de utilizare /exploatare agregate minerale nr. 7523B1/29.07.2021 şi actele adiţionale; 

 Factura fiscală nr. 2112654/13.12.2021, achitată parţial diferenţa; 

 Factura fiscală nr. 2200105/06.01.2022; 

 Factura fiscală nr. 2200106/06.01.2022; 

 Factura fiscală nr. 2200107/06.01.2022; 

 Factura fiscală nr. 2200383/11.01.2022; 

 Factura fiscală nr. 2200509/13.01.2022; 

 Certificatul de identificare fiscală a instituţiei publice Administraţia Bazinală de Apă Siret; 

 Extras OUG 107/2002, modificată de OUG 73/2005 şi Legea 500/2002. 

Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate, consorțiul de practicieni 

în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că acestea au fost corect calculate, 

până la data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei, respectiv 19 Ianuarie 2022. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ADMINISTRAŢIEI BAZINALE DE APĂ SIRET în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor bugetare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 44.304,29 lei, reprezentând contravaloarea facturilor 

restante şi penalităţile de întârziere calculate până la data de 31.12.2021. 

 ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEȘ TISA,  

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEȘ TISA, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Vânătorului, nr. 17, 

județul Cluj, a formulat declarație de creanță pentru suma de 263,69 lei, reprezentând facturi emise și neachitate de 

debitoare. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrată la grefa 

instanţei în data de 03.03.2022.  

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 263,69 lei, reprezentând debit restant conform 

facturilor emise. 

În scopul dovedirii pretențiilor formulate, petenta a atașat declarației de creanță următoarele: 

 Factură fiscală; 

 Abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 373/28.02.2019; 

 Actul adițional nr. 2/04.01.2021.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ADMINISTRAȚIEI BAZINALE DE APĂ SOMEȘ TISA, în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 

categoria creanțelor bugetare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 263,69 lei, reprezentând contravaloarea 

facturilor restante. 

 ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ - SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR ALBA,  

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ - SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR ALBA, cu sediul 

în Municipiul Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7A,  județul Alba, a formulat declarație de creanță pentru suma de 1,28 lei, 

reprezentând penalități de întârziere. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrată la grefa 

instanţei în data de 01.03.2022.  

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.  

Pe fondul cererii: 
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Petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 1,28 lei, reprezentând dobânzi și penaliăți de 

întârziere calculate la facturile emise. 

În scopul dovedirii pretențiilor formulate, petenta a atașat declarației de creanță următoarele: 

 Calcul dobânzi și penalităţi; 

 Contract nr. 3511/2018. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ADMINISTRAŢIEI BAZINALE DE APĂ MUREȘ - SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR 

ALBA în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor bugetare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 

1,28 lei, reprezentând dobânzi și penalități de întârziere. 

 ADMINISTRAȚIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE ADMINISTRAŢIA DE APĂ BAZINALĂ MUREŞ - 

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR MUREŞ,  

ADMINISTRAȚIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE ADMINISTRAŢIA DE APĂ BAZINALĂ MUREŞ - 

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR MUREŞ cu sediul în Municipiul Tg. Mureş, str. Aleea Carpaţi, nr. 61,  

județul Mureş, a formulat declarație de creanță pentru suma de 33.797,41 lei, reprezentând contravaloarea facturilor 

fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrată la grefa 

instanţei în data de 18.02.2022.  

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 33.797,41 lei, reprezentând debit restant 

conform facturilor emise. 

În scopul dovedirii pretențiilor formulate, petenta a atașat declarației de creanță următoarele: 

 Abonamentele de utilizare/exploatare a resurselor a resurselor de apă; 

 Fişă terţ beneficiar; 

 Facturi Fiscale. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ADMINISTRAȚIEI NAŢIONALE APELE ROMÂNE ADMINISTRAŢIA DE APĂ BAZINALĂ MUREŞ 

- SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR MUREŞ în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

bugetare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 33.797,41 lei, reprezentând penalități de întârziere. 

 ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ "APELE ROMÂNE”, ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ OLT, 

SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR SIBIU 

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ "APELE ROMÂNE”, ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ OLT, SISTEMUL 

DE GOSPODARIRE A APELOR SIBIU, cu sediul în Municipiul Sibiu, str. Autogarii, nr. 10, jud. Sibiu, a formulat 

declarație de creanță pentru suma de 1.351,24 lei, reprezentând debit restant conform facturilor emise. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrată la grefa 

instanţei în data de 07.02.2022.  

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 1.351,24 lei, reprezentând debit restant conform 

facturilor emise. În scopul dovedirii pretențiilor formulate, petenta a atașat declarației de creanță următoarele: 

 Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă sau a potențialului hidroenergetic nr. 444/2021;  

 Factura fiscală ABAO 21 10397/06.01.2022;  

 Proces-verbal de recepție nr. 844/23.12.2021. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ADMINISTRAȚIEI NAȚIONALE "APELE ROMÂNE”, ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ OLT, 

SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR SIBIU în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

bugetare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 1.351,24 lei, reprezentând debit restant conform facturilor emise. 

 ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ OLT 

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ OLT, cu sediul în Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Remus Bellu, nr. 6, Jud. 

Vâlcea, a formulat declarație de creanță pentru suma de 3.955,01 lei, reprezentând penalităţi execuţie lucrări. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrată la grefa 

instanţei în data de 08.03.2022, transmisă prin intermediul factorului poştal la data de 03.03.2022. 

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 
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Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 3.955,01 lei,  reprezentând penalităţi execuţie 

lucrări derivate din Contractul de proiectare şi execuție lucrări nr. 59/03.08.2015, împreună cu Actul Adițional nr. 

21/2021. 

În scopul dovedirii pretențiilor formulate, petenta a atașat declarației de creanță următoarele: 

 Contractul de proiectare şi execuție lucrări nr. 59/03.08.2015; 

 Actul Adițional nr. 21/2021; 

 Factura Fiscală ABAO21 5170/03.08.2021.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ADMINISTRAȚIEI BAZINALE DE APĂ OLT în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor bugetare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 1.351,24 lei, reprezentând debit restant conform facturilor 

emise. 

 ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ OLT - SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR VÂLCEA,  

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ OLT - SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR VÂLCEA, cu sediul 

social în Râmnicu Vâlcea, str. Posada, nr. 21, jud. Vâlcea, având Cod Fiscal 18264803, a formulat o cerere de înscriere 

la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 142,57 lei, reprezentând contribuții 

specifice de gospodărire a apelor. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

03.03.2022.  

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 142,57 lei, reprezentând 

contribuții specifice de gospodărire a apelor. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Abonament. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ADMINISTRAŢIEI BAZINALE DE APĂ OLT - SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR 

VÂLCEA în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor bugetare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum 

de 142,57 lei, reprezentând contribuții specifice de gospodărire a apelor. 

 ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ OLT PRIN SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR OLT,  

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ OLT PRIN SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR OLT, cu sediul 

social în Râmnicu Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, jud. Vâlcea, având Cod Fiscal 18264803 sau RO 23730128, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 3.663,23 lei, 

reprezentând contribuţii pentru pentru exploatare nisip şi pietriş. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

03.03.2022.  

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 3.663,23 lei, reprezentând 

penalități execuție lucrări. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Abonamentul de utilizare/exploatare a agregatelor minerale nr. 834/2020; 

 Actul Adițional nr. 1/2021; 

 Factura Fiscală ABAO22 10740/11.01.2022, 

 Fişa Terți. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ADMINISTRAŢIEI BAZINALE DE APĂ OLT PRIN SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR OLT 

în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor bugetare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 

3.663,23 lei, reprezentând penalități execuție lucrări. 

 ANIF - AGENȚIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE 

ANIF - AGENȚIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE, cu sediul social în București, Şos. Oltenitei, nr. 

35-37, Sector 4, CIF 29275212, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei 

creanțe în cuantum de 19.662,35 lei, reprezentând contravaloare factură neachitată. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 
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Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv 22.02.2022.  

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 19.662,35 lei, reprezentând 

valoare facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Factură fiscală restantă; 

 Contract nr. 20.12.2020 CL/29.12.2020 

 Fişă sold client. 

În fapt, între Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare şi debitoarea HIDROCONSTRUCŢIA S.A. s-a încheiat 

Contractul pentru servicii energetice prestate de consumator subconsumatorului său nr. 20.12.220 CL / 29.12.2020, 

având ca obiect racordarea la instalaţiile proprii ale ANIF-FTIF Călărași a subconsumatorului de energie electrică 

HIDROCONSTRUCŢIA S.A., prestarea serviciilor făcându-se la locul de consum SPA PIETROIU-SI și Sediul 

Pietroiu, din localitatea Jegălia, jud. Călăraşi, cu codurile eneltel 221203477 și 220736286. Motiv pentru care, în temeiul 

contractului pentru servicii energetice prestate de consumator nr. 20.12.220 CL / 29.12.2020, creditorul a emis factura 

nr. 11.1.10 / 27.01.2022 în valoare de 19.662,35 lei, reprezentând contravaloare consum energie electrică pe luna 

decembrie 2021.  

Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate, consorțiul de practicieni 

în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că acestea au fost corect calculate. 

 În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ANIF - AGENȚIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE în Tabelul Preliminar al Creditorilor, 

în categoria creanțelor bugetare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 19.662,35 lei, reprezentând contravaloarea 

facturii neachitate. 

 A.N. APELE ROMÂNE - ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞ - SISTEMUL DE 

GOSPODĂRIRE A APELOR HUNEDOARA 

A.N. APELE ROMÂNE - ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞ - SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A 

APELOR HUNEDOARA, cu sediul în Municipiul Târgu Mureş, str. Koteles Samuel, nr. 33, județul Mureş, a formulat 

declarație de creanță pentru suma de 956,90 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrată la grefa 

instanţei în data de 25.02.2022.  

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 33.797,41 lei, reprezentând debit restant 

conform facturilor emise. 

În scopul dovedirii pretențiilor formulate, petenta a atașat declarației de creanță următoarele: 

 Contractul - abonament de utilizare exploatare a resurselor de apă nr. 139/2020, împreună cu cele 3 anexe la 

acest contract; 

 Act adiţional nr. 1/2021 la abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 13/2020; 

 Contractul - abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 1374/2021; 

 Fişă terţi. 

În fapt, între Administraţia Bazinală de Apă Mureş, în calitate de operator şi HIDROCONSTRUCTIA S.A., în calitate 

de beneficiar, s-a încheiat încă din anul 2020 abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 139/2020, 

precum şi abonamentul nr. 1374/2021, având ca obiect utilizarea resurselor de apă de subteran conform anexei la 

abonament, respectiv primirea apelor uzate în resursele de apă conform anexei, în limitele cantităților înscrise în anexele 

la prezentele abonamente, numai în scopurile prevăzute de actul de reglementare din punct de vedere al gospodăririi 

apelor.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea A.N. APELE ROMÂNE - ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞ - SISTEMUL DE 

GOSPODĂRIRE A APELOR HUNEDOARA, în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor bugetare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 956,90 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate. 

 BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ, 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. Vitan - Bârzeşti, nr. 11, 

sector 4, a formulat declarație de creanță pentru suma de 2.590,63 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale 

neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrată la grefa 

instanţei în data de 03.03.2022.  
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Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.  

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 2.590,63 lei, reprezentând debit restant conform 

facturilor emise. 

În scopul dovedirii pretențiilor formulate, petenta a atașat declarației de creanță următoarele: 

 Factura seria BRML nr. 21702130/28.09.2021;  

 Factura BRML nr. 21702146/12.10.2021; 

 Bază de calcul etalonare din 28.09.2021;  

 Comandă Hidroconstrucția S.A. UCM Raul Mare nr. 125/01.09.2021, înregistrată la SJML Hunedoara sub nr. 

811/06.09.2021;  

 Lista echipamentelor pentru etalonare 22.09.2021;  

 Certificat etalonare nr. 2428TM20/24.09.2021;  

 Certificat etalonare nr. 2429TM20/24.09.2021. 

În fapt, HIDROCONSTRUCTIA S.A, prin sucursala UCM Raul Mare, cu sediul în Haţeg, jud. Hunedoara, a solicitat 

Serviciului Judeţean de Metrologie Legală Hunedoara (SJML Hunedoara) din cadrul Direcţiei Regionale de Metrologie 

Legală Timişoara (fără personalitate juridică) - aflată în structura Biroului Român de Metrologie Legală, conform 

comandă nr. 811/06.09.2021, etalonări pentru mai multe mijloace de măsurare. Astfel, la data de 24.09.2021, Biroul de 

Metrologie Legală – Direcția Regională de Metrologie Timişoara a eliberat debitoarei un nr. de 7 (şapte) Certificate de 

etalonare. În baza aceleiaşi comenzi cu nr. 811/06.09.2021, debitoarea a beneficiat la data de 07.10.2021 de încă două 

etalonări pentru termometru de cameră, respectiv higrometru electronic (conform bază de calcul etalonare anexată).  

În urma etalonării, Biroul de Metrologie Legală - Direcția Regională de Metrologie Timişoara a eliberat debitoarei la 

data de 07.10.2021 încă 2 (două) Certificate de etalonare. Serviciile prestate au fost facturate astfel: cele şapte etalonări 

cu factura seria BRML nr. 21702130/28.09.2021, suma fiind 1.857,59 lei, respectiv cele două etalonări cu factura seria 

BRML nr. 21702146/12.10.2021, suma fiind 733,04 lei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea BIROULUI ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor bugetare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 2.590,63 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale 

neachitate. 

 CNAIR - COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA 

CNAIR - COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA, cu sediul social 

în str. Calea Severinului, nr. 95, Craiova, jud. Dolj,  înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/552/15.01.2004, 

C.U.I. 16054368, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în 

cuantum de 6.233,73 lei, reprezentând contravaloarea tarifului de utilizare zona drum, conform Contractului nr. 

270/05.06.2007 și Contractului nr. 273/05.06.2007. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la sediul 

administratorului judiciar la data de 04.03.2022.  

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 6.233,73 lei, reprezentând 

valoare facturi fiscale neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

III. Facturi fiscale restante; 

IV. Contractul nr. 270/05.06.2007 și Contractul nr. 273/05.06.2007. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciara constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea CNAIR - COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. în 

Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor bugetare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 6.233,73 

lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate. 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞENDRENI,  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞENDRENI, cu sediul în sat Şendreni, nr. 100, comuna Şendreni, județul Galaţi, 

a formulat declarație de creanță pentru suma de 10.460,61 lei, reprezentând obligații de plată restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrată la grefa 

instanţei în data de 04.03.2022.  

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.  

Pe fondul cererii: 
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Petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 10.460,61 lei, reprezentând obligaţii la bugetul 

local al comunei Şendreni. 

În scopul dovedirii pretențiilor formulate, petenta a atașat declarației de creanță o Notă de plată. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ŞENDRENI în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor bugetare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 10.460,61 lei, reprezentând obligaţii de plată la bugetul 

local. 

 DIRECȚIA FISCALĂ BRAŞOV,  

DIRECȚIA FISCALĂ BRAŞOV, cu sediul în Brașov, str. Dorobanților nr. 4, reprezentată legal prin Director, Ec. 

Voinescu Marian, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în 

cuantum de 30.098 lei, constând în taxe şi impozite datorate bugetului local. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrată la grefa 

instanţei în data de 01.03.2022.  

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 30.098 lei, constând în taxe 

şi impozite datorate bugetului local. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Situația patrimonială a societății, conţinând elemente de identificare a bunurilor din patrimoniul debitoarei; 

 Deciziile de impunere. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea DIRECȚIEI FISCALE BRAŞOV în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor bugetare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 30.098 lei, constând în taxe şi impozite datorate bugetului local. 

 DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI, 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI, cu sediul social în București, str. 

Lucreţiu Pătrășcanu, nr. 10, sector 3,  având CIF  35370812, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 39.021.239 lei, reprezentând obligații fiscale, structurată 

după cum urmează: 

 27.904.764 lei, în categoria creanțelor ce beneficiază de o cauză de preferință, având rangul de prioritate 

prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014; 

 11.116.475 lei, în categoria creanțelor bugetare având rangul de prioritate prevăzut de art. 161 alin. 1 pct. 5 din 

Legea nr. 85/2014; 

Ulterior, prin cererea de repunere în termen depusă la grefa tribunalului, creditoarea a solicitat suma în cuantum 

de 56.317 lei, în categoria creanțelor bugetare având rangul de prioritate prevăzut de art. 161 alin. 1 pct. 5 din 

Legea nr. 85/2014, sumă solicitată ca urmare a depunerii Declaraţiei rectificativă nr. 112 de către 

Hidrocontrucţia S.A. 

Așadar, DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI, a solicitat o sumă totală de 

39.077.556 lei, structurată după cum urmează: 

 27.904.764 lei, în categoria creanțelor ce beneficiază de o cauză de preferință, având rangul de prioritate 

prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014; 

 11.172.792 lei, în categoria creanțelor bugetare având rangul de prioritate prevăzut de art. 161 alin. 1 pct. 5 din 

Legea nr. 85/2014; 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022. Cu privire la Cererea de repunere în termen, învederăm faptul că aceasta a fost înregistrată la sediul 

consorțiului de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  în data de 15.03.2022. 

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Centralizator; 

 Decizii. 

Pe fondul cererii: 

Dintru-nceput, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar apreciază că 

în realitate, cererea de repunere în termen, este o cerere precizatoare a cererii inițiale, sens în care apreciază că în cauză 

sunt incidente prevederile art. 204 alin. 2 pct. 2 din Codul de Procedură Civilă, coroborat cu art 102 alin. 1 din Legea nr. 

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Așadar, cele două cereri vor fi analizate 

împreună. 
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Apoi, în ceea ce privește solicitarea de înscriere a sumei de 27.904.764 lei, în categoria creanțelor ce beneficiază de o 

cauză de preferință, având rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 85/2014, consorțiul de 

practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar apreciază că aceasta este neîntemeiată 

sub aspectul rangului invocat. În realitate, creanța este una bugetară în concordanță cu dispozițiile Legii nr. 85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, mai precis art. 5 pct. 15, conform căruia: 

 ”creanțe care beneficiază de o cauză de preferință sunt acele creanțe care sunt însoțite de un privilegiu și/sau de un 

drept de ipotecă și/sau de drepturi asimilate ipotecii, potrivit art. 2.347 din Codul civil, și/sau de un drept de gaj asupra 

bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terț garant față de persoanele 

beneficiare ale cauzelor de preferință. În cazul în care debitorul este terț garant, creditorul care beneficiază de o cauză 

de preferință va exercita drepturile corelative numai în ceea ce privește bunul sau dreptul respectiv. Aceste cauze de 

preferință au înțelesul dat lor de Codul civil, dacă prin lege specială nu se prevede altfel.”  

În sensul prevederilor art. 78 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, sunt 

creanţe garantate acelea pentru care debitorul, în vederea contractării obligaţiei principale, a constituit şi o garanţie reală 

de tipul celor enumerate limitativ în acest articol: ipotecă, gaj sau altă garanţie reală mobiliară ori drept de retenţie de 

orice fel. 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar nu contestă că pentru 

suma de 27.904.764 lei a fost emis Instrumentul de garanţie de bună plată nr. AV 0011757/08.02.2021 şi Addendumul I 

la Instrumentul de garanţie de bună plată nr. AV 001175/08.02.2021, de către ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI S.A. 

însă acest fapt nu conferă un drept de preferință a DIRECŢIEI GENERALE DE ADMINISTRARE A MARILOR 

CONTRIBUABILI asupra averii debitoarei HIDROCONSTRUCȚIA S.A. 

Revenind la suma cu care DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI, a 

solicitat înscrierea la masa credală, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator 

judiciar apreciază că aceasta este structurată după cum urmează: 

Nr. crt. Denumire obligaţie de plată Debit 
Dobândă 

calculată 
Penalităţi Total 

1 Taxa pe valoarea adaugată 16.860.878 lei 659.850 lei 35.549 lei 17.556.277 lei 

2 Impozit salarii 320.143 lei 12.541 lei 1.031 lei 333.715 lei 

3 Vărsăminte persoane handicap 1.609.306 lei 79.627 lei 4.792 lei 1.693.725 lei 

4 Venituri din amenzi 20.000 lei 0 lei 0 lei 20.000 lei 

5 Penalităţi eşalonare 0 lei 0 lei 1.120.947 lei 1.120.947 lei 

6 Impozit specific 6.908 lei 241 lei 73 lei 7.222 lei 

7 
Contribuţia individuală de asigurări sociale 

reţinută de la asiguraţi 
2.210.924 lei 114.446 lei 6.937 lei 2.332.307 lei 

8 
Contribuţia de asigurări pentru sănătate datorată 

de asiguraţi 
871.340 lei 44.852 lei 2.477 lei 918.669 lei 

9 Contribuţia asiguratorie muncă 193.505 lei 9.860 lei 420 lei 203.785 lei 

10 CAS condiţii speciale 40.815 lei 2.874 lei 62 lei 43.751 lei 

11 CAS construcţii 12.760.755 lei 621.471 lei 46.079 lei 13.428.305 lei 

12 Contribuţia asiguratorie muncă construcţii 1.347.676 lei 66.297 lei 4.827 lei 1.418.800 lei 

Total obligaţii sediu principal 36.242.250 lei 1.612.059 lei 1.223.194 lei 39.077.503 lei 

13 Impozit salarii - CUI 36026010 0 lei 9 lei 4 lei 13 lei 

14 Impozit salarii - CUI 14226580 0 lei 2 lei 0 lei 2 lei 

15 Impozit salarii - CUI 14226602 0 lei 1 lei 0 lei 1 lei 

16 Impozit salarii - CUI 15691001 0 lei 2 lei 1 lei 3 lei 

17 Impozit salarii - CUI 15691044 0 lei 1 lei 0 lei 1 lei 

18 Impozit salarii - CUI 16994666 0 lei 1 lei 0 lei 1 lei 

19 Impozit salarii - CUI 18296260 0 lei 1 lei 0 lei 1 lei 

20 Impozit salarii - CUI 28355364 0 lei 1 lei 0 lei 1 lei 

21 Impozit salarii - CUI 30727338 0 lei 4 lei 1 lei 5 lei 

22 Impozit salarii - CUI 33631750 0 lei 2 lei 2 lei 4 lei 

23 Impozit salarii - CUI 37126246 0 lei 4 lei 1 lei 5 lei 

24 Impozit salarii - CUI 40989654 0 lei 3 lei 1 lei 4 lei 

25 Impozit salarii - CUI 39797051 0 lei 1 lei 0 lei 1 lei 

26 Impozit salarii - CUI 40226822 0 lei 2 lei 0 lei 2 lei 

27 Impozit salarii - CUI 40979979 0 lei 1 lei 0 lei 1 lei 

28 Impozit salarii - CUI 41378594 0 lei 2 lei 1 lei 3 lei 

29 Impozit salarii - CUI 41442530 0 lei 2 lei 2 lei 4 lei 

30 Impozit salarii - CUI 41459400 0 lei 1 lei 0 lei 1 lei 

Total obligaţii sedii secundare 0 lei 40 lei 13 lei 53 lei 
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Total general obligaţii societate 36.242.250 lei 1.612.099 lei 1.223.207 lei 39.077.556 lei 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar reamintește că pentru 

suma de 27.904.764 lei a fost emis Instrumentul de garanţie de bună plată nr. AV 0011757/08.02.2021 şi Addendumul I 

la Instrumentul de garanţie de bună plată nr. AV 001175/08.02.2021, de către ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI S.A. 

Conform verificărilor efectuate, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator 

judiciar a constatat că la data de 21.01.2022, a fost emisă Decizia ANAF nr. 41111/21.01.2022 de constatare a pierderii 

valabilității eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale ale HIDROCONSTRUCȚIA S.A., suma rămasă de plată din 

eşalonare fiind în cuantum de 21.112.218 lei. Acest act administrativ fiscal produce efecte, în condiţiile art. 48 alin. 1 

din Legea nr. 207/2015 şi în lipsa unei mențiuni exprese, de la data comunicării către HIDROCONSTRUCȚIA S.A. - 

07.02.2022. 

Ulterior, prin Adresa nr. 10145/09.02.2022, înregistrată la ABC ASIGURĂRI S.A. sub nr. 622/11.02.2022, Beneficiarul 

Poliței a solicitat în temeiul art. 202 alin. 1 din Legea nr. 207/2015 executarea Instrumentului de Garanție de Bună Plată 

seria AV nr. 001175/08.02.2021, pentru suma de 21.112.218 lei.  

La data de 18.02.2022, în instrumentarea Dosarului de daună nr. AV/SC/014/2022 aferent poliței seria AV nr. 001175 

din 08.02.2021, ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI S.A. a transmis creditorului bugetar ANAF Adresa nr. 

712/18.02.2022 prin intermediul căreia a solicitat:  

- confirmarea faptului că nu există pretenții suplimentare sumei de 21.112.218 lei, până la concurența pragului 

maxim al despăgubirii;  

- dovada înregistrării creanței în valoare de 21.112.218 lei la masa credală a HIDROCONSTRUCȚIA S.A. 

Astfel, la data prezentei, creditorul bugetar a solicitat executarea Instrumentului de Garanție de Bună Plată seria AV nr. 

001175/08.02.2021 pentru suma de 21.112.218 lei, iar ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI S.A. a făcut plata în data de 

21.03.2022, drept dovadă fiind Adresa ABC înregistrată sub nr. 1122/21.03.2022 la care este atașată și dovada plății. 

În aceste condiții, ținând cont de cele de mai sus, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar apreciază că suma de 27.904.764 lei trebuie diminuată cu suma de 21.112.218 lei executată 

conform Instrumentului de Garanție de Bună Plată seria AV nr. 001175/08.02.2021. 

Concluzionând, în urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de 

practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la înscrierea DIRECŢIEI 

GENERALE DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI în Tabelul Preliminar al Creditorilor, cu suma de 

17.965.338 lei, în categoria creanțelor bugetare având rangul de prioritate prevăzut de art. 161 alin. 1 pct. 5 din Legea 

nr. 85/2014; 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

 DIRECŢIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3,  

DIRECŢIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3, cu sediul în Str. Jean Alexandru Steriadi nr.17, parter, Cam. 

1, Sector 3, București (adresă de corespondenţă: Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, București - Sediul Primăriei Sector 3), 

având CUI 39793637, reprezentată de doamna Roxana-Beatrice Smada, având funcția de Director General, a formulat o 

cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 395,29 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 25.02.2022.  

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 395,29 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Notificarea nr. 699/26.01.2022;  

 Contractul de prestare a serviciului de salubrizare nr. 8992/25.11.2020; 

 Facturile nr. 27528/29.07.2021, în cuantum de 114,91 lei, nr. 38976/16.08.2021, în cuantum de 165,47 lei și nr. 

723/12.01.2022, în cuantum de 114,91 lei;  

 Fişa de client nr. BCRC 1060/11.02.2022;  

 Dovada calității de reprezentant;  

 Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 357/14.08.2018;  

 Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 513/30.10.2018. 

În fapt, între DIRECŢIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3 și Hidroconstrucţia S.A. s-au desfăşurat relaţii 

comerciale conform Contractului de prestare a serviciului de salubrizare, în baza căruia au fost emise facturi fiscale, 

neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța solicitată prezentându-se astfel:   
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Centralizator facturi solicitate a fi neachitate 

Nr. document Data document Data scadentă Perioada de facturare Valoare factură 

27528 29.07.2021 13.08.2021 mai 2021 114,91 lei 

38976 16.08.2021 august 2021 iulie 2021 165,47 lei 

723 12.01.2022 ianuarie 2022 decembrie 2021 114,91 lei 

TOTAL  395,29 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea DIRECŢIEI GENERALE DE SALUBRITATE SECTOR 3 în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 

categoria creanțelor bugetare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 395,29 lei, reprezentând contravaloarea 

facturilor restante. 

 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT MUREŞ,  

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT MUREŞ, cu sediul în Târgu Mureş, Parcul Sportiv Municipal, nr. 4, jud. 

Mureş, reprezentată legal prin Siklodi Jozsef, în calitate de director executiv, prin Conţ Ribana Ileana - Cabinet de 

avocat, cu sediul procesual ales în Târgu Mureş, str. Cuza Vodă, nr. 22/22, jud. Mureş, a formulat o cerere de înscriere 

la masa credală a debitoarei Hidroconstrucția S.A., solicitând înscrierea unei creanțe bugetare în cuantum de 153.701,16 

lei, reprezentând contravaloare chirie neachitată, precum şi penalităţile aferente acesteia. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciarconstată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior împlinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Prin raportare la dispozițiile art. 30 din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 80/2013, creditoarea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. 

Pe fondul cererii: 

Prin intermediul Cererii formulate, Direcţia Judeţeană pentru Sport Mureş a solicitat înscrierea la masa credală a 

Hidroconstrucția S.A. cu suma de 153.701,16 lei, compusă din:  

 147.892,16 lei, reprezentând contravaloare chirii neachitate;  

 5.809 lei, reprezentând penalităţi de întârziere. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul de închiriere nr. 112/17.03.2005;  

 Facturi fiscale aferente perioadei Decembrie 2019 - Ianuarie 2022;  

 Situaţia privind penalităţile calculate pentru facturile neîncasate la data de 03.03.2022.  

În fapt, între Direcţia Judeţeană pentru Sport Mureş (fosta Agenţie Teritorială a Taberelor şi Turismului Şcolar Mureş), 

în calitate de locator şi Hidroconstrucţia S.A., în calitate de locatar a fost încheiat Contractul de închiriere nr. 

112/17.03.2005, având ca obiect închirierea imobilului constând în complex de clădiri şi teren în suprafaţă de 23.900 

mp, situate în loc. Răstoliţa, jud. Mureş, în vederea desfăşurării activităţii de organizare de şantier. 

Conform susţinerilor petentei, Contractul antemenţionat a fost prelungit tacit, locatarul folosind imobilele în continuare 

şi achitând preţul chiriei conform facturilor emise, fiind astfel îndeplinite condiţiile pentru tacita relocaţiune, în 

conformitate cu prevederile art. 1810 alin. 1 din Codul civil. 

Totodată, Direcţia Judeţeană pentru Sport Mureş arată că, întrucât, începând cu luna Ianuarie 2020, debitoarea nu şi-a 

mai onorat obligaţiile de plată, ulterior transmiterii mai multor somaţii de plată în vederea recuperării chiriei restante, 

petenta a formulat o cerere de chemare în judecată, formându-se dosarul nr. 9719/320/2021, aflat pe rolul Judecătoriei 

Târgu Mureş.  

Verificând portalul instanţelor de judecată, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat faptul că, prin intermediul Sentinţei Civile nr. 552/10 Februarie 2022, Judecătoria 

Târgu Mureş a dispus următoarele:  

“Admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Târgu Mureş, invocată de pârâtă. Declină competenţa de 

soluţionare a cauzei privind cererea formulată de reclamanta D. J. S. T. Mureş în contradictoriu cu pârâta H. SA. UCM. 

„A.” Cluj Napoca, către Judecătoria R. şi dispune trimiterea dosarului la instanţa indicată. Hotărârea nu este supusă 

niciunei căi de atac.” 

În ceea ce privește debitul principal, în cuantum de 147.892,16 lei, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost 

desemnat în calitate de administrator judiciar a analizat înscrisurile atașate declaraţiei de creanţă, constatând faptul că 

acesta este întemeiat, condiții în care se impune recunoașterea dreptului de creanță cu privire suma antemenţionată și 

înscrierea acestuia, prin echivalent, în Tabelul Preliminar al Creditorilor Hidroconstrucţia S.A., în categoria creanţelor 

bugetare. 

În ceea ce privește penalităţile solicitate, în cuantum de 5.809 lei, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că acestea au fost calculate în mod eronat de la data 
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scadenţei facturii până în data de 03 Martie 2022, consecinţa fiind diminuarea accesoriilor până la data deschiderii 

procedurii de insolvenţă a Hidroconstrucţia S.A.  

Raportat la toate aceste considerente, consortiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a procedat la recalcularea creanţei solicitate cu titlu de penalităţi, astfel:  

Nr. Crt. Număr factură 
Valoare 

neîncasată 

Data 

scadenţei 
Data calcul 

Calculul penalităţilor 

Nr. zile Procent penalităţi %/ zi Suma 

1 311/02.12.2019 5.688,16 lei 02.01.2020 19.01.2022 748 0,01% 426 lei 

2 110/20.01.2020 5.688,16 lei 19.02.2020 19.01.2022 700 0,01% 399 lei 

3 121/17.02.2020 5.688,16 lei 18.03.2020 19.01.2022 672 0,01% 383 lei 

4 133/30.03.2020 5.688,16 lei 29.04.2020 19.01.2022 630 0,01% 359 lei 

5 155/27.04.2020 5.688,16 lei 27.05.2020 19.01.2022 602 0,01% 343 lei 

6 166/26.05.2020 5.688,16 lei 25.06.2020 19.01.2022 573 0,01% 326 lei 

7 180/16.06.2020 5.688,16 lei 16.07.2020 19.01.2022 552 0,01% 314 lei 

8 193/17.07.2020 5.688,16 lei 15.08.2020 19.01.2022 522 0,01% 297 lei 

9 203/21.08.2020 5.688,16 lei 19.09.2020 19.01.2022 487 0,01% 278 lei 

10 214/21.09.2020 5.688,16 lei 20.10.2020 19.01.2022 456 0,01% 260 lei 

11 229/27.10.2020 5.688,16 lei 25.11.2020 19.01.2022 420 0,01% 239 lei 

12 243/16.11.2020 5.688,16 lei 15.12.2020 19.01.2022 400 0,01% 228 lei 

13 252/09.12.2020 5.688,16 lei 07.01.2021 19.01.2022 377 0,01% 215 lei 

14 11/28.01.2021 5.688,16 lei 26.02.2021 19.01.2022 327 0,01% 187 lei 

15 20/23.02.2021 5.688,16 lei 24.03.2021 19.01.2022 301 0,01% 172 lei 

16 32/25.03.2021 5.688,16 lei 23.04.2021 19.01.2022 271 0,01% 155 lei 

17 40/26.04.2021 5.688,16 lei 25.05.2021 19.01.2022 239 0,01% 136 lei 

18 101/26.05.2021 5.688,16 lei 25.06.2021 19.01.2022 208 0,01% 119 lei 

19 111/29.06.2021 5.688,16 lei 29.07.2021 19.01.2022 174 0,01% 99 lei 

20 120/21.07.2021 5.688,16 lei 19.08.2021 19.01.2022 153 0,01% 88 lei 

21 133/30.08.2021 5.688,16 lei 29.09.2021 19.01.2022 112 0,01% 64 lei 

22 146/28.09.2021 5.688,16 lei 28.10.2021 19.01.2022 83 0,01% 48 lei 

23 208/28.10.2021 5.688,16 lei 27.11.2021 19.01.2022 53 0,01% 31 lei 

24 219/24.11.2021 5.688,16 lei 24.12.2021 19.01.2022 26 0,01% 15 lei 

25 220/02.12.2021 5.688,16 lei 01.01.2022 19.01.2022 18 0,01% 11 lei 

26 20/25.01.2022 5.688,16 lei 24.02.2022 19.01.2022  0,01% 0 lei 

Total 147.892,16 lei  5.192 lei 

Astfel cum reiese şi din cuprinsul situaţiei tabelare anterior expuse, valoarea penalităţilor acceptate de către consorțiul 

de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar este în cuantum de 5.192 lei.  

În consecinţă, în considerarea tuturor aspectelor anterior expuse, se impune recunoașterea dreptului de creanță al 

DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT MUREŞ cu privire suma de 153.084,16 lei (147.892,16 lei + 5.192 lei) și 

înscrierea acestuia, prin echivalent, în Tabelul Preliminar al Creditorilor Hidroconstrucţia S.A., în categoria creanţelor 

bugetare. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

 DIRECŢIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2,  

DIRECŢIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Morarilor, nr. 6, Sector 2, 

reprezentată prin Cristian-Atanasie Duţu, în calitate de director executiv, a formulat o cerere de înscriere la masa credală 

a debitoarei Hidroconstrucția S.A., solicitând înscrierea unei creanțe bugetare în cuantum de 10.230 lei, reprezentând 

contravaloarea contribuţiilor stabilite de către instituţia bugetară. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior împlinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Prin raportare la dispozițiile art. 30 din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 80/2013, creditoarea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. 

Pe fondul cererii: 

Prin intermediul Cererii formulate, Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 a solicitat înscrierea la masa credală a 

Hidroconstrucția S.A. cu suma de 10.230 lei, calculată conform Procesului Verbal de Constatare nr. 24790/01.02.2022, 

temeiul creanței fiind constituit de:  

 impozit clădiri: 8.412 lei;  

 taxă teren în folosinţă: 32 lei;  

 impozit teren: 1.786 lei. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 
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 Procesul verbal de constatare pentru impozite şi taxe datorate de persoanele juridice, în temeiul Codului Fiscal 

privind impozitele şi taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare, având nr. 24790/01.02.2022; 

 Decizie de impunere pentru anul 2022. 

Verificând documentele depuse în susţinerea Cererii formulate, administratorul judiciar a constatat faptul că Cererea 

formulată de către instituţia bugetară este întemeiată, suma solicitată fiind compusă din: 

Categorie 

impozit 
Identificare bun Scadența 

Perioada 

impozitată 

Debit anual 

2022 (lei) 

Debit aferent până la 

data deschiderii 

procedurii 

Observaţii 

Impozit 

clădiri 

Strada Fecioarei, nr.24, Sector 

2 , Bucureşti 

31.03.2022 
01.01.2022 - 

30.06.2022 
526,00 lei 55,52 lei 

Debit aferent până la data 

deschiderii procedurii 

30.09.2022 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
526,00 lei 0,00 lei nescadent 

Strada Nada Florilor, nr.5, 

bl.5, sc.B, ap.58, Sector 2, 

Bucureşti 

31.03.2022 
01.01.2022 - 

30.06.2022 
72,00 lei 7,60 lei 

Debit aferent până la data 

deschiderii procedurii 

30.09.2022 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
72,00 lei 0,00 lei nescadent 

Strada Braşoveni. nr.5, bl.5, 

sc.B, ap.58, Sector 2, 

Bucureşti 

31.03.2022 
01.01.2022 - 

30.06.2022 
73,00 lei 7,71 lei 

Debit aferent până la data 

deschiderii procedurii 

30.09.2022 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
73,00 lei 0,00 lei nescadent 

Strada Cremenita, nr.6, bl.C, 

sc.2, ap. 130, Sector 2, 

Bucureşti 

31.03.2022 
01.01.2022 - 

30.06.2022 
92,00 lei 9,71 lei 

Debit aferent până la data 

deschiderii procedurii 

30.09.2022 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
92,00 lei 0,00 lei nescadent 

Strada Ferdinand I, nr.90, 

Sector 2, Bucureşti 

31.03.2022 
01.01.2022 - 

30.06.2022 
999,00 lei 105,45 lei 

Debit aferent până la data 

deschiderii procedurii 

30.09.2022 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
998,00 lei 0,00 lei nescadent 

Strada Ferdinand I, nr.90, 

Sector 2, Bucureşti 

31.03.2022 
01.01.2022 - 

30.06.2022 
2.416,00 lei 255,02 lei 

Debit aferent până la data 

deschiderii procedurii 

30.09.2022 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
2.458,00 lei 0,00 lei nescadent 

Strada Ferdinand I, nr.90, 

Sector 2, Bucureşti 

31.03.2022 
01.01.2022 - 

30.06.2022 
8,00 lei 0,84 lei 

Debit aferent până la data 

deschiderii procedurii 

30.09.2022 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
7,00 lei 0,00 lei nescadent 

Total Impozit clădiri 8.412,00 lei 441,86 lei  

Impozit 

teren 

Strada Ferdinand I, nr.90, 

Sector 2, Bucureşti 

31.03.2022 
01.01.2022 - 

30.06.2022 
736,00 lei 77,69 lei 

Debit aferent până la data 

deschiderii procedurii 

30.09.2022 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
735,00 lei 0,00 lei nescadent 

Strada Fecioarei, nr.24, Sector 

2 , Bucureşti 

31.03.2022 
01.01.2022 - 

30.06.2022 
158,00 lei 16,68 lei 

Debit aferent până la data 

deschiderii procedurii 

30.09.2022 
01.07.2022 - 

31.12.2022 
157,00 lei 0,00 lei nescadent 

Total Impozit teren 1.786,00 lei 94,37 lei  

Taxă teren 

în 

folosinţă 

Strada Nada Florilor, nr.5, 

bl.5, sc.B, ap.58, Sector 2, 

Bucureşti 

31.03.2022 
01.01.2022 - 

31.12.2022 
13,00 lei 0,68 lei 

Debit aferent până la data 

deschiderii procedurii 

Strada Braşoveni. nr.5, bl.5, 

sc.B, ap.58, Sector 2, 

Bucureşti 

31.03.2022 
01.01.2022 - 

31.12.2022 
11,00 lei 0,57 lei 

Debit aferent până la data 

deschiderii procedurii 

Strada Cremenita, nr.6, bl.C, 

sc.2, ap. 130, Sector 2, 

Bucureşti 

31.03.2022 
01.01.2022 - 

31.12.2022 
8,00 lei 0,42 lei 

Debit aferent până la data 

deschiderii procedurii 

Total taxă teren în folosinţă 32,00 lei 1,67 lei  

Total general 10.230,00 lei 537,89 lei  

În consecinţă, în considerarea aspectelor anterior expuse, se impune recunoașterea dreptului de creanță al DIRECŢIEI 

VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2, cu privire suma de 10.230 lei (din care 537,89 lei scadentă şi 9.698,11 lei 
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nescadentă) și înscrierea acestuia, prin echivalent, în Tabelul Preliminar al Creditorilor Hidroconstrucţia S.A., în 

categoria creanţelor bugetare. 

 MUNICIPIUL ARAD, PRIN DIRECŢIA VENITURI 

MUNICIPIUL ARAD, PRIN DIRECŢIA VENITURI, cu sediul în Municipiul Arad, Bulevardul Revoluţiei nr. 75, 

Judeţul Alba, reprezentat prin Primar Călin Bibarț, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 23.404 lei, reprezentând contravaloarea contribuţiilor stabilite de către 

instituţia bugetară. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrată la grefa 

instanţei în data de 04.03.2022.  

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 23.404 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Decizie de impunere; 

 Fişă matricolă detaliată. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea MUNICIPIULUI ARAD, PRIN DIRECŢIA VENITURI, în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor bugetare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 23.404 lei, reprezentând contravaloarea contribuţiilor 

stabilite de către instituţia bugetară. 

 MUNICIPIUL CARANSEBEŞ,  

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ, cu sediul în Piaţa Revoluției, nr. 1, Caransebeş, Jud. Caraş-Severin, având Cod fiscal 

3227947, reprezentată legal prin dl. Felix Cosmin Borcean în calitate de Primar, a formulat o cerere de înscriere la masa 

credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 353.525,00 lei reprezentând taxe şi impozite locale. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită pentru 

depunerea declaraţiilor de creanţă fiind data de 04.03.2022), respectiva declaraţie de creanță fiind înregistrată la dosarul 

cauzei la data de 21.02.2022. Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu 

art. 30 din O.U.G. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au 

fost anexate următoarele documente: 

(iii) Extrasul de ROL nr. 5654 din data 14.02.2022; 

(iv) Dosar fiscal patrimoniu nr. 3634 din 31.01.2022. 

Astfel, în urma analizării cererii de admitere a creanței, precum şi a documentelor ataşate în susţinerea acesteia, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma 

solicitată este întemeiată și va proceda la înscrierea MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ în Tabelul Preliminar al 

Creditorilor, în categoria creanțelor bugetare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 353.525,00 lei, reprezentând 

taxe şi impozite locale. 

 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,  

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA cu sediul în Cluj-Napoca, Piața Unirii, nr. 1, a formulat o cerere de înscriere la masa 

credală a debitoarei, solicitând înscrierea în categoria creanțelor bugetare cu o creanță în cuantum total de 202.436,00 

lei. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

În ceea ce privește cererea, se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de 

instanță, la sediul consorțiului de practicieni în insolvență la data de 11.02.2022. 

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 

În consecință, analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele 

documente: 

 Copie patrimoniu; 

 Decizii de impunere. 

Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate, consorțiul de practicieni 

în insolvență a constatat faptul că acestea au fost corect calculate. 

 În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor bugetare, 

cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 202.436,00 lei, reprezentând contravaloarea contribuţiilor stabilite de către 

instituţia bugetară. 
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 MUNICIPIUL HUNEDOARA,  

MUNICIPIUL HUNEDOARA cu sediul în Hunedoara, B-dul Libertăţii nr. 17, a formulat o cerere de înscriere la masa 

credală a debitoarei, solicitând înscrierea în categoria creanțelor bugetare cu o creanță în cuantum total de 832,00 lei, 

reprezentând impozit teren. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrată la grefa 

instanţei în data de 03.03.2022.  

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.  

În consecință, analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele 

documente: 

 Situație debite la 19.01.2022; 

 Extras de rol; 

 Decizia de impunere nr. 2171/7741/31.01.2022; 

 Adresa nr. 12708/15.02.2022.  

Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate, consorțiul de practicieni 

în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că acestea au fost corect calculate. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea MUNICIPIULUI HUNEDOARA în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor bugetare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 832,00 lei, reprezentând contravaloarea contribuţiilor stabilite de către instituţia 

bugetară. 

 MUNICIPIUL RÂMNICU-VÂLCEA - DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

MUNICIPIUL RÂMNICU-VÂLCEA - DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ cu sediul în Râmnicu-Vâlcea, Bdul. 

Nicolae Bălcescu, nr. 24, prin reprezentanţii săi legali, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 81.644 lei, astfel cum reiese din decizia de impunere nr. 

186972/01.02.2022 anexată. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă:  

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită pentru 

depunerea declaraţiilor de creanţă fiind data de 04.03.2022), respectiva declaraţie de creanță fiind înregistrată la dosarul 

cauzei la data de 21.02.2022. Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu 

art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, a fost anexată Decizia de impunere nr. 

186972/01.02.2022. 

Astfel, în urma analizării cererii de admitere a creanței și a Deciziei de impunere nr. 186972/01.02.2022 ataşate, 

administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la înscrierea MUNICIPIULUI 

RÂMNICU-VÂLCEA - DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor bugetare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 81.644 lei. 

 MUNICIPIUL TÂRGU JIU DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE,  

MUNICIPIUL TÂRGU JIU DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE cu sediul în Târgu. Jiu, Bdul. Constantin 

Brâncuși, nr. 19, jud. Gorj, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea în categoria 

creanțelor bugetare cu o creanță în cuantum total de 226.442,00 lei. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

În ceea ce privește cererea, administratorul judiciar constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în 

termenul stabilit de instanță, respectiv la 14.02.2022. 

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 

În consecință, analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor 

invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Notă de plată; 

 Decizii de impunere.  

Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a 

constatat faptul că acestea au fost corect calculate. 

 Astfel, în urma analizării cererii de admitere a creanței, respectiv a documentelor ataşate în susţinerea acesteia, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma 

solicitată este întemeiată și va proceda la înscrierea MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE 

LOCALE în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor bugetare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum 

de  226.442,00 lei. 

 ORAŞUL BUMBEŞTI-JIU 
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ORAŞUL BUMBEŞTI-JIU cu sediul în Bumbeşti-Jiu, str. Parângului, nr. 101, județul Gorj, prin reprezentantul său 

legal, domnul Primar Bobaru Constantin, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea în categoria creanțelor bugetare cu o creanță în cuantum total de 55.042 lei. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

În ceea ce privește cererea, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar 

constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță la data de 07.03.2022, data poştei, şi a fost înregistrată la 

grefa instanţei de judecată la data de 11 Martie 2022. Cu toate acestea, administratorul judiciar urmează a înscrie 

creditorul bugetar la masa credală a debitoarei, având în vedere că acesta a comunicat declaraţia de creanţă la sediul 

administratorului judiciar la data de 04.03.2022. 

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 

În consecință, analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate Decizii de impunere.  

În urma verificării modului de calcul a sumelor datorate, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat faptul că acestea au fost corect calculate.  

Astfel, în urma analizării cererii de admitere a creanței și a Deciziei de impunere nr. 26233/03.03.2022 ataşate, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma 

solicitată este întemeiată și va proceda la înscrierea ORAŞULUI BUMBEŞTI-JIU în Tabelul Preliminar al Creditorilor, 

în categoria creanțelor bugetare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 55.042,00 lei. 

 ORAŞ HAŢEG, PRIMĂRIA ORAŞULUI HAŢEG,  

ORAŞ HAŢEG, PRIMĂRIA ORAŞULUI HAŢEG cu sediul în Haţeg, str. Piaţa Unirii nr. 6, prin reprezentantul său 

legal, domnul Adrian Emilian Puşcaş, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea 

în categoria creanțelor bugetare cu o creanță în cuantum total de 146.492,00 lei, reprezentat de obligații la bugetul local 

neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

În ceea ce privește cererea, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar 

constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la 04.03.2022, 

data poştei. 

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 

În consecință, analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate Decizii de impunere. 

Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate, consortiul de practicieni 

în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că acestea au fost corect calculate. 

 Astfel, în urma analizării cererii de admitere a creanței și a Deciziei de impunere nr. 128/17.01.2022 ataşate, consorțiul 

de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată 

este întemeiată și va proceda la înscrierea ORAŞULUI HAŢEG, PRIMĂRIA ORAŞULUI HAŢEG în Tabelul 

Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor bugetare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 146.492,00 lei. 

 PRIMĂRIA UNIREA,  

PRIMĂRIA UNIREA, cu sediul în com. Unirea, str. Mureșului, nr. 567, jud. Alba, a formulate declarație de creanță 

pentru suma de 19.424 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată că cererea a fost înregistrată la registratura Tribunalului București, Secția a VII-a la data de 15.02.2022, în 

termenul legal de formulare a declaraţiilor de creanţă, petenta fiind totodată scutită de plata taxei judiciare de timbru, 

conform art. 30 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. 

Pe fondul cererii: Petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 19.424 lei, reprezentând 

contravaloarea ocupării temporare a terenului în vederea organizării șantierului în lunile ianuarie - februarie 2022, 

precum și recuperarea cheltuielilor de furnizare de energie electrică, gaze naturale și apă potabilă, aferente lunilor 

noiembrie - decembrie 2021. 

În susținerea pretențiilor sale, petenta a anexat: 

 Facturile emise, aferente ocupării temporare a terenului și consumului de apă, curent și gaze naturale; 

 Nota de plată nr. 976/08.02.2022 pentru facturile amintite. 

În fapt, petenta a emis facturi în luna ianuarie a anului 2022, vizând recuperarea unor cheltuieli privind furnizarea de 

energie electrică, apă și gaze naturale către societatea debitoare, stabilind așadar obligații de plată în sarcina acesteia din 

urmă. Totodată, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că 

suma de 1.579 lei este o creanță născută ulterior deschiderii procedurii, Factura nr. 62/01.02.2022 fiind aferentă lunii 

Februarie. Așadar această sumă nu trebuie înscrisă la masa credală ci achitată conform art. 102 alin. 6 din Legea nr. 

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea PRIMĂRIEI UNIREA în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor bugetare, cu întreaga 

sumă solicitată în cuantum de 17.845,00 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale emise şi neachitate. 
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 U.A.T. BOLOTESTI,  

U.A.T. BOLOTESTI, cu sediul în Bolotesti, str. Principală , nr. 175, având Cod Unic de Înregistrare 4297754, prin 

reprezentantul său legal, primar Popa Fănică, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea în categoria creanțelor bugetare cu o creanță în cuantum total de 32.921,00 lei, reprezentând obligații la 

bugetul local neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrată la 

sediul administratorului judiciar la data de 10.02.2022.  

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.  

Analizând pe fond cererea de înscriere la masa credală, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat că suma de 32.921,00 lei este structurată după cum urmează: 

 8.212 lei - taxă construcții 

 24.709 lei - chirie 

 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea U.A.T. BOLOTESTI în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor bugetare, cu întreaga 

sumă solicitată în cuantum de 32.921,00 lei, reprezentând contravaloarea contribuţiilor stabilite de către instituţia 

bugetară. 

 UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA GOGOŞU,  

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA GOGOŞU, cu sediul în com. Gogoşu, jud. Mehedinţi, 

prin reprezentantul său legal, primar Rogoveanu Jean, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea în categoria creanțelor bugetare cu o creanță în cuantum total de 868.141,54 lei, reprezentând 

obligații la bugetul local neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

În ceea ce privește cererea, administratorul judiciar constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în 

termenul stabilit de instanță, respectiv la 03.03.2022, data poştei.  

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 868.141,54 lei, reprezentând 

obligaţii bugetare. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Somaţii de plată; 

 Titlu executoriu. 

În urma verificării modului de calcul a sumelor datorate, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat faptul că acestea au fost corect calculate. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE COMUNA GOGOŞU în Tabelul Preliminar al 

Creditorilor, în categoria creanțelor bugetare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 868.141,54 lei reprezentând 

contravaloarea contribuţiilor stabilite de către instituţia bugetară. 

 UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA RAU DE MORI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA RAU DE MORI, cu sediul în localitatea Rau de Mori nr. 

1, jud. Hunedoara, prin reprezentantul său legal, primar Dilertea Flavius, a formulat o cerere de înscriere la masa credală 

a debitoarei, solicitând înscrierea în categoria creanțelor bugetare cu o creanță în cuantum total de 254.876 lei, 

reprezentând obligații la bugetul local neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

În ceea ce privește cererea, administratorul judiciar constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în 

termenul stabilit de instanță, respectiv în data de 02.03.2022.  

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 254.876 lei, reprezentând 

obligaţii bugetare. 

În dovedirea pretențiilor invocate, a fost anexată o Notificare de plată. 

În urma verificării modului de calcul a sumelor datorate, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat faptul că acestea au fost corect calculate. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE COMUNA RAU DE MORI în Tabelul Preliminar al 
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Creditorilor, în categoria creanțelor bugetare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 254.876 lei, reprezentând 

contravaloarea contribuţiilor stabilite de către instituţia bugetară. 

 U.A.T. MUNICIPIUL REȘIȚA,  

U.A.T. MUNICIPIUL REȘIȚA, cu sediul în Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Caraș-Severin, a formulat o 

cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea în categoria creanțelor bugetare cu o creanță în 

cuantum total de 11.081,00 lei. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

În ceea ce privește cererea, administratorul judiciar constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în 

termenul stabilit de instanță, respectiv în data de 11.02.2022. 

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au 

fost anexate următoarele documente: 

 Adresa nr. 8637/03.02.2022 a D.I.T.L. Mun. Reșița; 

 Decizie de impunere anuală.  

În urma verificării modului de calcul a sumelor datorate, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat faptul că acestea au fost corect calculate. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea U.A.T. MUNICIPIUL REȘIȚA în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor bugetare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 11.081,00 lei, reprezentând contravaloarea contribuţiilor stabilite de către 

instituţia bugetară. 

 U.A.T. ORAŞ OCNA MUREŞ,  

U.A.T. ORAŞ OCNA MUREŞ, cu sediul în Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga nr. 27, jud. Alba, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea în categoria creanțelor bugetare cu o creanță în cuantum total 

de 397,00 lei. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

În ceea ce privește cererea, administratorul judiciar constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în 

termenul stabilit de instanță, respectiv în data de 04.03.2022. 

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.  

În consecință, analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, a fost anexată o Decizie de impunere 

anuală. 

 

În urma verificării modului de calcul a sumelor datorate, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat faptul că acestea au fost corect calculate. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea U.A.T. ORAŞ OCNA MUREŞ în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor bugetare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 397,00 lei, reprezentând contravaloarea contribuţiilor stabilite de către instituţia 

bugetară. 

 

IV. CREANŢE CHIROGRAFARE 

1. ACCES AUTO TRADING S.R.L. 

ACCES AUTO TRADING S.R.L. cu sediul în localitatea Izvoare, str. Fermelor, nr. 1, comuna Dumbrava Roşie, jud. 

Neamţ, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J27/06/2010, având cod fiscal 26377099, reprezentată prin 

avocat Dominte Ana Daniela, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei Hidroconstrucția S.A. cu o creanţă în 

cuantum de 15.243,42 lei, din care 10.918 lei, reprezentând debit principal şi 4.125,42 lei, reprezentând penalităţi de 

întârziere, datorată în temeiul Contractului Comercial nr. 1734/20.06.2019. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Prin raportare la dispozițiile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de  

Urgență a Guvernului nr. 80/2013, învederăm faptul că petenta a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în 

valoare de 200 lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin intermediul Cererii formulate, societatea Acces Auto Trading S.R.L. a solicitat înscrierea la masa credală a 

Hidroconstrucția S.A. cu suma de 15.243,42 lei, temeiul creanței fiind constituit de contravaloarea Facturilor fiscale 

emise în baza Contractului comercial nr. 1734/20.06.2019, respectiv penalităţile aferente debitului restant. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Împuternicire avocaţială;  
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 Dovada achitării taxei judiciare de timbru;  

 Facturii fiscale aferente perioadei 23.09.2020 - 20.10.2020, împreună cu avizele de expediţie aferente;  

 Borderou predare expediţii nr. 1665/29.09.2020;  

 Borderou predare expediţii nr. 1672/08.10.2020;  

 Borderou predare expediţii nr. 1684/22.10.2020;  

 Contract comercial nr. 1734/20.06.2019;  

 Fişă client Martie 2019 - Iulie 2021. 

În fapt, între Acces Auto Trading S.R.L. în calitate de furnizor şi Hidroconstrucţia S.A., în calitate de beneficiar, a fost 

încheiat Contractul Comercial nr. 1734/20.06.2019.  

În conformitate cu art. 1 al Contractului antemenţionat:  

“Furnizorul se obligă să vândă şi beneficiarul de obligă să cumpere bunurile în sortimentele, cantităţile şi preţurile 

menţionate în ofertele de produse valabile până la noile modificări ce vor fi comunicate beneficiarului la data schimbării 

acestora.  

Furnizorul se obligă să livreze marfa pe baza comenzilor scrise emise de beneficiar sau pe baza comenzilor preluate de 

către agenţii comerciali ai furnizorului, în limita stocurilor disponibile.” 

Astfel, prin raportare la aspectele anterior expuse, societatea Acces Auto Trading S.R.L. a emis facturile fiscale care 

constituie fundamentul Cererii formulate.  

În ceea ce privește debitul principal, în cuantum de 10.918 lei, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat 

în calitate de administrator judiciar a analizat înscrisurile atașate declaraţiei de creanţă, constatând faptul că facturile 

poartă asumarea scriptică, prin semnătură şi ştampilă, a reprezentanților societății debitoare. 

Cu toate acestea, facturile asumate în mod expres, de sine stătător, nu sunt apte a face dovada neexecutării obligației de 

plată la care s-a angajat contractual Hidroconstrucţia S.A., condiții în care consorțiul de practicieni în insolvență ce a 

fost desemnat în calitate de administrator judiciar a procedat la verificarea înregistrărilor operate în contabilitatea 

debitoarei, astfel cum acestea au fost puse la dispoziția subscrisei prin reprezentanții societății, respectiv a soldului 

restant pe care debitoarea îl înregistrează în beneficiul Acces Auto Trading S.R.L.  

În urma acestor verificări, a fost confirmată înregistrarea Facturilor fiscale anexate de către petentă, respectiv existența 

debitului restant, condiții în care se impune recunoașterea dreptului de creanță al Acces Auto Trading S.R.L. cu privire 

suma de 10.918 lei și înscrierea acestuia, prin echivalent, în Tabelul Preliminar al Creditorilor Hidroconstrucţia S.A., în 

categoria creanţelor chirografare. 

În ceea ce privește penalităţile solicitate, în cuantum de 4.125,42 lei, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost 

desemnat în calitate de administrator judiciar a analizat înscrisurile atașate declaraţiei de creanţă, constatând faptul că 

potrivit art. 6 din Contractul Comercial nr. 1734/20.06.2019:  

“În cazul în care beneficiarul nu efectuează plata la termenele prevăzute în facturile de livrare se vor percepe penalizări 

de întârziere de 0,1% pe zi din suma datorată.” 

În continuare, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat 

faptul că în ceea ce priveşte penalităţile aferente Facturii fiscale nr. 47606/23.09.2020, acestea au fost calculate în mod 

eronat de la data scadenţei facturii, fiind efectuată o plată parţială în data de 14 Iulie 2020, consecinţa fiind diminuarea 

debitului principal la care se calculează procentul penalizator. Totodată, calculul numărului de zile întârziere nu este 

corect în modalitatea prezentată de către creditor. 

Raportat la toate aceste considerente, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a procedat la recalcularea creanţei solicitate cu titlu de penalităţi, astfel:  

Nr. 

Factu

ră 

Data 

factu

ră 

Data 

scaden

tă  

Valoa

re 

factur

ă 

Achit

at/ 

Storn

at 

Rest 

de 

plată 

Data 

achită

rii 

Zile de 

întârzie

re până 

la 

achitar

e 

Procent 

penalizat

or 

Penalit

ăţi 

până la 

prima 

plată 

efectua

tă 

Data 

deschide

rii 

procedur

ii 

Zile de 

întârzie

re 

Valoar

e 

penalit

ăţi 

Valoar

e 

penalit

ăţi 

solicita

te 

Accept

at 

Respi

ns 

4760

6 

23.09

. 

2020 

21.01. 

2021 

2.978 

lei 

1.028 

lei 

1.95

0 lei 

14.07. 

2021 
174 

0,10% 

518,17 

lei 

19.01. 

2022 

189 
368,55 

lei 

1.081,0

8 lei 

886,72 

lei 

194,3

6 lei 

4769

6 

29.09

. 

2020 

27.01. 

2021 

1.520 

lei 

0,00 

lei 

1.52

0 lei 
-  0,00 lei 357 

542,64 

lei 

544,16 

lei 

542,64 

lei 

1,52 

lei 

4787

0 

08.10

. 

2020 

05.02. 

2021 

512 

lei 

0,00 

lei 

512 

lei 
-  0,00 lei 348 

178,18 

lei 

177,99 

lei 

177,99 

lei 

0,00 

lei 

4807 20.10 17.02. 3.480 0,00 3.48 -  0,00 lei 336 1.169,2 1.172,7 1.169, 3,48 
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4 . 

2020 

2021 lei lei 0 lei 8 lei 6 lei 28 lei lei 

4813

3 

22.10

. 

2020 

19.02. 

2021 

478 

lei 

0,00 

lei 

478 

lei 
-  0,00 lei 334 

159,65 

lei 

157,45 

lei 

157,45 

lei 

0,00 

lei 

4816

3 

23.10

. 

2020 

20.02. 

2021 

2.978 

lei 

0,00 

lei 

2.97

8 lei 
-  0,00 lei 333 

991,67 

lei 

991,87 

lei 

991,67 

lei 

0,20 

lei 

Total 
11.94

6 lei 

1.028 

lei 

10.9

18 

lei 

   
518,17 

lei 
  

3.409,9

7 lei 

4.125,3

1 lei 

3.925,

76 lei 

199,5

5 lei 

Astfel cum reiese şi din cuprinsul situaţiei tabelare anterior expuse, valoarea penalităţilor acceptate de către consorțiul 

de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar este în cuantum de 3.925,76 lei. 

În consecinţă, în considerarea tuturor aspectelor anterior expuse, se impune recunoașterea dreptului de creanță al 

ACCES AUTO TRADING S.R.L. cu privire suma de 14.843,76 lei (10.918 lei + 3.925,76 lei) și înscrierea acestuia, prin 

echivalent, în Tabelul Preliminar al Creditorilor Hidroconstrucţia S.A., în categoria creanţelor chirografare. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorţiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, solicitanta cu privire la măsura luată. 

2. ADL CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI S.R.L. 

ADL CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI S.R.L. cu sediul în localitatea VIIŞOARA nr 1552, jud. Cluj, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/1597/2011, având cod fiscal RO28636009, a solicitat înscrierea la masa 

credală a debitoarei Hidroconstrucția S.A. cu o creanţă în cuantum de 41.573 lei, din care 3.250 lei, reprezentând debit 

principal şi 38.323 lei, reprezentând penalităţi de întârziere, datorată în temeiul Contractului Comercial nr. 

102/12.06.2019. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Prin raportare la dispozițiile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de  

Urgență a Guvernului nr. 80/2013, învederăm faptul că petenta a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în 

valoare de 200 lei. 

 

Pe fondul cererii 

Prin intermediul Cererii formulate, societatea ADL CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI S.R.L. a solicitat înscrierea la masa 

credală a Hidroconstrucția S.A. cu suma de 41.573 lei, temeiul creanței fiind constituit de contravaloarea Facturilor 

fiscale emise în baza Contractului comercial nr. 102/12.06.2019, respectiv penalităţile aferente debitului restant. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Contractele de închiriere, 

 Fişă client; 

 Sentințe Civile;  

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, între ADL CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI S.R.L. în calitate de furnizor şi Hidroconstrucţia S.A., în calitate de 

beneficiar, au fost încheiate Contractele Comerciale nr. 102/16.06.2019 şi nr. 103/16.09.2019. 

În urma verificării declaraţiei de creanţă, respectiv a documentelor depuse în susţinerea acesteia, consorțiul de 

practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că se impune 

recunoașterea dreptului de creanță al ADL CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI S.R.L. cu privire suma de 41.573 lei (3.250 

lei +  38.323 lei) și înscrierea acestuia, prin echivalent, în Tabelul Preliminar al Creditorilor Hidroconstrucţia S.A., în 

categoria creanţelor chirografare. 

3. AL WATANIEH COMPANY FOR FUEL 

AL WATANIEH COMPANY FOR FUEL, cu sediul în Amman - Al Jizah - 1km After Queen Alia Airport, a solicitat 

înscrierea la masa credală a debitoarei Hidroconstrucția S.A. cu o creanţă în cuantum de 86.670,350 JD, reprezentând 

contravaloarea facturilor neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Prin raportare la dispozițiile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 80/2013, învederăm faptul că petenta nu a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în 

valoare de 200 lei. 

Pe fondul cererii: 
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Prin intermediul Cererii formulate, societatea AL WATANIEH COMPANY FOR FUEL a solicitat înscrierea la masa 

credală a Hidroconstrucția S.A. cu suma de 86.670,350 JD, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale emise şi 

neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate Facturile fiscale a căror contravaloare este solicitată. 

În fapt, între societatea AL WATANIEH COMPANY FOR FUEL și Hidroconstrucţia S.A. s-au desfăşurat relaţii 

comerciale în baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în 

facturi.  

Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă:  

„creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul 

Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii insolvenţei”. 

 În considerarea acestor aspecte administratorul judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în 

vedere cursul BNR valabil pentru data de 19.01.2022 (valabil pentru data deschiderii procedurii), respectiv 1 JOD = 

1,41 USD, respectiv 1 USD= 4.3575 RON. 

 Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa solicitată de către creditor este următoarea: 86.670,350 JOD*1,41 

USD=122.205,194 USD*4,3475 RON=531.287,08 lei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parțial întemeiată și va 

proceda la înscrierea AL WATANIEH COMPANY FOR FUEL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu suma în cuantum de 531.287,08 lei, afectată de condiţia suspensivă a achitării taxei judiciare 

de timbru în cuantum de 200,00 lei, până la următorul termen de judecată stabilit în dosarul nr. 35978/3/2021, aflat pe 

rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, respectiv 20 Aprilie 2022.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

4. ALAVAL PROD COM S.R.L. 

ALAVAL PROD COM S.R.L., cu sediul în Mun. Baia Mare, str. Mihai Eminescu, nr. 93, jud. Maramureş, înregistrată 

în Registrul Comerţului sub nr. J24/257/1995 şi CIF RO7174810, reprezentată legal prin administrator - dl. Parascineti 

Ioan, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 

175.030,79 lei, reprezentând debit restant. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Contract de subantrepriză nr. 15076 / 23.09.2015 + anexe; 

 Contract de subantrepriză nr. 14072 / 10.12.2014 + anexe; 

 Situaţie reţineri cu titlu de garanţie + extras de cont confirmare sold garanţii de către debitoarea 

Hidroconstrucţia S.A. 

 Proces Verbal de predare - primire şi punere în funcţiune nr. 1 / 21.09.2017; 

 Notificare de plată + confirmare de primire; 

 Centralizator dobândă legală; 

 Împuternicire avocațială; 

 Taxă impozabilă de timbru. 

În fapt, la data de 28.07.2014 a fost încheiat Contractul nr. 112/2014 MM-CL14 între HIDROCONSTRUCTIA S.A, în 

calitate de antreprenor și societatea VITAL S.A. BAIA MARE, în calitate de autoritate contractantă și beneficiar, având 

ca obiect „Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție a apei potabile și a apelor uzate menajere din Sighetu 

Marmaţiei, Vişeu de Sus, Baia Mare, Seini, Tăuţii Măgherăuş, Baia Sprie, Targu Lapus", din cadrul proiectului 

„Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apți și apa uzată în județul Maramureș". 

Conform Clauzei 11 din Contractele de subantrepriză, scadența obligației de returnare a garanției de bună execuție este 

stabilită astfel: 50% în termen de 5 zile de la emiterea certificatului de recepție la terminarea Lucrărilor între 

antreprenorul general și autoritatea contractantă și după încasarea reţinerilor de la autoritatea contractantă, iar diferenţa 

de 50% în termen 5 zile de la emiterea certificatului de recepție finală, la expirarea garanției de bună execuție de 12 luni 

și după încasarea reţinerilor de la autoritatea contractantă VITAL S.A. Baia Mare.  

Astfel, având în vedere faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă nu au fost îndeplinite condiţiile 

contractuale stabilite prin contractul de subantrepriză, obligaţia de plată a creanţei este condiționată de îndeplinirea 

cumulativă a clauzelor contractuale privind restituirea garanțiilor.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ALAVAL PROD COM S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 
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întreaga sumă solicitată, în cuantum de 175.030,79 lei, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor din 

contractul încheiat între cele două părţi privind restituirea garanțiilor. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

5. ALL INSTAL S.R.L. 

ALL INSTAL S.R.L., cu sediul în Mun. Craiova, str. Calea Severinului nr. 46G, jud. Dolj, înregistrată în Registrul 

Comerţului sub nr. J16/417/2007 şi CIF RO21250131, reprezentată legal prin administrator - dl. Şerban Alexiu Minel, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 121.622,33 

lei, compus din debit restant în cuantum de 121.422,33 lei, precum şi 200 lei reprezentând taxă judiciară de timbru.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 08.03.2022, data poştei 03.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Fişă client; 

 Taxă Impozabilă de timbru. 

În fapt, între societatea ALL INSTAL S.R.L. și Hidroconstrucţia S.A. s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza cărora 

au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ALL INSTAL S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată în cuantum de 121.622,33 lei, compus din debit restant în cuantum de 121.422,33 lei, precum şi 200 lei 

reprezentând taxă judiciară de timbru. 

6. AMA FOREST S.R.L. 

AMA FOREST S.R.L., cu sediul procesual ales în Dumbrăviţa, str. Conac, nr. 60, et. 3. birou 24, jud. Timiş, înregistrată 

în Registrul Comerțului sub nr. J38/628/2012, C.U.I. RO 31003473, prin reprezentant legal, a formulat declaraţie de 

creanţă solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 31.617,00 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale 

emise și neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

27.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 31.617,00 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor fiscale emise și neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Fişa contului nr. 401.00018; 

 Factura seria HCR-B nr. 005184 emisă de Hidroconstrucţia S.A., în valoare de -31.617,43 lei; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, societatea Ama Forest S.R.L. menţionează faptul că în urma relaţiilor comerciale derulate dintre părţi, în 

evidenţele financiar-contabile ale societăţii, Hidroconstrucţia S.A. figurează cu un debit restant în sumă de 31.617,00 lei. 

Această sumă a făcut obiectul dosarului nr. 15425/299/2021, aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, având ca 

obiect “pretenţii”. Prin Hotărârea nr. 12479/16.12.2021, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a admis cererea de chemare 

în judecată formulată de către reclamantul Ama Forest S.R.L., pârâtul Hidroconstrucţia S.A. fiind obligat la plata către 

reclamantă a sumei de 31.617 lei. 

Astfel, în urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și 

va proceda la înscrierea AMA FOREST S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu o creanţă în cuantum de 31.617,00 lei. 

7. ANCANDRA TRANS S.R.L. 

ANCANDRA TRANS S.R.L., cu sediul în Municipiul Turda, str. Mihai Viteazu, nr. 45, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J12/1394/2009, C.U.I. RO 16651200, prin reprezentant legal dna. Hada Claudia Iuliana, a formulat 

declaraţie de creanţă solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 1.643,91 lei, reprezentând contravaloarea facturilor 

fiscale emise și neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 1.643,91 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor fiscale emise și neachitate.  
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În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Fişa contului; 

 Factura fiscală; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, Ancandra Trans S.R.L. menţionează faptul că, în urma relaţiilor comerciale derulate dintre părţi, în evidenţele 

financiar-contabile ale societăţii Hidroconstrucţia S.A. figurează cu un debit restant în sumă de 1.643,91 lei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea ANCANDRA TRANS S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 1.643,91 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale emise 

și neachitate. 

8. ANGHELUŢĂ COSTEL 

ANGHELUŢĂ COSTEL, date cu caracter personal, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 29.668,20 lei,  reprezentând contravaloarea chirie neachitată. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 28.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petentul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 29.668,20 lei, reprezentând 

contravaloarea chiriilor lunare neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Taxa judiciară de timbru în sumă de 200 lei; 

 Contractul nr. 1/13.06.2019; 

 Contractul nr.2/14.06.2021; 

 Extrase cont conform încasărilor; 

 Centralizator încasări; 

 Carte identitate. 

În fapt, între Angheluţă Costel și Hidroconstrucţia S.A. a fost încheiat Contractul de închiriere nr. 2 din data de 

14.06.2021, în baza căruia creditorului îi era achitată o chirie pentru bunul imobil închiriat.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea dlui ANGHELUŢĂ COSTEL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 29.668,20 lei, reprezentând chirie bun imobil. 

9. ANNABELLA S.R.L. 

ANNABELLA S.R.L., cu sediul în comuna Suraia, str. Principală I, nr. 23, jud. Vrancea, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J39/233/2020, C.U.I. RO 2537907, prin reprezentant legal dna. Mutu Dorina, a formulat declaraţie 

de creanţă solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 7.488,82 lei, compusă din debit restant în cuantum de 

7.288,82 lei, precum şi 200 lei reprezentând taxă judiciară de timbru. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

08.03.2022, data poştei 04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de 

lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  7.288,82 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor fiscale emise și neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru;  

 Facturile din tabelul de mai sus; 

 Extras confirmarea de sold 235 din 07.02.2022; 

 Dovada comunicare.  

În fapt, între Annabella S.R.L. și Hidroconstrucţia S.A. s-au derulat relații comerciale de vânzare-cumpărare de produse 

alimentare conform facturilor de produse alimentare întocmite de creditoarea Annabella S.R.L. şi însușite de 

Hidroconstrucţia S.A.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea ANNABELLA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 7.488,82 lei, compusă din debit restant în cuantum de 7.288,82 lei, precum şi 200 

lei reprezentând taxă judiciară de timbru. 

10. ANTCON DINU S.R.L. 

ANTCON DINU S.R.L., cu sediul social în Municipiul Petroșani, str. Horea, nr. 7, bloc 63B, scara 1, ap. 12, județul 

Hunedoara, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/295/1991, CIF 2135675, atribut fiscal 
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RO, reprezentată legal prin dl. Dinu Paul-Silviu, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 96.390 lei, reprezentând contravaloare prestări servicii proiectare. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 03.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 96.390 lei, reprezentând 

valoarea facturilor fiscale neachitate, emise în conformitate cu Contractul de proiectare și elaborare documente tehnice 

nr. IES1261 din 24.06.2020.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Factură seria ACD nr. 076 din 20.10.2021;  

 Situație de plată nr. 85/20.10.2021 anexa la factură;  

 Contract de proiectare şi elaborare documente tehnice nr. IES1261 din 24.06.2020;  

 Chitanța privind plata taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei.  

În fapt, societatea Antcon Dinu S.R.L. a prestat serviciile contractate prin Contractul de proiectare şi elaborare 

documente tehnice nr. IES1261 din 24.06.2020, fiind încasat avansul, respectiv emise două facturi conform Situaţiilor 

de plată aferente, acceptate la decontare de către debitoare.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța solicitată prezentându-se astfel:  

Nr. crt. Nr. Factură Data factură 
Data 

scadentă 

Valoare 

factură 

Achitat/ 

Stornat 
Rest de plată Data plăţii 

1 70 21.12.2020 05.01.2021 3.748,50 lei 3.748,50 lei 0,00 lei 23.09.2021 

2 76 20.10.2021 05.11.2021 96.390,00 lei 0,00 lei 96.390,00 lei - 

Total  100.138,50 lei 3.748,50 lei 96.390,00 lei  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ANTCON DINU S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 96.390 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

11. APĂ CANAL S.A. 

APĂ CANAL S.A. cu sediul social în Galați, str. C-tin. Brâncoveanu, nr. 2, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. 

J17/1795/2004, având C.U.I. 16914128, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 32.771.706,88 lei, structurată după cum urmează: 

- 32.765.898,24 reprezentând avans plătit către debitoare conform „Proiectului Regional de dezvoltare a 

infrastructurii de Apă și Apă uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020", în categoria creanțelor ce 

beneficiază de o cauză de preferință, având rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 

85/2014; 

- 5.808,64 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante, conform contractului de furnizare/prestare a 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în categoria creanțelor chirografare.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Acord contractual nr. 27120/30.07.2018 - GL- CL- 02” Alimentare cu apă şi canalizare în 

aglomerările Fundeni, Tudor Vladimirescu, Indepentenţa, Piscu, Braniştea, Şendreni”; 

 Acord contractual nr. 23295/02.07.2018 GL-CL-08 - Alimentare cu apî şi canalizare în aglomerările 

Pechea şi Lieşti”; 

 Contract furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 132861/01.06.2019; 

 Acte adiţionale Acord contractual nr. 27120/30.07.2018 - GL- CL- 02” Alimentare cu apă şi 

canalizare în aglomerările Fundeni, Tudor Vladimirescu, Independența, Piscu, Braniştea, Şendreni; 

 Instrumente de garanţie de bună execuţie; 

 Poliţe de garanţie pentru returnarea avansului; 

 Extrase de cont; 

 Facturi Fiscale; 

 Ordine de plată; 

 Acte adiţionale Acord contractual nr. 23295/02.07.2018 GL-CL-08 - Alimentare cu apă şi canalizare 

în aglomerările Pechea şi Lieşti” 

 Taxă judiciară de timbru. 
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În fapt, între cele două părţi au fost încheiate Acordurile contractuale nr. 27120/30.07.2018 şi nr. 23295/02.07.2018 

pentru efectuarea lucrărilor stabilite prin „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de Apă și Apă uzată în 

județul Galați, în perioada 2014-2020", acorduri ce sunt în desfăşurare la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă.  

În ceea ce privește solicitarea de înscriere a sumei de 32.765.898,24 lei în categoria creanțelor ce beneficiază de o cauză 

de preferință, având rangul de prioritate prevăzut de art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014, consorțiul de 

practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar apreciază că aceasta este neîntemeiată 

sub aspectul rangului invocat. În realitate, creanța este una chirografară în concordanță cu dispozițiile Legii nr. 85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, mai precis art. 5 pct. 15, conform căruia:  

”creanțe care beneficiază de o cauză de preferință sunt acele creanțe care sunt însoțite de un privilegiu și/sau de un drept 

de ipotecă și/sau de drepturi asimilate ipotecii, potrivit art. 2.347 din Codul civil, și/sau de un drept de gaj asupra 

bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terț garant față de persoanele 

beneficiare ale cauzelor de preferință. În cazul în care debitorul este terț garant, creditorul care beneficiază de o cauză de 

preferință va exercita drepturile corelative numai în ceea ce privește bunul sau dreptul respectiv. Aceste cauze de 

preferință au înțelesul dat lor de Codul civil, dacă prin lege specială nu se prevede altfel.”  

În sensul prevederilor art. 78 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, sunt 

creanţe garantate acelea pentru care debitorul, în vederea contractării obligaţiei principale, a constituit şi o garanţie reală 

de tipul celor enumerate limitativ în acest articol: ipotecă, gaj sau altă garanţie reală mobiliară ori drept de retenţie de 

orice fel. 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar nu contestă că pentru suma 

de 32.765.898,24 lei au fost emise Instrumente de garanţie de bună plată de către ABC Asigurări Reasigurări S.A. însă 

acest fapt nu conferă un drept de preferință societăţii Apă Canal S.A. asupra averii debitoarei Hidroconstrucția S.A. 

Având în vedere faptul că până la acest moment acordurile contractuale nu au fost reziliate, acestea îşi produc în 

continuare efectele agreate de părți. În ceea ce privește obligația de restituire a avansului, condițiilor contractuale agreate 

de părți nu sunt îndeplinite la acest moment. 

În ceea ce priveşte suma de 5.808,64 lei, aceasta se prezintă astfel:  

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat Rest de plată 

77040 31.10.2021 30.11.2021 2.635,86 lei 0,00 lei 10.778,90 lei 

77047 30.11.2021 30.12.2021 1.960,46 lei 0,00 lei 1.670,29 lei 

78147 31.12.2021 30.1.2022 1.212,35 lei 0,00 lei 1.212,35 lei 

TOTAL 5.808,67 lei 0,00 lei 5.808,67 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea APĂ CANAL S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, după 

cum urmează: 

1. 32.765.898,24 lei, în categoria creanțelor chirografare, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a 

clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi pentru restituirea avansului; 

2. 5.808,64 lei, în categoria creanțelor chirografare. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

12. APASCO S.A. 

APASCO S.A., cu sediul comuna Măneciu, str. Tabla Butii, nr. 283, jud.  Prahova, înmatriculată la ORC sub nr. 

J29/621/1991, CIF RO 1305127, reprezentată legal prin lichidator judiciar, EUROSMART Filiala Prahova S.P.R.L., cu 

sediul procesual de comunicare a actelor ales în București, str. Maior Gheorghe Șonțu, nr. 6, parter, sector 1, înregistrată 

în registrul UNPIR sub numărul RFO II - 0882 din data de 24.02.2017, având cod de identificare fiscală RO37193458, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 71.843,69 

lei,  reprezentând contravaloarea garanției de bună execuție. 

 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 04.02.2022.  

Menţionăm faptul că în cauză devin incidente prevederile art. 115 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, potrivit cărora:  

„Toate acţiunile introduse de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar în aplicarea dispoziţiilor prezentului 

capitol, inclusiv pentru recuperarea creanţelor, sunt scutite de taxe de timbru.” 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 71.843,69 lei, reprezentând 

contravaloarea garanției de bună execuție.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Copie contracte și procese verbale de recepție;  

 Încheierea de ședință din data de 11.10.2021, prin intermediul căreia Tribunalul Prahova a luat act de 

schimbarea denumirii lichidatorului judiciar al APASCO S.A. 
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În fapt, creanța în cuantum de 71.843.69 lei a societăţii APASCO S.A. (în faliment, in  bankruptcy, en faillite) este 

compusă din:   

- creanța certă lichidă și exigibilă în cuantum de 10.723,20 lei, conform Contractului nr. 101/09.09.2010, încheiat 

cu Hidroelectrica S.A.; 

- creanța certă lichidă și exigibilă în cuantum de 61.120,49 lei, conform Contractului de lucrări nr. 

157/30.12.2010.  

Având în vedere faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă nu au fost îndeplinite condiţiile contractuale 

stabilite prin Contractul nr. 101/09.09.2010, obligaţia de restituire a garanției de bună execuție nu este îndeplinită la 

acest moment.  

Pentru toate aceste motive, în urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul  

de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată 

este parţial întemeiată și va proceda la înscrierea APASCO S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 10.723,20 lei, reprezentând debit restant, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii 

cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi;  

 cu suma în cuantum de 61.120,49 lei, reprezentând contravaloarea garanției de bună execuție, creanţă pură şi 

simplă.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

13. APAVIL S.A. 

APAVIL S.A., având sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5, jud. Vâlcea, înregistrată la Registrul Comerțului nr. 

J38/522/2004, CUI RO 16468149, a formulat o declarație de creanță pentru suma de 27.267.284,40 lei. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Totodată, petenta a efectuat plata taxei de timbru în cuantum 

de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea unei creanțe cu valoarea de 27.267.284,40 lei, fiind compusă din: 

 27.141.493,30 lei cu titlu de penalități de întârziere, în temeiul Acordului contractual nr. 

CCI2009RO166PR011-CL7/14.11.2003 pentru suma de 14.674.470,18 lei, respectiv conform Acordului 

contractual nr. CCI200990161PRO11-CL/02.04.2014 pentru suma de 12.467.021,12 lei; 
 5.291,30 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale emise de petentă și neachitate de debitoare; 

 120.300 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, pronunțate în dosarul nr. 425/90/2019*; 

 200 lei, reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru. 

Sume defalcate solicitate 

 
Total Debit principal 

Penalităţi şi accesorii Cheltuieli de judecată 

dosar.425/90/2019** 
Taxă timbru 

 CL7/14.11.2003 CL/02.04.2014 

Solicitat 27.267.282,60 lei 5.291,30 lei 14.674.470,18 lei 12.467.021,12 lei 120.300,00 lei 200,00 lei 

 

În vederea dovedirii pretențiilor formulate, petenta a anexat: 

 Contractele având nr. CCI2009RO166PR011-CL7/14.11.2003 și nr. CCI200990161PRO11-CL/02.04.2014; 

 Contractul nr. 110/SBIS/01.06.2017; 

 Facturi fiscale neachitate; 

 Ordine de plată; 

 Dovada achitării taxei de timbru. 

Suma reprezentând facturi fiscale neachitate constă în contravaloarea serviciilor de furnizare a apei din partea Apavil 

S.A. către debitoare. Conform documentelor anexate, suma se compune după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Nr. 

Factură 
Data factură 

Data 

scadentă 
Perioada de facturare 

Valoare 

factură 

Achitat/ 

Stornat 
Rest de plată Acceptat 

1 75214 31.10.2021 15.11.2021 01.10.2021-31.10.2021 1.427,37 lei 0,00 lei 1.427,37 lei 1.427,37 lei 

2 83637 30.11.2021 15.12.2021 01.11.2021-30.11.2021 1.510,27 lei 0,00 lei 1.510,27 lei 1.510,27 lei 

3 91899 31.12.2021 15.01.2022 01.12.2021-31.12.2021 1.834,39 lei 0,00 lei 1.834,39 lei 1.834,39 lei 

4 729 31.01.2021 15.02.2021 01.01.2022-31.01.2022 847,18 lei 0,00 lei 847,18 lei 519,24 lei 

TOTAL 5.619,21 lei 0,00 lei 5.619,21 lei 5.291,27 lei 
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Cu privire la Factura fiscală nr. 729/31.01.2022, învederăm faptul să suma de 519,24 lei este aferentă perioadei 

01.01.2022 - 19.01.2022. Astfel, din cuantumul total de 847,18 lei aferent perioadei 01.01.2021 - 31.01.2021, societatea 

Apavil S.A. a solicitat doar contravaloarea datorată până la data deschiderii procedurii de insolvenţă.  

În dosarul nr. 425/90/2019* , aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea, Secția I Civilă, APAVIL S.A. a solicitat obligarea 

Hidroconstrucția la plata sumei de 14.674.470,18 lei în temeiul Acordului contractual CL 7/14.11.2013 (Drăgășani) și a 

sumei de 12.467.021,12 lei în temeiul Acordului contractual CL11/02.04.2014 (Bălcești) reprezentând penalități de 

întârziere pentru depășirea termenelor de finalizare a lucrării + cheltuieli de judecată.  

Suplimentar pretențiilor din dosarul 425/90/2019*, observăm că în declarația de creanță s-au cerut 120.300 lei cu titlu de 

cheltuieli de judecată, nefiind însă aplicabile dispozițiile art. 453 din Codul de Procedură Civilă.  

În cadrul dosarului nr. 425/90/2019*, aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea, Secția I Civilă, Hidroconstrucția a invocat 

excepțiile inadmisibilității cererii în temeiul art. 193 CPC ca urmare a lipsei parcurgerii procedurii prealabile de 

conciliere prevăzute de art. 7 alin. (6) din Legea 554/2004 – forma în vigoare la momentul nașterii dreptului – în termen 

de 6 luni de la data presupusei încălcări a obligațiilor contractuale și a prescripției dreptului material la acțiune, întrucât 

acțiunea nu a fost formulată în termenul special de prescripție de 6 luni prevăzut de art. 11 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 

554/2004, care începe să curgă de la data refuzului Hidroconstrucția de a achita penalități iar consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar își însușește aceste apărări și le susține în continuare.  

Consortiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar mai arată că termenele pe 

care le invocă Apavil ca fiind depășite sunt în realitate caduce și nu mai pot produce efecte, având în vedere înțelegerea 

părților concretizată prin semnarea Protocolului din 11.04.2016, prin care părțile au agreat continuarea lucrărilor. Toate 

acestea fiind dublate și de revocarea de către APAVIL S.A. a documentelor constatatoare negative și a declarațiilor de 

reziliere întemeiate pe presupusa faptă culpabilă a executării cu întârziere a lucrărilor. Însuși eventualul drept la 

penalități de întârziere s-a stins prin aceste revocări.  

De asemenea, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar mai 

apreciază că APAVIL S.A.  este decăzută din dreptul a solicita penalități ca urmare a neinvocării în procesul-verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor a acestui drept, în temeiul 

● art. 21 din Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții din 1994 conform căruia „După încheierea 

procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, investitorul nu poate emite alte solicitări de remediere de 

lucrări, penalizări, diminuări de valori și altele asemenea decât cele menționate în procesul-verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor.” și 

● art. 1539 din Noul Cod Civil, conform căruia „Creditorul nu poate cere atât executarea în natură a obligației 

principale, cât și plata penalității, afară de cazul în care penalitatea a fost stipulată pentru neexecutarea 

obligațiilor la timp sau în locul stabilit. În acest din urmă caz, creditorul poate cere atât executarea obligației 

principale, cât și a penalității dacă nu renunță la acest drept sau dacă nu acceptă, fără rezerve, executarea 

obligației.” 

Pentru toate aceste motive, în urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul  

de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată 

este parţial întemeiată și va proceda la înscrierea APAVIL S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, doar cu suma în cuantum de 5.491,27 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate şi a 

taxei judiciare de timbru, restul sumelor solicitate fiind respinse ca fiind nedatorate. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

14. AQUATIM S.A. 

AQUATIM S.A., cu sediul social în Municipiul Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 11A, înmatriculată la ORC sub nr. 

J35/4096/1992, CIF RO 3041480, reprezentată legal prin dl. Ilie Vlaicu, a formulat o cerere de înscriere la masa credală 

a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 789,22 lei, reprezentând contravaloarea facturilor 

neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 23.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 789,22 lei, reprezentând 

valoarea facturilor fiscale neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Centralizator facturi fiscale; 

 Facturi fiscale; 

 Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare cu nr. 

2035.1/23.06.2009; 

 Chitanța privind plata taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei.  

În fapt, societatea AQUATIM S.A. a prestat servicii de canal apă meteorică, în baza cărora a emis facturi fiscale 

nechitate de către debitoare.  
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În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea AQUATIM S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 789,22 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

15. ARAB MODERN RESOURCES 

ARAB MODERN RESOURCES, cu sediul social în Amman, 11814, Jordan, P.O. Box 140480, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 27.876,01 USD (121.469,67 lei), 

reprezentând debit principal. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță la registratura unuia dintre practicienii în insolvenţă din 

cadrul consorțiului ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar la data de 06.03.2022, prin email, astfel 

ulterior datei de 04.03.2021. Totodată, nu s-a probat achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 27.876,01 USD, 

reprezentând debit principal. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contracte. 

Având în vedere faptul că societatea ARAB MODERN RESOURCES nu a depus declaraţia de creanţă în termenul 

stabilit de către instanţa de judecată, deşi a fost notificat în mod legal, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost 

desemnat în calitate de administrator judiciar urmează a respinge declaraţia de creanţă ca fiind tardiv depusă.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

16. ARAB POTASH COMPANY PLC 

Arab Potash Company PLC, cu sediul social în 6 Al Jaheth Street, Amman, Iordania, P.O.BOX: 1470 Amman, 11118 

lordania, reprezentată legal de președintele consiliului de administrație, dnul ing. Shehadah Abu Hdaib și convențional 

de BIRIȘ GORAN SPARL, cu sediul profesional în Bulevardul Aviatorilor, nr. 47, etaj 2, Sector 1, București, telefon: 

021.260.07.10, fax: 021.260.07.20, email: office@birisgoran.ro, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 477.423.553,81 lei, sub condiţia suspensivă a finalizării 

litigiului dintre cele două părţi, aflat pe rolul Tribunalului de Arbitraj constituit în Iordania. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Totodată, s-a probat achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 477.423.553,81 lei, sub 

condiţia suspensivă a finalizării litigiului dintre cele două părţi, aflat pe rolul Tribunalului de Arbitraj constituit în 

Iordania. 

Reținând că într-adevăr, debitoarea nu recunoaște sub nici o formă cele învederate de către petentă și ținând cont că nici 

din înscrisurile atașate nu rezultă că petenta ar putea pretinde în mod legal sumele indicate în cuprinsul declarației de 

creanță, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar apreciază că până 

la data finalizării în mod definitiv a litigiului dintre cele două părţi, aflat pe rolul Tribunalului de Arbitraj constituit în 

Iordania ARAB POTASH COMPANY PLC nu poate pretinde nici un fel de sume de la HIDROCONSTRUCȚIA SA. 

Având în vedere aceste aspecte ARAB POTASH COMPANY PLC va fi înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, 

cu suma de 477.423.553,81 lei sub condiția suspensivă a finalizării în mod definitiv a litigiului dintre cele două părţi, 

aflat pe rolul Tribunalului de Arbitraj constituit în Iordania  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

17. ASGO TELECOM 

ASGO TELECOM S.R.L., cu sediul social în București, str. George Constantinescu, nr. 2C, Multigalaxy II, et. 5, sector 

2, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/5859/2004, C.U.I. 16324461, a formulat o cerere de înscriere la masa 

credală a debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 180.093,42 lei, reprezentând contravaloarea facturilor 

fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 
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Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  180.093,42 lei, 

reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate, precum şi penalităţi de întârziere.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Împuternicire avocațială; 

 Facturi fiscale neachitate; 

 Contracte subantrepriză; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, administratorul judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei 

societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat Data Rest de plată 

2016443 12.08.2020 27.08.2020 253.316,86 lei 
154.000,00 lei 04.11.2020 

16.593,42 lei 
82.723,44 lei 04.03.2021 

2017554 14.04.2021 29.04.2021 163.500,00 lei 0,00 lei - 163.500,00 lei 

Total 416.816,86 lei 154.000,00 lei  180.093,42 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la înscrierea ASGO TELECOM S.R.L. în Tabelul 

Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 180.093,42 lei, 

reprezentând contravaloarea facturi fiscale neachitate și penalităţi de întârziere. 

18. ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. 

ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A., cu sediul social în mun. 

București, Bd. Carol I, nr. 31-33, Sector 2, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/304/1991, având C.U.I. 

336290,  a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 

15.765.433,85 lei, reprezentând valoarea cumulată a 5 polițe de asigurare de garanţii aflate în perioada de valabilitate la 

data deschiderii procedurii. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 15.765.433,85 lei, 

reprezentând valoarea totală a polițelor de asigurare emise de către asigurator. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Polițe; 

 Certificat constatator; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea societăţii ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA  în 

Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 

15.765.433,85 lei, creanţă afectată de condiţia suspensivă a executării Poliţelor de asigurare emise în favoarea 

Hidroconstrucția S.A.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

19. ASOCIAȚIA CASA DE AJUTOR RECIPROC A SALARIAŢILOR 

ASOCIAȚIA CASA DE AJUTOR RECIPROC A SALARIAŢILOR, cu sediul în Tg-Jiu, str. Hidrocentralei, nr. 49, 

judeţul Gorj,  funcționează ca persoană juridică în baza Legii 122/1996, prin Sentința Civilă nr. HJ/56/PJ/1997, CUI 

9408080, reprezentată prin Dan Maria, în calitate de președinte și Ilinca Elena Loredana, în calitate de contabil, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 25.630,00 

lei. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 01.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 25.630,00 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Contract chirie nr. 169/23.01.2010; 

 Contract chirie nr. 1632/04.05.2021, Act adițional 4571/30.12.2021;  

 Listă rețineri pe luna noiembrie 2021 de la UCM Jiu;  

 Listă rețineri pe luna decembrie 2021 de la UCM Jiu;  
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 Adresă listă rețineri noiembrie și decembrie nr. 336/07.12.2021 UCM VÂLCEA;  

 Adresa înaintată către Direcţia Economică a Hidroconstrucția S.A. București; 

 Acord încheiat pentru retineri pe stat între Hidroconstructia S.A., UCM Jiu, nr 10/06.01.2021 

(139/11.01.2021);  

 Tabel cu membrii CAR - salariaţi ai Hidroconstructia S.A. privind acordul pentru reținere pe statul de 

plată;  

 Taxa de timbru judiciar în sumă de 200 lei. 

 

În fapt, între societatea Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Salariaţilor și Hidroconstrucţia S.A. s-au desfăşurat relaţii 

având în vedere scopul înființării asociaţiei.  

Sume defalcate solicitate 

 Total Debit principal 

Solicitat 25.630,00 lei 25.630,00 lei 

Acceptat 25.630,00 lei 25.630,00 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ASOCIAȚIEI CASA DE AJUTOR RECIPROC A SALARIAŢILOR în Tabelul Preliminar al Creditorilor, 

în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 25.630,00 lei, reprezentând creanţele 

restante. 

20. ASOCIAŢIA CENTRUL ROMÂN PENTRU ADMINISTRAREA DREPTURILOR ARTIŞTILOR 

INTERPREŢI - CREDIDAM 

ASOCIAŢIA CENTRUL ROMÂN PENTRU ADMINISTRAREA DREPTURILOR ARTIŞTILOR INTERPREŢI - 

CREDIDAM, cu sediul în Bucureşti, str. C.A. Rosetti, nr. 34, Sector 2, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum total de 1.972,98 lei, compusă din suma de 1772,98 lei, 

penalităţi de întârziere, respectiv 200,00 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 01.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 1.972,98 lei, compusă din 

suma de 1772,98 lei, penalităţi de întârziere, respectiv 200,00 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ASOCIAŢIEI CENTRUL ROMÂN PENTRU ADMINISTRAREA DREPTURILOR ARTIŞTILOR 

INTERPREŢI - CREDIDAM în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată în cuantum de 1.972,98 lei, reprezentând creanţele restante. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

21. ASOCIAȚIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA - RENAR 

ASOCIAȚIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA - RENAR, cu sediul în București, Calea Vitan, nr. 242, Sector 3, CP 

031301, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundațiilor sub nr. 1966/1990, CIF RO 4311980, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 1.089,53 lei,  reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 28.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 1.089,53 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În susţinerea pretenţiilor solicitate au fost anexate următoarele documente:  

 Contractul de acreditare; 

 Certificatul de acreditare; 

 Fişa debitorului; 

 Facturile de plată. 

În fapt, între Asociația de Acreditare din România - Renar și Hidroconstrucţia S.A. s-au desfăşurat relaţii comerciale, în 

baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat că situația creanței solicitate se prezintă astfel:  

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat Rest de plată 
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2105768 14.10.2021 13.11.2021 588,93 lei 0,00 lei 588,93 lei 

2107625 15.12.2021 14.01.2022 500,61 lei 0,00 lei 500,61 lei 

TOTAL 1.089,54 lei 0,00 lei 1.089,54 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ASOCIAȚIEI DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA - RENAR în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 

categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 1.089,53 lei, reprezentând contravaloarea 

facturilor restante.  

22. ASY EXIM S.R.L. 
ASY EXIM S.R.L., cu sediul în Com. Vad, str. Principală, nr. 125A, județul Cluj, înmatriculată ORC sub nr. 

J12/579/1997, CIF RO 9304070, reprezentată legal prin dl. Petran Petru, a formulat o cerere de înscriere la masa credală 

a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 75.659,13 lei, compusă din garanţie de bună execuţie şi 

contravaloarea facturilor neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 01.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 75.659,13 lei, compusă din 

garanţie de bună execuţie şi contravaloarea facturilor neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Centralizator facturi fiscale; 

 Facturi fiscale; 

 Chitanța privind plata taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei.  

În fapt, societatea Asy Exim S.R.L. a prestat servicii de canal apă meteorică, în baza cărora a emis facturi fiscale 

nechitate de către debitoare.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ASY EXIM S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, în categoria 

creanțelor chirografare, după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 5.517,27 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 70.141,86 lei, creanţă pusă şi simplă.   

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

23.  AUTO PISEK S.R.L. 
Auto Pisek S.R.L., cu sediul social în Moşniţa Nouă, nr. 210, Jud. Timiş, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. 

J35/1663/2008, C.U.I. RO23799307, prin reprezentant legal, cu sediul procesual ales pentru acest litigiu la Cabinet 

Avocat Dr. Gaşpar Paula Loredana din Timişoara, str. Palanca, nr. 2, corp B, Et. 1, Ap. 3, prin avocat  Paula Gaşpar, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 43.668,32 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale emise și 

neachitate, respectiv cheltuieli de judecată avansate în vederea formulării declaraţiei de creanţă. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță respectiv la data de 

28.01.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 42.040,32 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor fiscale emise și neachitate, respectiv piese vehicule vândute debitoarei.   

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Factura FAV 1183/25.01.2022, achitată conform EC nr. 16/26.01.2022; 

 Împuternicire avocaţială; 

 Dovada achitării taxei de timbru; 

 Facturile fiscale. 

În fapt, societatea Auto Pisek S.R.L. a solicitat contravaloarea facturilor fiscale emise, neachitate de către debitoare la 

termenul scadent, astfel: 

- Factura nr. 3158/25.08.2020, în valoare de 2.641,80 lei; 

- Factura nr. 3170/10.09.2020, în valoare de 1.511,30 lei; 

- Factura nr. 3215/20.11.2020, în valoare de 1.487,50 lei; 

- Factura nr. 3221/01.12.2020, în valoare de 2.701,30 lei; 

- Factura nr. 3296/12.03.2021, în valoare de 1.190 lei; 

- Factura nr. 3297/12.03.2021, în valoare de 1.190 lei; 
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- Factura nr. 3429/29.06.2021, în valoare de 3.927 lei; 

- Factura nr. 3430/29.06.2021, în valoare de 9.579,50 lei; 

- Factura nr. 3390/08.06.2021, în valoare de 1.428 lei; 

- Factura nr. 3476/02.08.2021, în valoare de 2.142 lei; 

- Factura nr. 3517/22.09.2021, în valoare de 2.225,30 lei; 

- Factura nr. 3521/01.10.2021, în valoare de 3.094 lei; 

- Factura nr. 3548/21.10.2021, în valoare de 6.725,88 lei; 

- Factura nr. 3554/11.11.2021, în valoare de 2.196,74 lei. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. crt. Nr. Factură Data factură Valoare factură Achitat/ Stornat Rest de plată Acceptat Respins 

1 3158 25.08.2020 2.641,80 lei 1.708,50 lei 933,30 lei 933,30 lei 1.708,50 lei 

2 3170 10.09.2020 1.511,30 lei 0,00 lei 1.511,30 lei 1.511,30 lei 0,00 lei 

3 3125 20.11.2020 1.487,50 lei 1.151,33 lei 336,17 lei 336,17 lei 1.151,33 lei 

4 3221 01.12.2020 2.701,30 lei 0,00 lei 2.701,30 lei 2.701,30 lei 0,00 lei 

5 3296 12.03.2021 1.190,00 lei 0,00 lei 1.190,00 lei 1.190,00 lei 0,00 lei 

6 3297 12.03.2021 1.190,00 lei 0,00 lei 1.190,00 lei 1.190,00 lei 0,00 lei 

7 3429 29.06.2021 3.927,00 lei 0,00 lei 3.927,00 lei 3.927,00 lei 0,00 lei 

8 3430 29.06.2021 9.579,50 lei 0,00 lei 9.579,50 lei 9.579,50 lei 0,00 lei 

9 3390 08.06.2021 1.428,00 lei 0,00 lei 1.428,00 lei 1.428,00 lei 0,00 lei 

10 3476 02.08.2021 2.142,00 lei 0,00 lei 2.142,00 lei 2.142,00 lei 0,00 lei 

11 3517 22.09.2021 2.225,30 lei 0,00 lei 2.225,30 lei 2.225,30 lei 0,00 lei 

12 3521 01.10.2021 3.094,00 lei 0,00 lei 3.094,00 lei 3.094,00 lei 0,00 lei 

13 3548 21.10.2021 6.725,88 lei 0,00 lei 6.725,88 lei 6.725,88 lei 0,00 lei 

14 3554 11.11.2021 2.196,74 lei 0,00 lei 2.196,74 lei 2.196,74 lei 0,00 lei 

Total 42.040,32 lei 2.859,83 lei 39.180,49 lei 39.180,49 lei 2.859,83 lei 

Conform evidenţelor Auto Pisek S.R.L., transmise la data de 23.02.2022 în urma solicitărilor consorțiului de practicieni 

în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar, soldul actualizat este de 39.180,50 lei. Astfel, de 

remarcat este faptul că în momentul formulării cererii de admitere a creanţei societatea Auto Pisek S.R.L. nu a luat în 

considerare plăţile efectuate de debitoare din data de 25.08.2020, în cuantum de 1.708,50 lei, respectiv din data 

28.09.2021, în cuantum de 3.337,95 lei, fapt ce generează o diferenţă de sold dintre cei doi operatori economici. 

Totodată, prin intermediul Cererii formulate, societatea Auto Pisek S.R.L. a solicitat înscrierea sumei de 1.628 lei, 

reprezentând cheltuieli de judecată avansate în vederea înscrierii la masa credală a Hidroconstrucţia S.A., respectiv taxă 

judiciară de timbru şi onorariu avocaţial. 

În consecinţă, în considerarea tuturor aspectelor anterior prezentate, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată parţial și va proceda la 

înscrierea AUTO PISEK S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în 

cuantum de 40.808,49 lei. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

 

24. AUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ – AFER 

AUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ – AFER, cu sediul în Bucureşti, Calea Grivitei nr. 393, sector 1, cod fiscal 

RO 4283163, reprezentată legal prin director general Iordan Vintilă, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 2.412,86 lei, reprezentând contravaloarea facturii fiscale nr. 

166035/24.11.2021.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 02.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 2.412,86 lei, reprezentând 

contravaloarea facturii fiscale nr. 166035/24.11.2021.  

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Copia facturilor fiscale nr. 166035/24.11.2021; 

 Copia contractului de inspecţie tehnică nr. 778/21.12.2020; 

 Copia proceselor-verbale de inspecţie tehnică pentru lunile august 2021 și septembrie 2021;  

 Dovada achitării taxei de timbru în valoare de 200 lei.  

În fapt, între societatea Autoritatea Feroviară Română – AFER și Hidroconstrucţia S.A. s-au desfăşurat relaţii 

comerciale, în baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în 

facturi.  
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În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea AUTORITĂŢII FEROVIARĂ ROMÂNĂ – AFER în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 2.412,86 lei, reprezentând contravaloarea Facturii 

fiscale nr. 166035/24.11.2021. 

25. B&A PREFABRICATE S.R.L. 

B&A PREFABRICATE S.R.L., cu sediul în sat Runc, comuna Ocoliş, numărul 3, județul Alba, având codul unic de 

înregistrare RO 28515333 şi numărul de înmatriculare în registrul comerţului J1/635/2014, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 40,878 lei, reprezentând 

contravaloarea soldului neachitat. Ulterior, la data de 03.03.2022, creditoarea a înregistrat o precizare a declaraţiei de 

creanţă, prin intermediul căreia a solicitat suplimentarea cererii iniţiale cu suma de 17.100 lei, reprezentând 

contravaloare chirie perioada 01.01.2022-19.01.2022. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 02.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 57.978 lei, reprezentând 

contravaloare chirie aferentă lunilor noiembrie, decembrie 2021 şi 01-19 ianuarie 2022. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Copiile facturilor neachitate; 

 Fişă client copiile contractelor + anexele aferente; 

 Dovada achitării taxei de timbru în valoare de 200 lei.  

În fapt, între societatea B&A Prefabricate S.R.L. și Hidroconstrucţia S.A. s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza 

cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi, conform 

Contractelor de închiriere nr. 4436/31.07.2019, respectiv nr.4857/29.09.2020. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea  B&A PREFABRICATE S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 57.978,00 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate. 

26.  B.C.B. S.R.L. CERTEZE 
B.C.B. S.R.L. CERTEZE cu sediul social în Satu Mare, str. Şcolii, nr. 598, jud. Satu Mare, C.U.I. RO 5112757, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de suma de 858.799,62 

lei, reprezentând contravaloare garanţii reținute în baza Contractelor de subantrepriză nr. 793/03.06.2019 și nr. 

794/10.01.2020, respectiv suma de 17.585,81 lei, reprezentând parte neachitată din facturi. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  858.799,62 lei, 

reprezentând contravaloare garanţii reținute în baza Contractelor de subantrepriză nr. 793/03.06.2019 și nr. 

794/10.01.2020, respectiv suma de 17.585,81 lei, reprezentând parte neachitată din facturi. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Împuternicire; 

 Contracte de subantrepriză; 

 Acte adiționale; 

 Facturi pentru calcul garanții; 

 Centralizator facturi; 

 Facturi scadente.  

În fapt, între B.C.B. S.R.L. Certeze și debitoarea Hidroconstrucția S.A. - Sucursala Râul Mare s-au derulat relații 

comerciale constând în execuție de lucrări de rețele conducte de canalizare, în baza Contractelor de subantrepriză nr. 

793/03.06.2019 și nr. 794/10.01.2020 la Contractul nr. 393/17.01.2019, creditoarea avand calitate de subcontractor, iar 

debitoarea avand calitatea de antreprenor general.   

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea B.C.B. S.R.L. CERTEZE în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 858.799,62 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 17.585,81 lei, creanţă pură şi simplă.   
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În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

27.  BATOAIA S.R.L.  
BATOAIA S.R.L. cu sediul social în Localitatea Popeşti, sat Urşi, nr. 88, jud. Vâlcea, înmatriculată la Registrul 

Comerţului cu nr. J38/64/2003, având CUI RO 15170046, legal reprezentată de Lungu Vasile, în calitate de 

administrator, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la sediul situat în loc. Popesti, sat. Ursi, nr. 88, 

jud. Vâlcea, prin avocat Andreea-Denisa Tărăsescu, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând o creanță în cuantum total de 100.121,24 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  100.121,24 lei,  

reprezentând contravaloarea facturilor neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Împuternicire avocaţială; 

 Contracte de subantrepriză; 

 Acte adiționale; 

 Centralizator facturi; 

 Facturi scadente.  

În fapt, între Batoaia S.R.L. şi Hidroconstrucţia S.A. a fost stabilită o relaţie contractuală prin semnarea Contractului de 

prestări servicii nr. 8180/04.12.2018, la proiectul „REGULARIZARE PARAU BISTRITA PE SECTORUL COSTESTI 

BABENI", având ca obiect execuția lucrărilor de excavaţie, umpluturi, gabioane, defrişări, anrocamente din Zona 8, 

descrise în Centralizatorul cheltuielilor pe obiect. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea  societăţii BATOAIA S.R.L., în Tabelul Preliminar, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 100.121,24 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate. 

28.  BAU-PROJEKT S.R.L.  
BAU-PROJEKT S.R.L., cu sediul în Alba Iulia, str. Ştefan cel Mare, nr. 18, ap. 14, jud. Alba, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J01/917/2005, C.I.F. 17850065, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 15.654,21 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 15.654,21 lei, 

reprezentând contravaloarea facturilor neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contractul de asistenţă tehnică nr. 351/09.03.2020. 

În fapt, BAU-PROJEKT S.R.L. a efectuat lucrări de proiectare pentru debitoarea Hidroconstrucţia S.A., în baza cărora 

au fost emise facturi fiscale care nu au fost achitate de către debitoare la termenul scadent.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, administratorul judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei 

societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat Rest de plată 

1478509 30.06.2021 30.07.2021 4.102,67 lei 0,00 lei 4.102,67 lei 

1478510 18.08.2021 17.09.2021 4.339,27 lei 0,00 lei 4.339,27 lei 

1478511 28.10.2021 27.11.2021 7.212,27 lei 0,00 lei 7.212,27 lei 

TOTAL 15.654,21 lei 0,00 lei 15.654,21 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea BAU-PROJEKT S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 15.654,21 lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor executate, facturate și 

neachitate. 

29. BECIUL DOMNESC S.A.  
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BECIUL DOMNESC S.A. (VINCON VRANCEA S.A.) cu sediul social în Focșani, str. Avântului, nr. 12, jud. Vrancea, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J39/225/1991, având CUI  RO 1446711, a formulat o cerere de înscriere la 

masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum total de 15.216,02 lei, reprezentând rest de plată 

contravaloare chirie şi penalităţi de întârziere.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  15.216,02 lei, reprezentând 

rest de plată contravaloare chirie şi penalităţi de întârziere.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi scadente și neachitate; 

 Contract de locaţiune; 

 Fişa sold a debitoarei; 

 Calculul penalităţilor; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea BECIUL DOMNESC S.A. (VINCON VRANCEA S.A.) în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 15.216,02 lei, reprezentând rest de plată contravaloare 

chirie şi penalităţi de întârziere.  

30.  BELLAVI S.R.L.  
BELLAVI S.R.L., cu sediul social în Ocna Mureş, str. Ştefan Augustin, nr. 19, jud. Alba, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J01/419/1994, C.U.I. RO 5587004, reprezentată de administrator Bartha Balaş, a formulat o cerere 

de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 10.242,33 lei, reprezentând 

contravaloarea facturii seria AC nr. 1952/17.12.2021 din 06.07.2021. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 10.242,33 lei,  

reprezentând contravaloarea facturii seria AC nr. 1952/17.12.2021, emisă în urma relaţiilor comerciale desfăşurate între 

petentă şi debitoare. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Factura seria AC nr. 1952/17.12.2021; 

 Tabel avize HIDROCONSTRUCŢIA S.A. 

În fapt, Bellavi S.R.L. a desfăşurat relaţii comerciale  cu debitoarea Hidroconstrucţia S.A. în baza cărora a fost emisă 

factura seria AC nr. 1952/17.12.2021, care nu a fost achitată de către debitoare la termenul scadent.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea BELLAVI S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată în cuantum de 10.242,33 lei, reprezentând contravaloarea facturii seria AC nr. 1952/17.12.2021. 

31. BENIDORM TRANS S.R.L.  

BENIDORM TRANS S.R.L., cu sediul în Com. Luna, sat Luna, DN 60 FN, jud. Cluj, înregistrată la Registrul 

Comerțului sub nr. J12/1167/2000, C.U.I. 1344531, reprezentată convențional prin av. Spătariu Adrian-Petrică, a 

formulat declarație de creanță pentru suma de 91.201,40 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate și 

200 lei reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată că cererea a fost înregistrată la registratura Tribunalului București, Secția a VII-a  la data de 15.02.2022, în 

termenul legal de formulare a declaraţiilor de creanţă.  De asemenea, petenta a efectuat plata taxei de timbru în cuantum 

de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Totodată, petenta a atașat Împuternicirea avocațială nr. 46/2022, prin care dl. Spătariu Adrian-Petrică a fost mandatat să 

formuleze cererea de admitere a creanței. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 91.201,40 lei, reprezentând: 

- 10.828,80 lei, rest rămas neachitat în temeiul facturii fiscale seria CJBEN nr. 854 din data de 30.06.2021, având 

un cuantum total de 14.851,20 Iei; 
- 9.710,40 lei, debit restant în temeiul facturii fiscale seria CJBEN nr. 895 din data de 31.07.2021; 
- 14.851,20 lei în temeiul facturii fiscale seria CJBEN nr. 896 din data de 31.08.2021; 
- 14.851,20 lei, debit restant în temeiul facturii fiscale seria CJBEN nr. 921 din data de 30.09.2021; 
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- 5.140,80 lei în temeiul facturii fiscale seria CJBEN nr. 939 din data de 31.10.2021; 
- 19.992 lei debit neachitat în temeiul facturii fiscale seria CJBEN nr. 948 din data de 30.11.2021; 
- 15.827 lei în temeiul facturii fiscale seria CJBEN nr. 961 din data de 31.12.2021. 

De asemenea, se solicită ca, la creanța prezentată mai sus, să fie adăugată contravaloarea taxei judiciare de timbru, în 

cuantum de 200 lei. 

În susținerea pretențiilor sale, societatea a anexat: 

 Contractul de prestări servicii nr. 778.M/23.10.2020; 

 Actul adițional nr. 1/01.01.2021; 

 Facturile fiscale menționate mai sus; 

 Dovada achitării taxei de timbru judiciar; 

 Împuternicirea avocațială nr. 46/2022; 

 Acte din dosarul execuțional 1040/2021. 

În fapt, între societățile Benidorm Trans S.R.L. și Hidroconstrucția S.A. a fost încheiat Contractul de prestări servicii nr. 

778.M/23.10.2020, având ca obiect transportul de persoane. Prin contractul menționat, petenta, în calitate de prestator, 

se obligă să transporte persoane pe ruta Viișoara - Sebeș și retur, iar debitoarea, în calitate de beneficiar, avea obligația 

să achite contravaloarea serviciilor de transport prestate. În contractul inițial a fost stabilit un tarif de 1.600 lei/zi pentru 

ambele autovehicule puse la dispoziție de societatea prestatoare, iar contractul urma să fie aplicabil pentru cursele din 

data de 24.10.2020. 

Ulterior, între prestatoare și beneficiară a fost perfectat, la data de 01.01.2021, Actul adițional nr. 1 la contractul 

antemenționat, prin care s-a stabilit faptul că transportul urma să aibă loc pe ruta Viisoara - Turda și retur. De asemenea, 

tariful zilnic a fost modificat, fiind stabilit la 480 lei/zi, iar durata contractului a fost prelungită până la data de 

31.12.2021. 

În temeiul contractului încheiat, prestatoarea și-a executat obligațiile în ceea ce privește transportul de persoane, 

eliberând facturi fiscale aferente perioadei iunie - decembrie 2021. Aceste facturi, atașate declarației de creanță, stabilesc 

sumele datorate de debitoare drept contravaloare a serviciilor de care a beneficiat. 

De asemenea, conform precizărilor din partea petentei, pe rolul SCPEJ Morar și Asociații se află dosarul execuțional nr. 

1040/2021, în care aceasta are calitatea de debitoare, iar Hidroconstrucția S.A. are calitatea de terț poprit. 

Având în vedere faptul că societatea Hidroconstrucția S.A. a achitat suma de 55.977,60 lei în calitatea sa de terț poprit în 

dosarul antemenţionat, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar 

consideră că această sumă e necesar a fi diminuată din suma cu care creditorul solicită a fi înscris la masa credală.  

Astfel, în urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial 

întemeiată și va proceda la înscrierea BENIDORM TRANS S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu suma în cuantum de 35.223,80 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

32. BENY TRAIAN CONSTRUCT S.R.L.  

BENY TRAIAN CONSTRUCT S.R.L. cu sediul social în Vintu de Jos, sat Vurpar, nr. 72, jud. Alba, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J01/812/2011, având CUI  RO 29371996, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 67.322,25 lei, reprezentând contravaloare facturi neachitate, 

respectiv garanţie de bună execuţie. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  67.322,25 lei, reprezentând 

contravaloare facturi neachitate, respectiv garanţie de bună execuţie.  

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi scadente și neachitate; 

 Contract; 

 Situații lucrări; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între Beny Traian Construct S.R.L. și debitoarea Hidroconstrucția S,A. s-au derulat relații comerciale în baza 

Contractului de subantrepriză nr. 1/5401/22.07.2019, creditoarea având calitate de subcontractor, iar debitoarea avand 

calitatea de antreprenor general.   

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea BENY TRAIAN CONSTRUCT S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de  67.322,25 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi.  
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În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

33. BEST TOP DESIGN S.R.L.  

BEST TOP DESIGN S.R.L., având sediul în sat Marginea, comuna Marginea, nr. 1731, jud. Suceava, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J33/1708/2006, CUI RO 20251414, prin reprezentant legal, Juncănaru Cristian, a formulat 

declarație de creanță pentru suma de 9.204,65 lei. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Totodată, petenta a efectuat plata taxei de timbru în cuantum 

de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înregistrarea unei creanțe în valoare de 9.204,65 lei, reprezentând obligații de plată neachitate, corelative 

serviciilor prestate de petentă în favoarea debitoarei. 

În scopul de a dovedi pretențiile formulate, petenta a anexat: 

 Contractul de prestări servicii nr. 4877/26.07.2019; 

 Facturi fiscale neachitate de debitoare; 

 Certificat constatator; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, între Best Top Design S.R.L. și Hidroconstrucția S.A. a fost încheiat Contractul de prestări servicii nr. 

4877/26.07.2019, cele două având calitatea de prestator, respectiv beneficiar.  

Contractul amintit avea ca obiect verificarea naturii terenului de fundare în cadrul lucrărilor executate de societatea 

debitoare. 

Tariful pentru serviciile prestate a fost stabilit la 700 lei/zi, iar în cazul în care se prestau servicii pe mai multe zile 

consecutive, începând cu a doua zi tariful se calcula la 600 lei/zi. 

În executarea contractului, prestatorul a emis facturi prin care s-au stabilit obligații de plată în sarcina beneficiarului, 

după cum urmează: 

- Prin Factura seria BTD nr. 200 din 16.08.2021 a fost stabilită o datorie de 5.831 lei, corespunzătoare serviciilor 

prestate în perioada iulie 2020 - ianuarie 2021. 

Observăm faptul că debitoarea a achitat parțial valoarea acestei facturi, mai exact 4.956,35 lei, astfel că în acest moment 

figurează cu un rest de plată de 874,65 lei. 

- Prin Factura seria BTD nr. 203 din 09.12.2021 a fost stabilită o datorie în cuantum de 8.330 lei, reprezentând 

serviciile prestate în perioada februarie - noiembrie 2020, datorie care nu a fost achitată de debitoare. 

În temeiul celor amintite, suma solicitată se compune după cum urmează: 

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat Rest de plată 

200 16.08.2021 15.09.2021 5.831,00 lei 4.956,35 lei 874,65 lei 

203 09.12.2021 08.01.2022 8.330,00 lei 0,00 lei 8.330,00 lei 

TOTAL 08.01.2022 14.161,00 lei 4.956,35 lei 9.204,65 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea  BEST TOP DESIGN S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 9.204,65 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

34. BLUECO WASTE S.R.L.  

BLUECO WASTE S.R.L., cu sediul social în sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, nr. 1223, jud. Bacău, 

înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J04/479/2012, C.U.I. 30204550, a formulat o cerere de înscriere la masa 

credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 126.141,27 lei, reprezentând contravaloare facturi 

fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 126.141,27 lei, reprezentând 

contravaloare servicii. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturile fiscale restante; 

 Contractul de prestări servicii; 
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 Situații de lucrări; 

 Bonuri de lucru; 

 Comenzi; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Împuternicire avocațială. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea BLUECO WASTE S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 126.141,27 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

35. BODEA CONSTRUCT S.R.L.  

BODEA CONSTRUCT S.R.L, cu sediul în localitatea Petreşti, str. Valea Sebeşului, nr. 15 A, jud. Alba, înmatriculată la 

Registrul Comerțului sub nr.  J01/775/2005, având CUI RO17737490, prin reprezentantul sau legal, administrator Bodea 

Ionuţ, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 

109.133,97 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 25.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 109.133,97 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Taxă judiciară de timbru în suma de 200 RON; 

 Contracte pentru facturile neachitate: 8483, 5934, 8441, 3877, 6938, 8743, 1926, 6454, 4702; 

 Facturi fiscale: 818, 2002, 785, 776, 1142, 1155, 1164, 1190, 843, 882, 930, 937, 1003, 1008, 1021, 1030, 

2022, 2029, 1095, 2034, 1105, 1109, 1126, 1028, 1127, 1054, 1061, 1063, 1208. 

În fapt, între Bodea Construct S.R.L. și Hidroconstrucția S.A. s-au derulat relații comerciale constând în execuție lucrări, 

în baza Contractelor de subantrepriză nr. 8483, 5934, 8441, 3877, 6938, 8743, 1926, 6454, 4702, creditoarea avand 

calitate de subcontractor, iar debitoarea avand calitatea de antreprenor general.   

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea BODEA CONSTRUCT S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 48.671,63 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractele încheiate între cele două părţi;  

 cu suma în cuantum de 60.442,34 lei, creanţă pură şi simplă.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

36. BRAI CATA S.R.L. 

BRAI CATA S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Șoseaua Virtuții, nr. 48, etaj 1, sector 6, înmatriculată la Registrul 

Comerțului sub nr. J40/5581/2017, având CUI RO 13627967, prin reprezentantul său legal, administrator Preda Ștefănel 

Alin, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de  

1.782,15 lei,  reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 24.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 1.782,15 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul de prestări servicii de salubrizare, 

 Fișă client;  

 Facturile existente în sold; 

 Taxă judiciară de timbru. 

În fapt, societatea Brai Cata S.R.L. a prestat servicii de salubrizare către debitoarea Hidroconstrucţia S.A., în baza cărora 

au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat că situația creanțe solicitate se prezintă astfel:  

Nr. document 
Data 

document 

Data 

scadentă 
Perioada de facturare Valoare factură Achitat Rest de plată 

1618 31.08.2021 15.09.2021 01.08.2021- 436,97 lei 0,00 lei 436,97 lei 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

350 

31.08.2021 

7257 30.09.2021 15.10.2021 
01.09.2021-

30.09.2021 
411,26 lei 0,00 lei 411,26 lei 

3090 31.10.2021 15.11.2021 
01.10.2021-

31.10.2021 
359,86 lei 0,00 lei 359,86 lei 

3816 30.11.2021 15.12.2021 
01.11.2021-

30.11.2021 
359,86 lei 0,00 lei 359,86 lei 

4534 31.12.2021 15.01.2022 
01.12.2021-

31.12.2021 
214,20 lei 0,00 lei 214,20 lei 

TOTAL 1.782,15 lei 0,00 lei 1.782,15 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea BRAI CATA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată în cuantum de 1.782,15 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

37.  BREXXON DDS S.A.  

BREXXON DDS S.A. cu sediul social în Sâncraiul de Mureş, Nazna, str. Salcâmilor, nr. 14B, jud. Mureş, înregistrată la 

Registrul Comerțului cu nr. J26/465/1994, C.U.I. RO 5718339, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 755.166,89 lei, reprezentând contravaloare debit principal și 

dobânda legală  penalizatoare. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul 

administratorului judiciar la data de 18.02.2022. 

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu Legea nr. 85/2014  privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 755.166,89 lei, reprezentând 

contravaloare debit principal și dobânda legală  penalizatoare. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Sentința nr. 22/08.04.2019 pronunțată în dosarul nr. 334/1371/2017* de către Tribunalul Specializat 

Mureş; 

 Încheiere de încuviințare a executării silite; 

 Încheiere de actualizare a creanței; 

 Anexă penalităţi; 

 Împuternicire avocațială. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea BREXXON DDS S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 755.166,89 lei reprezentând contravaloarea debit principal și dobânda legală  

penalizatoare. 

38.  BRT TRUST S.R.L.  

BRT TRUST S.R.L. cu sediul în Petroşani, str. Independenţei, bl. 3, sc. 2, et. 1, ap. 25, jud. Hunedoara, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J20/945/2012, având cod fiscal RO 30792573, reprezentată prin Becuş Claudia-

Loredana, în calitate de administrator, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei Hidroconstrucția S.A. cu o 

creanţă în cuantum de 9.509,80 lei,  reprezentând contravaloare prestări servicii, respectiv penalităţi de întârziere. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Prin raportare la dispozițiile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 80/2013, creditoarea a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin intermediul Cererii formulate, societatea BRT Trust S.R.L. a solicitat înscrierea la masa credală a Hidroconstrucția 

S.A. cu suma de 9.509,80 lei, temeiul creanței fiind constituit de restul de plată neachitat din factura fiscală seria BRT16 

nr. 33/01.09.2016, respectiv penalităţi calculate pentru perioada Septembrie 2016 - Septembrie 2018 în temeiul art. 3 din 

O.G. nr. 13/2011. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Adresa nr. 1513/28 Septembrie 2018; 

 Factura fiscală nr. 173/28.09.2018; 

 Calcul penalităţi; 

 Factura fiscală seria BRT16 nr. 33/01.09.2016;  

 Fişa activităţi zilnice ultilaj FAZ - U;  

 Fişă client perioada 01.02.2015 - 28.02.2022. 
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În urma analizei efectuată asupra documentelor depuse în susţinerea declaraţiei de creanţă, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată următoarele:  

 Potrivit dispoziţiilor art. 2517 din Codul Civil: „Termenul prescripţiei este de 3 ani, dacă legea nu prevede un 

alt termen.”; 

 Începând cu data de 01 Septembrie 2016  începe să curgă termenul de prescripţie de 3 ani, conform art. art. 

2517 din Codul Civil; 

 În ceea ce priveşte creanţa solicitată, aceasta s-a prescris la data de 11 Septembrie 2019, nefiind anexate 

declaraţiei de creanţă documente justificative care să ateste întreruperea sau suspendarea termenului de 

prescripţie prevăzut de lege; 

 În conformitate cu art. 106 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă: „în cazul în care, prin derogare de la prevederile art. 2.512 şi următoarele din Codul civil, 

administratorul judiciar/administratorul judiciar constată că a intervenit prescripţia extinctivă a creanţei, va 

notifica în acest sens solicitantul, fără a mai face verificări de fond ale creanţei pretinse.”. 

Raportat la aceste aspecte, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar 

va respinge în întregime Cererea de înscriere la masa credală formulată de societatea BRT TRUST S.R.L., creanţa 

invocată de către aceasta fiind prescrisă.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, solicitanta cu privire la măsura luată. 

39. BUTANGAS ROMÂNIA S.A. 

BUTANGAS ROMÂNIA S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Intrarea Murmurului, nr. 2-4, parter, sector 1, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J40/2603/1996, C.U.I. RO8297854, reprezentată de director general Stoicescu Gabriel 

Adrian, a formulat o cerere prin care: 

- solicită înscrierea la masa credală a debitoarei a unei creanțe în cuantum de 10.824,72 lei, reprezentând 

contravaloarea gazului petrolier lichefiat livrat; 
- solicită informarea cu privire la continuarea derulării contractelor de comodat încheiate, iar în cazul în care 

aceste contracte vor fi denunţate, restituirea bunurilor date în comodat. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță. S-a probat, de 

asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 10.824,72 lei, 

reprezentând contravaloarea gazului petrolier lichefiat livrat. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contractul  de comodat nr. 14429/06.0.2019; 

 Contractul  de livrare GPL nr. 14429/06.0.2019; 

 Contractul  de comodat nr. 313/30.11.2005; 

 Contractul  de livrare GPL nr. 313/30.11.2005 şi actele adiţionale; 

 Contractul  de comodat nr. 842/11.02.2016; 

 Contractul  de livrare GPL nr. 842/11.02.2016 şi actele adiţionale; 

 Fişa partener. 

În fapt, ButanGas România S.A. a desfăşurat relaţii contractuale cu debitoarea Hidroconstrucția S.A., livrând gaz 

petrolier lichefiat. În urma acestor relaţii au fost emise facturi care nu au fost achitate la termenele scadente.  

 În aceste condiții, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată 

că suma datorată către ButanGas România S.A. se prezintă astfel: 

Nr. document 
Data 

document 
Data scadentă 

Valoare 

factură 
Achitat Rest de plată 

171014276 31.10.2017 30.11.2017 6.961,50 lei 6.398,67 lei 562,83 lei 

210213099 19.02.2021 21.03.2021 2.044,06 lei 1.744,24 lei 299,82 lei 

210312849 18.03.2021 17.04.2021 9.282,00 lei 5.000,00 lei 4.282,00 lei 

210314138 26.03.2021 25.04.2021 4.641,00 lei 0,00 lei 4.641,00 lei 

210411539 13.04.2021 13.05.2021 1.030,06 lei 0,00 lei 1.030,06 lei 

211111667 12.11.2021 12.12.2021 4.089,52 lei 4.080,51 lei 9,01 lei 

TOTAL 28.048,14 lei 17.223,42 lei 10.824,72 lei 
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În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea BUTANGAS ROMÂNIA S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 10.824,72 lei, reprezentând contravaloarea gazului petrolier lichefiat livrat. 

40. C&C 13 TRANS S.R.L. 

C&C 13 TRANS S.R.L. cu sediul social în sat Șendreni, comuna Şendreni, nr. 704, jud. Galaţi, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J17/334/2013, având CUI  31388264, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 24.287,90 lei, reprezentând contravaloare facturi neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

03.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  24.287,90 lei, reprezentând 

contravaloare facturi neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi scadente și neachitate; 

 Contract; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între C&C 13 TRANS S.R.L. şi Hidroconstrucţia S.A. s-au desfăşurat relaţii comerciale conform Contractului cu 

nr. 1351 din data 27.02.2019, în baza căruia s-au emis facturi fiscale neachitate de către debitoare la termenul scadent. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea C&C 13 TRANS S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 24.287,90 lei, reprezentând contravaloare facturi neachitate. 

41. C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A. 

C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A., cu sediul social în Bucureşti, b-dul Dacia, nr. 140, sector 2, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J40/8636/1998, C.U.I. RO427410, reprezentată de director general Florin Valentin Ştefan, a formulat 

o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 2.418,88 lei, din care 

2.386,79 lei reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate şi 32,09 lei penalităţi de întârziere. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 2.418,88 lei, din care 

2.386,79 lei reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate, emise în urma relaţiilor comerciale desfăşurate 

între petentă şi debitoare, iar 32,09 lei penalităţi de întârziere. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Contract pentru prestarea de servicii poştale Prioripost nr. 140/02.04.2016; 

 Adresa Hidroconstrucţia nr. 67.331/01.06.2016; 

 Borderouri; 

 Facturi. 

În fapt, C.N. Poşta Română S.A. a desfăşurat relaţii comerciale  cu debitoarea  Hidroconstrucţia S.A., în baza cărora au 

fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

Analizând creanţa solicitată şi documentele anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat că suma în cuantum de 9,01 lei reprezintă contravaloarea penalităţilor de 

întârziere calculate după data deschiderii procedurii.  

Nr. crt. Nr. Factură Data factură 

Data scadentă 5 zile 

lucrătoare de la 

primirea facturilor 

Valoare factură 
Achitat/ 

Stornat 
Rest de plată 

1 4225 29.10.2021 09.11.2021 983,50 lei 279,52 lei 703,98 lei 

2 4598 29.10.2021 09.12.2021 907,83 lei 27,84 lei 879,99 lei 

3 5129 31.12.2021 08.02.2022 802,82 lei 0,00 lei 802,82 lei 

Total 2.694,15 lei 279,52 lei 2.386,79 lei 
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Data deschiderii 

procedurii 

Zile întârziere 

menţionat de 

creditor 

Dobânda legală 

solicitată 
Acceptat penalităţi Respins penalităţi 

19.01.2022 

71 13,39 lei 13,39 lei 3,90 lei 

41 9,69 lei 9,69 lei 4,88 lei 

0 0,00 lei 0,00 lei 0,23 lei 

 23,08 lei 23,08 lei 9,01 lei 

În concluzie, întrucât a fost făcută dovada faptului că doar suma în cuantum de 2.409,87 lei reprezintă o creanță certă, 

lichidă și exigibilă, anterioară deschiderii procedurii insolvenței, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost 

desemnat în calitate de administrator judiciar consideră întemeiată în parte cererea petentei, așa cum aceasta a fost 

formulată, sens în care se va proceda la înscrierea C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A. în Tabelul Preliminar al creditorilor, în 

categoria creanțelor chirografare, cu suma de 2.409,87 lei.  

În temeiul art. 110 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

42. CABINET DE AVOCAT ADRIAN SORIN NICA 

CABINET DE AVOCAT ADRIAN SORIN NICA cu sediul social în Giurgiu, str. Tineretului, bl. J/240, sc. A, ap. 16, 

et. 5, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 

18.535,20 lei, reprezentând contravaloarea onorariului aferent serviciilor de asistenţă şi reprezentare juridică. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petentul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  18.535,20 lei, reprezentând 

contravaloarea onorariului aferent serviciilor de asistenţă şi reprezentare juridică. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi scadente și neachitate; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Conform art. 106 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în cazul 

în care, prin derogare de la prevederile art. 2.512 și următoarele din Codul civil, administratorul judiciar/lichidatorul 

judiciar constată că a intervenit prescripția extinctivă a creanței, va notifica în acest sens creditorul, fără a mai face 

verificări de fond ale creanței pretinse. 

În acest context, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că 

pentru facturile de mai jos a intervenit prescripția: 

a) Factura fiscală seria nr. 1 din data de 10.10.2018, în valoare totală de 2.356 euro (1.980 euro plus TVA) pentru 

proiectul Bistra; 

b) Factura fiscală seria nr. 2 din data de 10.10.2018, în valoare totală de 749 euro (630 euro plus TVA) pentru 

proiectul Bistra;  

c) Factura fiscală seria nr. 5 din data de 10.10.2018, în valoare totală de 321 euro (270 euro plus TVA) pentru 

proiectul Costuri sistare;  

d) Factura fiscală seria nr. 6 din data de 10.10.2018, în valoare totală de 321 euro (270 euro plus TVA) pentru 

proiectul Livezeni.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este neîntemeiată și va 

proceda la respingerea creanţei solicitate pentru intervenția prescripției. 

În temeiul art. 110 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

43. CABINET INDIVIDUAL AVOCAT DEACONU SOFIA LAURA 

CABINET INDIVIDUAL AVOCAT DEACONU SOFIA LAURA, cu sediul în Slatina, str. Drăgăneşti, nr. 12, bl. 12, 

sc. A, ap. 8, jud. Olt şi sediul profesional în Slatina, str. Mihai Eminescu, nr. 39, Jud. Olt, având CIF 20392502, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 40.000 lei, 

reprezentând contravaloarea onorariului aferent serviciilor de asistenţă şi reprezentare juridică. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

01.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

https://lege5.ro/Gratuit/gi2tsmbqhe/codul-civil-din-2009?pid=56657206&d=2020-08-03#p-56657206
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Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  40.000 lei, reprezentând 

contravaloarea onorariului aferent serviciilor de asistenţă şi reprezentare juridică. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi scadente și neachitate; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între Cabinet Individual Avocat Deaconu Sofia Laura şi Hidroconstrucția S.A. Bucureşti s-a încheiat Contractul 

de asistenţă juridică seria OT nr. 38781/28.08.2020 ce constituie act adițional la contractul de asistenţă juridică seria OT 

nr. 38776/02.12.2019, în baza căruia au fost emise facturi fiscale neachitate de către debitoare la termenul scadent. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea  CABINETULUI INDIVIDUAL AVOCAT DEACONU SOFIA LAURA în Tabelul Preliminar al 

Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 40.000,00 lei, reprezentând 

contravaloarea onorariului aferent serviciilor de asistenţă şi reprezentare juridică. 

44. CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT POPESCU RĂZVAN 

CABINET INDIVIDUAL AVOCAT POPESCU RĂZVAN, cu sediul în Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 25 Parter; CIF 

20644430, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 

32.126,00 lei, reprezentând contravaloarea onorariului aferent serviciilor de asistenţă şi reprezentare juridică. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

28.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  32.126,00 lei, reprezentând 

contravaloarea onorariului aferent serviciilor de asistenţă şi reprezentare juridică. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi scadente și neachitate; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între Cabinet Individual Avocat Popescu Răzvan şi Hidroconstrucția S.A. Bucureşti s-a încheiat Contractul de 

asistenţă pentru redactarea şi susţinerea recursului în dosarul nr. 9887/3/2018 împotriva societăților PORR S.R.L. şi 

PORR Bau GMBH, în baza căruia au fost emise facturi fiscale neachitate de către debitoare la termenul scadent, 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea CABINETULUI INDIVIDUAL AVOCAT POPESCU RĂZVAN în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 

categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 32.126,00 lei, reprezentând contravaloarea 

onorariului aferent serviciilor de asistenţă şi reprezentare juridică. 

45. CABINET MEDICAL DR. HERMAN IOAN ȘTEFAN 

CABINET MEDICAL DR. HERMAN IOAN ȘTEFAN, cu sediul în Sasciori, str. Principală, nr. 381, jud. Alba, 

înregistrat la Registrul Unic al Cabinetelor Medicale sub nr. 0058/24.09.1999, C.U.I. 20608887/01.01.2007, COD 7051, 

a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 14.200,00 

lei, ce reprezintă contravaloarea facturilor fiscale emise în baza Contractului de prestări servicii de medicina muncii nr. 

1/306/01.02.2002 și a Actelor adiționale nr. 1-12 aferente acestuia. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

24.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  14.200,00 lei, ce reprezintă 

contravaloarea facturilor fiscale emise în baza Contractului de prestări servicii de medicina muncii nr. 1/306/01.02.2002 

și a Actelor adiționale nr. 1-12 aferente acestuia, precum şi taxa judiciară de timbru. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi scadente și neachitate; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între Cabinet Medical Dr. Herman Ioan Ștefan și debitoarea Hidroconstrucția S.A. - prin UCM Sibiu (fosta 

Sucursala Sebeș) s-a încheiat Contractul de prestări servicii (respectiv servicii medicale aferente medicinei muncii) nr. 

1/306/01.02.2002, prelungit prin Actele adiționale nr. 1 - 12 aferente acestuia, în baza căruia au fost emise facturi fiscale 

neachitate de către debitoare la termenul scadent 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea CABINET MEDICAL DR. HERMAN IOAN ȘTEFAN în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 14.200,00 lei, compusă din contravaloarea facturilor 

fiscale neachitate şi taxa judiciară de timbru de 200 de lei 

46. CASSAS S.R.L. 
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CASSAS S.R.L.,  cu sediul în Craiova, B-dul Oltenia, bl. 164I, sc. 1, ap. 7, jud. Dolj, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J16/106/2007, având CUI RO 20695140, reprezentată de Baltac Robert Stefanita în calitate de 

administrator, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum 

de 23.185,70 lei, reprezentând garanția de bună execuție izvorâtă din Contractul nr. 01/10.08.2018. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită pentru 

depunerea declaraţiilor de creanţă fiind stabilit pentru data de 04.03.2022), respectiva declaraţie de creanță fiind 

înregistrată la dosarul cauzei în data de 15.02.2022.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei, însă plătitorul taxei judiciare de timbru este o altă societate care a efectuat plata pentru Cassas 

S.R.L. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01/10.08.2018; 

 Adresa nr. 428/CD/12.11.2020 de comunicare a scadenței garanției de execuție solicitate; 

 Contractul de prestări servicii nr. 4228/25.06.2018; 

 Fișa debitorului Hidroconstrucția - contul 2678  - alte creanțe imobilizante, luat în evidență în decembrie 2018; 

 Două facturi. 

În urma verificării modului de calcul a sumelor datorate, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat faptul că acestea au fost corect calculate, până la data deschiderii procedurii 

de insolvenţă împotriva debitoarei, respectiv 19 Ianuarie 2022.  

Prin urmare, CASSAS S.R.L. va fi înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 23.185,70 lei. 

47. CESIVO S.R.L. 

CESIVO S.R.L., cu sediul social în Craiova, Calea Dunării, nr. 14, jud. Dolj, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. 

J16/3979/1994, C.U.I. 6779296, reprezentată convențional de avocat Angelica Spătaru, cu sediul procesual ales în 

Bucureşti, Calea Moşilor, nr. 51, et. 1, sector 3, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 36.731,73 lei, reprezentând contravaloarea facturilor emise și neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 36.731,73 lei, 

reprezentând contravaloarea facturilor emise și neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Comanda nr. 3494/10.12.2021; 

 Facturi; 

 Fişă client. 

În fapt, Cesivo S.R.L. a desfăşurat relaţii comerciale cu debitoarea Hidroconstrucţia S.A. în baza cărora au fost emise 

facturi care nu au fost achitate de către debitoare la termenul scadent menționat în cuprinsul acestora.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. 

document 

Data 

document 

Data 

scadentă 

Valoare 

factură 
Achitat Rest de plată Acceptat Respins 

8341 15.12.2021 29.01.2022 36.731,73 lei 0,00 lei 36.731,73 lei 36.731,73 lei 0,00 lei 

TOTAL   36.731,73 lei 0,00 lei 36.731,73 lei 36.731,73 lei 0,00 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea CESIVO S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă 

solicitată în cuantum de 36.931,73 lei, compusă din contravaloarea facturilor fiscale neachitate şi taxa judiciară de 

timbru de 200 de lei. 

48. CEZ VÂNZARE  S.A. 

CEZ VÂNZARE  S.A., cu sediul social în București, str. Mircea Vodă, nr. 30, et. 5, cam. 5.3, sector 3, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr.  J16/517/2007, C.U.I. RO21349608, cu sediul social în Craiova, Calea Severinului, nr. 97, 

et. 1, jud. Dolj și cu sediul procesual ales în București, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 10A, Clădirea C3, etaj 7, sector 2, 

reprezentată de Ovidiu Sperila și Asociații – Societate Civila de Avocați, prin avocat Liliana Harja, a formulat o cerere 

de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de  757,39 lei,  reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 
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Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 757,39 lei, reprezentând 

contravaloarea energiei electrică.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturile fiscale; 

 Contract furnizare energie electrică; 

 Fișă Client. 

În fapt, societatea Cez Vânzare S.A. a livrat energie electrică către debitoarea Hidroconstrucţia S.A., fiind emise facturi 

fiscale neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în cuprinsul acestora.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea CEZ VÂNZARE S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată în cuantum de 757,39 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

49. CICUM&WELDING S.R.L. 

CICUM & WELDING S.R.L.- în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Petroşani, str. Aviatorilor, bl. 

56, sc. 3, ap. 38-39, judeţul Hunedoara, înregistrată la O.R.C. Hunedoara sub nr. J 20/344/2008, CIF 23337588, 

reprezentată legal de lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Moldovan Ana - Maria, cu sediul în Orăștie, 

str. Popa - Şapcă, nr. 6, jud. Hunedoara, înregistrat în Registrul formelor de organizare UNPIR sub nr. RFO I - 2306, 

CIF 32581890, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în 

cuantum de 82.058,36 lei, reprezentând garanții de bună execuție. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 09.02.2022.  

Menţionăm faptul că în cauză devin incidente prevederile art. 115 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, potrivit cărora: „Toate acţiunile introduse de administratorul judiciar sau de 

lichidatorul judiciar în aplicarea dispoziţiilor prezentului capitol, inclusiv pentru recuperarea creanţelor, sunt scutite de 

taxe de timbru.” 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 82.058,36  lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru.  

În fapt, între societatea Cicum & Welding S.R.L. și Hidroconstrucţia S.A. s-au desfăşurat relaţii comerciale în baza 

cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. document Data document 
Baza impozabilă 

factură 

Valoare garanţie 

10% din Baza 

impozabilă 

Achitat Rest de plată 

481 02.12.2017 524.727,90 lei 52.472,79 lei 0,00 lei 52.472,79 lei 

  295.855,70 lei 29.585,57 lei 0,00 lei 29.585,57 lei 

TOTAL 524.727,90 lei 82.058,36 lei 0,00 lei 82.058,36 lei 

În fapt, între Cicum & Welding S.R.L. și Hidroconstrucția S.A. s-au derulat relații comerciale constând în execuție de 

lucrări în baza Contractelor de subantrepriză nr. 2S/2012, creditoarea având calitate de subcontractor, iar debitoarea 

având calitatea de antreprenor general.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea  CICUM & WELDING S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 82.058,36 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi.  
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În temeiul art. 110 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

50. CINTA ENERGY S.A. 

CINTA ENERGY S.A., cu sediul social în București, sector 5, str. Izvor, nr. 92-96, Clădirea Forum III, etaj 1, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/6014/2015, având CUI 34531171, reprezentată convențional de SCA 

Pascal și Asociații, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în 

cuantum de 8.242,26 lei, reprezentând contravaloare facturilor neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  8.242,26 lei, reprezentând 

contravaloare facturi neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi scadente și neachitate; 

 Contract; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea CINTA ENERGY S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 8.242,26 lei, reprezentând contravaloare facturi neachitate. 

51. CITADIN PREST S.A.  

CITADIN PREST S.A., cu sediul în Tg. Mureş, str. Dezrobirii, nr. 65, jud. Mureş, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă 

Tribunalul Mureş sub nr. J26/432/1995, C.U.I. RO 7774378, reprezentată legal de director general Coştin Iancu Lăurean 

şi convenţional de SOCIETATEA CIVILĂ DE AVOCAȚI „BADIU & MATEI”, a formulat o cerere de înscriere la 

masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 2.165,27  lei,  reprezentând contravaloarea 

facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

01.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 2.165,27 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante.  

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Comenzile nr. 277/25.08.2020 şi nr. 6404/22.09.2020; 

 Factura fiscală nr. 2020239/30.09.2020; 

 Factura fiscală nr. 2021190/31.08.2021; 

 Fişa clientului la data de 04.02.2022. 

În fapt, prin comanda nr. 277/25.08.2020, petenta, în calitate de vânzătoare a vândut şi a livrat debitoarei mixtură 

asfaltică BA 8 în cantitate de 10 tone, iar prin comanda nr. 6404/22.09.2020, creditoarea a vândut şi a livrat debitoarei 

mixtură asfaltică BA 8 în cantitate de 6 tone, în baza cărora creditoarea a emis facturi fiscale neachitate la termenul 

scadent.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea CITADIN PREST S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma 

în cuantum de 2.165,27 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

52. CITADIN S.A.  

CITADIN S.A., cu sediul în mun. Iaşi, B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 32C, jud. Iaşi, înregistrată în Registrul Comerțului 

sub nr. J22/2176/2003, C.U.I. RO15946407, reprezentată de director general dl. ing. Marius Ionescu, a formulat o cerere 

de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 112.481,44 lei, din care: 

 69.999,99 lei, reprezentând contravaloarea garanţiei de bună execuţie conform facturilor fiscale nr. 

8421/05.08.2014, 8433/02.09.2014, 8437/22.09.2014 şi 8452/03.10.2014, emise în baza Contractului nr. 

571/13.06.2013; 
 42.481,45 lei, reprezentând penalităţi de întârziere pentru debitul neachitat (nr. 18/15.02.2022), calculate 

conform prevederilor contractuale, până la data de 14.12.2021. 
Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 
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Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 112.481,44 lei, din care: 

 69.999,99 lei, reprezentând contravaloarea garanţiei de bună execuţie conform facturilor fiscale nr. 

8421/05.08.2014, 8433/02.09.2014, 8437/22.09.2014 şi 8452/03.10.2014, emise în baza Contractului nr. 

571/13.06.2013; 
 42.481,45 lei, reprezentând penalităţi de întârziere pentru debitul neachitat (nr. 18/15.02.2022), calculate 

conform prevederilor contractuale, până la data de 14.12.2021. 
În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul nr. 571/13.06.2013; 

 Facturile fiscale nr. 8421/05.08.2014, nr. 8433/02.09.2014, nr. 8437/22.09.2014 şi nr. 8452/03.10.2014; 

 Procesul-verbal de măsurători la terminarea lucrărilor de asfaltare pe Şos. Bucium (lucrări efectuate în perioada 

aprilie - octombrie 2014); 

 Procesul-verbal de recepţie finală a lucrărilor nr. 425 din 05.06.2015; 

 Adresa nr. 8293/21.06.2019; 

 Extras de cont la data de 08.02.2022. 

În fapt, Citadin S.A. a desfăşurat relaţii contractuale cu debitoarea Hidroconstrucția S.A., iar în temeiul Contractului nr. 

571/13.06.2013 au fost constituite garanţii de bună execuţie, creditorului fiindu-i oprite sume de bani de către debitoare, 

sume care nu au mai fost restituite la termenele scadente.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea CITADIN S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă 

solicitată în cuantum de 112.481,44 lei, reprezentând contravaloarea garanţiilor de bună execuţie şi a penalităţilor de 

întârziere pentru debitul neachitat. 

53. CITADINA 98 S.A.  

CITADINA 98 S.A., cu sediul în Galaţi, str. Siderurgiștilor nr. 7, bl. PS1B, scara 4, mezanin 1, ”spațiul comercial nr. 2”, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/179/1995, având cod fiscal RO 1634561, reprezentată prin 

Dinu Constantin Mînzat, în calitate de director general, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei 

Hidroconstrucția S.A., solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 4.760 lei,  reprezentând contravaloare lucrări de 

asfaltare. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Prin raportare la dispozițiile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 80/2013, creditoarea a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin intermediul Cererii formulate, societatea Citadina 98 S.A. a solicitat înscrierea la masa credală a Hidroconstrucția 

S.A. cu suma de 4.760 lei, temeiul creanței fiind constituit de restul de plată neachitat din factura fiscală nr. 

170581/31.08.2020, emisă în temeiul Comenzii nr. 37/28.07.2020, respectiv a Contractului de execuție lucrări nr. 

16723/28.08.2020. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Fișă client emisă de Citadina 98 S.A. - Listă selectivă facturi clienți 01.01.1990 - 01.02.2022; 

 Factura fiscală GLCIT 170581/31.08.2020; 

 Situație de lucrări luna August 2020 - Contract nr. 16723/28.08.2020; 

 Adresa nr. 16936/01.09.2020;  

 Factura proformă FPF 054/28.08.2020; 

 Ordin de plată; 

 Factura fiscală GLCIT 170580/31.08.2020; 

 Situație de lucrări luna August 2020 - Comandă Hidroconstrucția nr. 37/28.07.2020; 

 Adresa nr. 16935/01.09.2020; 

 Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 16854 din 01.09.2020; 

 Comanda nr. 37/28.07.2020; 

 Oferta de preţ a societăţii Citadina 98 S.A.;  

 Solicitarea unei oferte de preţ din partea societăţii Citadina 98 S.A.;  

 Contractul de execuţie lucrări nr. 16723/28.08.2020, împreună cu Anexa acestuia; 

 Convenţie - Securitatea şi sănătatea în muncă - Apărarea împotriva incendiilor;  

 Convenţie privind protecţia mediului la Contractul nr. 16723/28.08.2020;  

 Adresa nr. 16836/31.08.2020;  

 Adresa nr. 6078/07.09.2020; 

 Act adiţional nr. 1 la Contractul de execuţie lucrări nr. 16723/28.08.2020, împreună cu Anexa acestuia. 

În fapt, ulterior Comenzii nr. 37/28.07.2020 formulată de către debitoare, a fost încheiat Contractul de execuţie lucrări 

nr. 16723/28.08.2020 între Citadina 98 S.A., în calitate de executant şi Hidroconstrucţia S.A., în calitate de beneficiar.  
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În conformitate cu art. 2.1 al Contractului antemenţionat, “Executantul se obligă să execute Lucrări de asfaltare drum 

UAT Cîrligele - sat Dălhăuţi, conform Anexă nr. 1 a prezentului contract”. 

Totodată, potrivit art. 4.1, respectiv art. 4.2 din cuprinsul art. 4 Preţul contractului, modalităţi de plată, garanţie lucrări:  

“4.1. Valoarea lucrărilor se va stabili pe baza situaţiilor de plată întocmite de executant, conform ofertei de preţ, aşa cum 

sunt detaliate în anexa nr. 1 la prezentul contract.  

4.2. Valoarea totală estimată iniţial este de 133.200 lei (exclusiv TVA), valoare ce va putea fi modificată în baza 

cantităţilor real executate şi situaţiilor de plată însuşite de către beneficiar fără a mai fi necesară semnarea unui act 

adiţional la contract de ajustare a valorii totale finale.”  

În urma efectuării măsurătorilor reale din teren a fost încheiat Actul adiţional nr. 1/31.08.2020 al Contractului de 

execuţie lucrări nr. 16723/28.08.2020, prin intermediul căruia, potrivit art. 1, “Se suplimentează valoarea contractului cu 

33.300,00 lei fără TVA, valoarea contractului devenind 166.500,00 lei fără TVA, respectiv 198.135,00 lei cu TVA, 

conform Anexa 1a.”.  

Astfel, prin raportare la aspectele anterior expuse, societatea Citadina 98 S.A. a emis factura fiscală GLCIT 

170581/31.08.2020, în cuantum total de 198.135 lei, din care, potrivit susţinerilor petentei, a fost achitată de către 

Hidroconstrucţia S.A. suma de 193.375 lei, rămânând un rest de plată de 4.760 lei.  

În ceea ce privește suma solicitată, în cuantum de 4.760 lei, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a analizat înscrisurile atașate declaraţiei de creanţă, constatând faptul că factura 

invocată poartă asumarea scriptică, prin semnătură şi ştampilă, a reprezentanților societății debitoare.   

Cu toate acestea, facturile asumate în mod expres, de sine stătător, nu sunt apte a face dovada neexecutării obligației de 

plată la care s-a angajat contractual Hidroconstrucţia S.A., condiții în care consorțiul de practicieni în insolvență ce a 

fost desemnat în calitate de administrator judiciar a procedat la verificarea înregistrărilor operate în contabilitatea 

debitoarei, astfel cum acestea au fost puse la dispoziția subscrisei prin reprezentanții societății, respectiv a soldului 

restant pe care debitoarea îl înregistrează în beneficiul Citadina 98 S.A.  

În urma acestor verificări, a fost confirmată înregistrarea Facturii fiscale anexate de către petentă, respectiv existența 

debitului restant, condiții în care se impune recunoașterea dreptului de creanță al CITADINA 98 S.A. cu privire suma de 

4.760 lei și înscrierea acestuia, prin echivalent, în Tabelul Preliminar al Creditorilor Hidroconstrucţia S.A., în categoria 

creanţelor chirografare. 

54. COMESAD DRUMURI S.R.L.  

COMESAD DRUMURI S.R.L., cu sediul în Pitești, str. Aleea Razboieni nr. 6 A, jud Argeș, având codul unic de 

înregistrare RO 12571280, numărul de înmatriculare în registrul comerțului JO3/5/2000, cu sediul procesual ales pentru 

comunicarea actelor de procedură la punctul de lucru al societății în comuna Bascov, str. Serelor nr. 42, jud Argeș, prin 

reprezentant legal Meculescu Marin, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând o creanță în 

cuantum total de suma de 604.265,00 lei, compusă din 531.708,00 lei, reprezentând contravaloarea garanţii reținute în 

baza Contractelor de subantrepriză, respectiv suma de 72.557,05 lei, reprezentand contravaloarea facturii 

2647/31.07.2019. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță la grefa instanţei de judecată judiciar la data de 

11.03.2022, prin factorul poştal, astfel ulterior datei de 04.03.2021.  

Având în vedere faptul că societatea COMESAD DRUMURI S.R.L. nu a depus declaraţia de creanţă în termenul stabilit 

de către instanţa de judecată, deşi a fost notificat în mod legal, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat 

în calitate de administrator judiciar urmează a respinge declaraţia de creanţă ca fiind tardiv depusă.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

55. COMPANIA APĂ BRAȘOV S.A. 

COMPANIA APĂ BRAȘOV S.A. cu sediul social în Brașov, str. Vlad Tepeş, nr. 13, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J08/77/1991, având CUI RO 1096128, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum total de 538,62 lei, compusă din suma 338,62, reprezentând contravaloare 

servicii de alimentare cu apă și canalizare şi suma de 200,00 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

02.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  538,62 lei, reprezentând 

contravaloare servicii de alimentare cu apă și canalizare și suma de 200,00 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi; 

 Sold client; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea COMPANIA APA BRAȘOV S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

360 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 538,62 lei, reprezentând contravaloare servicii de alimentare cu 

apă și canalizare, precum şi suma de 200,00 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru.  

56. COMPANIA AQUASERV S.A. 

Compania Aquaserv S.A., având sediul în Târgu Mureș, str. Kos Karoly, nr. 1, jud. Mureș, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J-26/464/1998, având CIF RO 10755074, prin reprezentant legal dl. Sipos Levente, a formulat 

declarație de creanță pentru suma de 5.145.846,98 lei, reprezentând facturi neachitate, repararea prejudiciului cauzat și 

contravaloarea garanției de bună execuție. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022, Totodată, petenta a efectuat plata taxei de timbru în cuantum 

de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea unei creanțe în cuantum total de 5.145.846,98 lei, compus din: 

 179.747,07 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate în temeiul Contractului de lucrări nr. 1893/MS-

TM-RB-02/23.05.2014; 

 124.810,30 lei, reprezentând prejudiciul cauzat prin distrugerea și deteriorarea stocului de marfă aparținând 

societății Alprod S.R.L.; 

 4.841.089,61 lei reprezentând garanție pentru buna funcționare, constituită în cadrul Contractului de lucrări nr. 

1893/MS-TM-RB-02/23.05.2014; 

 200 lei cu titlu de taxă judiciară de timbru. 

În susținerea pretențiilor sale petenta a anexat următoarele: 

 Situația soldurilor restante cumulate; 

 Facturile fiscale neachitate de debitoare;  

 Contractul de lucrări nr. 1893/MS-TM-RB-02/23.05.2014 și Actele adiționale nr. 1-8; 

 Cererea de chemare în judecată depusă de Alprod S.R.L. din dosarul nr. 8963/320/2021 al Judecătoriei Tárgu 

Mures, precum şi Întâmpinarea şi Cererea de chemare în garanție depusă de Compania Aquaserv S.A. la 

dosar;Extrasul de cont privind reținerile succesive de la Trezoreria ATCP Mun. Bucureşti, respectiv Polița de 

asigurare de bunã execuție seria AV. nr. 863/29.05.2014, încheiată cu ABC Asigurări Reasigurări S.A. 

București, respectiv Actele adiționale nr. 1-7; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, între Compania Aquaserv S.A., în calitate de beneficiar și Hidroconstrucția S.A., în calitate de antreprenor, a fost  

încheiat, la data de 23.05.2014, Contractul de lucrări nr. 1893/MS-TM-RB-02/23.05.2014. Contractul avea ca obiect 

reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a sistemului de canalizare, de către antreprenor, în folosul 

beneficiarului. 

În temeiul contractului amintit, au fost emise facturi, stabilind obligații de plată în sarcina Hidroconstrucția S.A. în 

cuantum total de 179.747,07 lei, pe care debitoarea nu le-a achitat. 

Nr.crt. Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat Rest de plată 

1 1941130 05.11.2019 20.11.2019 15.374,01 lei 962,21 lei 14.411,80 lei 

2 1945523 01.10.2022 16.10.2022 3.207,88 lei 0,00 lei 3.207,88 lei 

3 1945729 10.11.2021 25.11.2021 938,91 lei 0,00 lei 938,91 lei 

4 1945918 15.12.2021 30.12.2021 2.450,50 lei 0,00 lei 2.450,50 lei 

5 1945963 15.12.2021 30.12.2021 1.251,88 lei 0,00 lei 1.251,88 lei 

6 1945983 30.12.2021 14.01.2022 151.656,81 lei 0,00 lei 151.656,81 lei 

7 1946087 19.01.2022 03.02.2022 2.737,00 lei 0,00 lei 2.737,00 lei 

8 3970271 14.12.2020 29.12.2020 349,19 lei 0,00 lei 57,23 lei 

9 3970276 19.01.2021 03.02.2021 413,55 lei 0,00 lei 413,55 lei 

10 3970279 17.02.2021 04.03.2021 494,22 lei 0,00 lei 494,22 lei 

11 3970281 16.03.2021 31.03.2021 541,09 lei 0,00 lei 541,09 lei 

12 3970284 14.04.2021 29.04.2021 673,62 lei 0,00 lei 673,62 lei 

13 3970288 19.05.2021 03.06.2021 543,85 lei 0,00 lei 543,85 lei 

14 3970291 18.06.2021 03.07.2021 368,73 lei 0,00 lei 368,73 lei 

TOTAL 181.001,24 lei 962,21 lei 179.747,07 lei 

De asemenea, la data de 10.08.2021, Alprod S.R.L. a formulat o cerere de chemare în judecată, în contradictoriu cu 

Aquaserv S.A. și Hidroconstrucția S.A. Prin aceasta, Alprod S.R.L. a solicitat obligarea pârâtelor la plata sumei de 

124.810,30 lei, cu titlu de reparare a prejudiciului cauzat reclamantei prin deteriorarea stocului de marfă în urma 

executării lucrărilor de către Hidroconstrucția S.A. La rândul său, Compania Aquaserv S.A. a chemat în garanție 

Hidroconstrucția S.A., solicitând ca aceasta din urmă să fie obligată la suportarea prejudiciului amintit.  

În temeiul aceluiași Contract de lucrări nr. 1893/MS-TM-RB-02/23.05.2014, societatea debitoare se obligă să constituie 

o garanție de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor. Astfel, din documentele anexate declarației de 
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creanță rezultă faptul că beneficiara a reținut în mod succesiv valori cu titlu de garanție de bună execuție, acestea 

însumând 2.427.495,75 lei.  

De asemenea, a fost încheiată o poliță de asigurare de bună execuție în favoarea petentei, în valoare de 2.413.593,86 lei, 

după cum reiese din înscrisurile atașate cererii în discuție. 

Precum şi creditoarea susţine în cadrul declaraţiei de creanţă, Contractul de lucrări nr. 1893/MS-TM-RB-02/23.05.2014 

nu a fost denunţat, iar în momentul actual, chiar dacă în cazul unor porţiuni din lucrare au fost încheiate procese verbale 

de recepţie la terminarea acestor părţi, acestea sunt în prezent în perioada de notificare a defectelor, iar o parte din 

lucrări sunt în curs de recepţie, motiv pentru care consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar consideră că aceasta creanţă este afectată de condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a 

clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi.  

 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea COMPANIEI AQUASERV S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 179.947,07 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, creanţă pură şi simplă; 

 cu suma în cuantum de 124.810,30 lei, sub condiţia suspensivă a finalizării litigiului dintre cele două părţi, aflat 

pe rolul Judecătorie Târgu Mureş, dosar nr.8963/320/2021; 

 cu suma în cuantum de 4.841.089,61 lei, reprezentând garanție pentru buna funcționare, sub condiţia 

suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi.    

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

57. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., cu sediul în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, având CUI: RO 1683483, fiind 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J02/110/21.02.1991, prin reprezentant legal, ing. Borha Gheorghe Vasile, în 

calitate de Director General, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei 

creanțe în cuantum de 63.942,5 lei, reprezentând contravaloare facturi apă potabilă, contravaloare penalități de 

întârziere, contravaloare servicii inspecții video apă-canal, servicii de desfundat canal cu woma, servicii de analize de 

laborator și taxa de timbru. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. 

Totodată, analizând declarația de creanță, se constată că respectivei cereri de admitere a creanței i-au fost anexate 

următoarele: 

 Facturile emise în perioada 09.11.2020 - 18.01.2022, reprezentând contravaloare apă - canal; 

 Factura seria FAR nr. 3905742/12.11.2020 şi seria FAR nr. 3905804/26.11.2020, reprezentând servicii de 

inspecţie video canal; 

 Facturile emise în perioada 03.12.2020 - 12.01.2022, reprezentând contravaloare servicii de desfundat canal cu 

wonma; 

 Facturile seria FAR nr. 3907191/21.09.2021, nr. 3907227/28.09.2021, nr. 3907306/06.10.2021, nr. 

3907307/06.10.2021, nr. 3907323/14.10.2021, nr. 3907324/14.10.2021, nr. 3907708/21.12.2021 şi nr. 

3907709/21.12.2021, reprezentând contravaloare servicii de laborator apă potabilă; 

 Hotărârea nr. 81/30.09.2013 a Consiliului de Administraţie al Companiei de apă Arad S.A.; 

 Note de penalizare emise în perioada 31.10.2020 - 31.12.2021. 

În urma verificării modului de calcul a sumelor datorate, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat faptul că acestea au fost corect calculate, până la data deschiderii procedurii 

de insolvenţă împotriva debitoarei, respectiv 19 Ianuarie 2022.  

Prin urmare, COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. va fi înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanţelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 63.942,5 lei, reprezentând contravaloare facturi apă 

potabilă, contravaloare penalități de întârziere, contravaloare servicii inspecții video apă-canal, servicii de desfundat 

canal cu woma, servicii de analize de laborator și taxa de timbru. 

58. COMPANIA DE APĂ ARIEŞ S.A. 

COMPANIA DE APĂ ARIEŞ S.A., cu sediul în mun. Turda, str. Axente Sever, nr. 2, jud. Cluj, înmatriculată la 

Registrul Comerțului sub nr. J12/2/2007, având CUI 20330054, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 87.161,40 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor 

asigurate de către creditoare. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 24.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 
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Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 87.161,40 lei, în temeiul 

Contractului de închiriere nr. 6468/22.05.2020 şi a serviciilor de analiză apă uzată, vidanjare și intervenții pe rețele, 

prestate conform comenzilor debitoarei. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul nr. 6468/22.05.2020;  

 Facturile aferente perioadei 17.03.2021-13.01.2022;  

 Fișă partener Hidroconstructia S.A.; 

 Taxă de timbru de 200 lei. 

În fapt, între Compania de Apă Arieş S.A. și Hidroconstrucţia S.A. s-au desfăşurat relaţii comerciale conform 

Contractului de închiriere nr. 6468/22.05.2020 şi a serviciilor de analiza apă uzată, vidanjare și intervenții pe rețele, 

prestate conform comenzilor debitoarei, în baza căruia au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la 

termenul scadent menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, administratorul judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei 

societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. crt. Nr.document Data document Data scadentă Perioada facturată Valoare factură Achitat Rest de plată 

1 13795 17.03.2021 01.04.2021  288,61 lei 0,00 lei 288,61 lei 

2 2184127 31.03.2021 15.04.2021 
26.02.2021 - 

30.03.2021 
416,30 lei 0,00 lei 416,30 lei 

3 28913 02.04.2021 17.04.2021  7.568,94 lei 0,00 lei 7.568,94 lei 

4 2205512 30.04.2021 15.05.2021 
31.03.2021 - 

28.04.2021 
427,03 lei 0,00 lei 427,03 lei 

5 29077 06.05.2021 21.05.2021  4.260,25 lei 0,00 lei 4.260,25 lei 

6 13938 14.05.2021 29.05.2021  150,00 lei 0,00 lei 150,00 lei 

7 2226822 31.05.2021 15.06.2021 
29.04.2021 - 

27.05.2021 
384,27 lei 0,00 lei 384,27 lei 

8 29268 07.06.2021 22.06.2021  1.668,88 lei 0,00 lei 1.668,88 lei 

9 14039 09.06.2021 24.06.2021  300,00 lei 0,00 lei 300,00 lei 

10 29444 28.06.2021 13.07.2021  766,00 lei 0,00 lei 766,00 lei 

11 2249751 30.06.2021 15.07.2021 
28.05.2021 - 

29.06.2021 
504,93 lei 0,00 lei 504,93 lei 

12 29527 06.07.2021 21.07.2021  1.197,56 lei 0,00 lei 1.197,56 lei 

13 2272140 31.07.2021 15.08.2021 
30.06.2021 - 

29.07.2021 
543,69 lei 0,00 lei 543,69 lei 

14 29730 04.08.2021 19.08.2021  1.182,89 lei 0,00 lei 1.182,89 lei 

15 2294988 01.09.2021 16.09.2021 
30.07.2021 - 

30.08.2021 
756,84 lei 0,00 lei 756,84 lei 

16 14313 06.09.2021 21.09.2021  450,00 lei 0,00 lei 450,00 lei 

17 14339 16.09.2021 01.10.2021  4.908,75 lei 0,00 lei 4.908,75 lei 

18 2317089 30.09.2021 15.10.2021 
31.08.2021 - 

29.09.2021 
650,06 lei 0,00 lei 650,06 lei 

19 14426 07.10.2021 22.10.2021  3.927,00 lei 0,00 lei 3.927,00 lei 

20 30204 07.10.2021 22.10.2021  2.125,54 lei 0,00 lei 2.125,54 lei 

21 30205 07.10.2021 22.10.2021  1.054,51 lei 0,00 lei 1.054,51 lei 

22 2337688 31.10.2021 15.11.2021 
30.09.2021 - 

28.10.2021 
567,23 lei 0,00 lei 567,23 lei 

23 14525 08.11.2021 23.11.2021  1.963,50 lei 0,00 lei 1.963,50 lei 

24 30417 08.11.2021 23.11.2021  5.212,07 lei 0,00 lei 5.212,07 lei 

25 2361381 30.11.2021 15.12.2021 
29.10.2021 - 

26.11.2021 
621,79 lei 0,00 lei 621,79 lei 

26 14568 02.12.2021 17.12.2021  1.076,34 lei 0,00 lei 1.076,34 lei 

27 30598 08.12.2021 23.12.2021  20.738,43 lei 0,00 lei 20.738,43 lei 

28 2381543 31.12.2021 15.01.2022 
27.11.2021 - 

27.12.2021 
514,57 lei 0,00 lei 514,57 lei 

29 30814 13.01.2022 28.01.2022 
28.12.2021 - 

27.01.2022 
22.935,42 lei 0,00 lei 22.935,42 lei 

TOTAL 87.161,40 lei 0,00 lei 87.161,40 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea COMPANIEI DE APĂ ARIEŞ S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 87.161,40 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

59. COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES S.A. 

COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Lalelelor, nr. 11, birou 48, 

jud. Cluj, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/3956/1991, C.U.I. RO201322, reprezentată convențional de 
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avocat Popa Elena Carmen, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei 

creanțe în cuantum de 5.088 lei, reprezentând contravaloarea facturilor emise și neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 5.088 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor emise și neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 112302/06.03.2019; 

 Facturi; 

 Fişe client. 

În fapt, Compania de Salubritate Brantner Veres S.A. a desfăşurat relaţii comerciale cu debitoarea Hidroconstrucţia 

S.A., în baza cărora au fost emise facturi care nu au fost achitate de către debitoare la termenul scadent menționat în 

facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat Rest de plată 

4980079 23.08.2021 22.09.2021 947,56 lei 0,00 lei 947,56 lei 

5001360 21.09.2021 21.10.2021 949,31 lei 0,00 lei 949,31 lei 

5022835 21.10.2021 20.11.2021 432,71 lei 0,00 lei 432,71 lei 

5044322 21.11.2021 21.12.2021 1.161,22 lei 0,00 lei 1.161,22 lei 

5065308 15.12.2021 14.01.2022 1.597,20 lei 0,00 lei 1.597,20 lei 

TOTAL 5.088,00 lei 0,00 lei 5.088,00 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea COMPANIEI DE SALUBRITATE BRANTNER VERES S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 

categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 5.088 lei, reprezentând contravaloarea 

facturilor emise și neachitate. 

60. COMPREST S.A. 

COMPREST S.A., cu sediul în mun. Brașov, str. Vlad Ţepes, nr. 13, jud. Brașov, înmatriculată la Registrul Comerțului 

sub nr. J08/911/1994, având CUI RO1095130, prin reprezentantul său legal, Director General - Alexandru Tănase, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 13.208.91 

lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante şi cheltuielile de judecată în cuantum de 200 lei, reprezentând taxa 

judiciară de timbru. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă în data de 18.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de 

timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 13.408.91 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante, precum şi cheltuielile de judecată în cuantum de 200 lei, reprezentând taxa judiciară 

de timbru. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Lista facturilor neachitate; 

 Copii după facturile fiscale menționate în Lista facturilor neachitate;  

 Copie contract de prestări servicii publice de salubritate pentru agenți economici nr. 27/14.11.2018;  

 Chitanţa aferentă taxei de timbru în valoare de 200 lei. 

În fapt, între societatea Comprest S.A. și Hidroconstrucţia S.A. s-au desfăşurat relaţii comerciale conform Contractului 

de prestare a serviciului de salubrizare, în baza căruia au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la 

termenul scadent menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:   

Centralizator facturi solicitate a fi neachitate   

Nr. 

document 
Data document 

Data 

scadentă 
Perioada de facturare Valoare factură Achitat Rest de plată 

132278 31.08.2021 30.09.2021 01.08.2021-31.08.2021 2.110,51 lei 0,00 lei 2.110,51 lei 

133307 30.09.2021 30.10.2021 01.09.2021-30.09.2021 2.107,30 lei 0,00 lei 2.107,30 lei 

134325 31.10.2021 30.11.2021 01.10.2021-31.10.2021 2.120,63 lei 0,00 lei 2.120,63 lei 

135338 30.11.2021 30.12.2021 01.11.2021-30.11.2021 2.118,96 lei 0,00 lei 2.118,96 lei 
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136346 31.12.2021 30.01.2022 01.12.2021-31.12.2021 2.120,63 lei 0,00 lei 2.120,63 lei 

137356 31.01.2021 02.03.2021 01.01.2022-31.01.2022 2.133,95 lei 0,00 lei 2.133,95 lei 

120127 31.08.2020 30.09.2020 01.08.2021-31.08.2021 496,93 lei 0,00 lei 496,93 lei 

TOTAL  13.208,91 lei 0,00 lei 13.208,91 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea COMPREST S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată în cuantum de 13.408.91 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante, precum şi cheltuielile de 

judecată în cuantum de 200 lei reprezentând taxa judiciară de timbru. 

61. COMUNA SFÂNTU GHEORGHE 

COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, cu sediul în Comuna Sfântu Gheorghe, jud. Tulcea, str. I-A 33, prin reprezentant 

legal şi judiciar convenţional S.C.A. Haşotii şi Asociaţii, cu sediul în Constanţa, str. Preda Buzescu, nr. 1 B, a formulat o 

cerere de admitere a creanţei împotriva debitoarei pentru suma de: 

- 2.331.926 lei, cu titlu de debit principal restant; 
- 144.785,77 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată suportate în cadrul dosarului nr. 257/88/2016 al Tribunalului 

Tulcea; 
- accesorii aferente debitului principal, după cum urmează: 

a. în principal: majorări de întârziere în cuantum de 2.193.502 lei, conform art. 183 Cod de Procedură 

Fiscală; 
b. în subsidiar: dobânzi legale în cuantum de 1.325.451 lei, calculate conform art. 174 alin. (5) Cod de 

Procedură Fiscală şi penalităţi de întârziere în cuantum de 662.725 lei, calculate conform art. 176 alin. 

(6) Cod de Procedură Fiscală; 
c. în subsidiar: fie dobânzi penalizatoare legale în cuantum de 1.784.861 lei, calculate conform art. 3 

alin. (2/1) din OG nr. 13/2011; fie dobânzi penalizatoare legale în cuantum de 1.059.838 lei, calculate 

conform art. (3) alin. (2) din OG nr. 13/2011; fie dobânzi remuneratorii legale în cuantum de 334.814 

lei, calculate conform art. 3 alin. (1) din OG nr. 13/2011; 
d. în subsidiar: orice alt cuantum datorat potrivit legii. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Petenta a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în 

valoare de 200 lei.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de: 

- 2.331.926 lei, cu titlu de debit principal restant; 
- 144.785,77 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată suportate în cadrul dosarului nr. 257/88/2016 al Tribunalului 

Tulcea; 
- accesorii aferente debitului principal, după cum urmează: 

a. în principal: majorări de întârziere în cuantum de 2.193.502 lei, conform art. 183 Cod de Procedură 

Fiscală; 
b. în subsidiar: dobânzi legale în cuantum de 1.325.451 lei, calculate conform art. 174 alin. (5) Cod de 

Procedură Fiscală şi penalităţi de întârziere în cuantum de 662.725 lei, calculate conform art. 176 alin. 

(6) Cod de Procedură Fiscală; 
c. în subsidiar: fie dobânzi penalizatoare legale în cuantum de 1.784.861 lei, calculate conform art. 3 

alin. (2/1) din OG nr. 13/2011; fie dobânzi penalizatoare legale în cuantum de 1.059.838 lei, calculate 

conform art. (3) alin. (2) din OG nr. 13/2011; fie dobânzi remuneratorii legale în cuantum de 334.814 

lei, calculate conform art. 3 alin. (1) din OG nr. 13/2011; 
d. în subsidiar: orice alt cuantum datorat potrivit legii. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Împuternicire avocaţială; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Extras de cont din data de 24.02.2022; 

 Sentinţa civilă nr. 1501/2018 a Tribunalului Tulcea; 

În fapt, Comuna Sfântu Gheorghe deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă împotriva Hidroconstrucţia S.A., constatată 

printr-un titlu executoriu reprezentat de Sentinţa Civilă nr. 1501/07.11.2018, pronunţată de către Tribunalul Tulcea în 

dosarul nr. 257/88/2016, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 997/CA/25.09.2019, pronunţată de către Curtea de 

Apel Constanţa. 

Astfel cum susţine petenta, prin titlul executoriu mai sus menţionat, s-a dispus obligarea Hidroconstrucţia S.A. la plata 

către petentă a următoarelor sume: 

 17.635.981,34 lei cu titlu de prejudiciu constând în valoarea sprijinului financiar nerambursabil pierdut din 

cauza debitoarei; 

 111.872,12 lei, cu titlu de prejudiciu constând în dobânzile achitate de către petentă în temeiul contractului de 
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împrumut încheiat cu Ministerul Finanţelor Publice pentru cofinanţarea investiţiei. 

La aceste sume se adaugă cheltuielile de judecată înregistrate pe parcursul litigiului, în cuantum total de 144.785,77 lei, 

astfel: 

- contravaloare prestări servicii ridicări topografice angajate de către Comuna Sfântu Gheorghe în vederea 

efectuării celor două rapoarte de expertiză tehnică în construcţii dispuse de către instanţa de judecată, respectiv 

3.600 lei; 

- onorarii achitate experţilor consilieri, respectiv 13.200 lei; 

- onorarii provizorii şi suplimentare achitate experţilor din comisia Croitorescu Ion, respectiv 17.480 lei; 

- onorarii fixe achitate S.C.A. Haşotti şi Asociaţii pentru reprezentare şi asistenţă fond+recurs, respectiv 

110.505,77 lei. 

Se mai susţine în cuprinsul declarației de creanţă faptul că, ulterior pronunţării titlului executoriu, Comuna Sfântu 

Gheorghe s-a adresat unui executor judecătoresc, fiind format dosarul de executare silită nr. 452/2019, aflat pe rolul BEJ 

Cosmin Gabriel Vararu Gavrilescu. 

Prin Încheierea din data de 04.10.2019 pronunţată în dosarul nr. 29210/299/2019, Judecătoria Sectorului nr. 1 Bucureşti 

a dispus încuviinţarea executării silite împotriva societăţii debitoare Hidroconstrucţia S.A. 

După pronunţarea încuviinţării executării silite, reprezentanţii debitoarei au înregistrat la sediul petentei o adresă prin 

intermediul căreia se solicită încheierea unei înţelegeri privind efectuarea plăţilor eşalonat, fiind propus un grafic de 

plăţi. 

Astfel, au fost efectuate plăţi de către debitoare, pe parcursul lunilor Octombrie 2019 - Ianuarie 2020, în cuantum total 

de 7.182.264 lei.   

Autorităţile locale competente au aprobat încheierea unei înţelegeri privind efectuarea plăţilor conform graficului, doar 

după oferirea unor garanţii îndestulătoare, sub forma unor ipoteci de rang I asupra unor serii de bunuri.  

A fost adoptată HCL nr. 5/27.01.2020, prin care s-a aprobat atât încheierea înţelegerii amintite, cât şi încheierea 

convenţiei de ipotecă imobiliară de rangul I în scopul garantării plăţii debitului rămas neachitat, împreună cu dobânzile 

legale aferente. 

Conform documentelor încheiate, debitul principal restant la data de 29.01.2020 era în cuantum de 10.687.859 lei. 

De asemenea, potrivit art. 1 din prima înţelegere de plată, Comuna Sfântu Gheorghe şi-a rezervat dreptul de a verifica 

exactitatea calculului dobânzilor menţionate în Anexa nr. 1, precum şi dreptul de a urmări cuantumul oricăror dobânzi în 

ultimă instanţă conform legii. 

Mai mult, se susţine faptul că, înţelegerea părţilor a fost aceea ca orice sume datorate cu titlu de dobânzi legale să fie 

achitată la finalul calendarului de plăţi, tocmai pentru ca părţile să poată analiza încă o dată la acel moment regimul 

juridic al acestor debite accesorii şi cuantumul lor final. 

Ulterior începerii pandemiei de Covid 19, debitoarea nu a mai achitat pe parcursul anului 2020 decât sume cu caracter 

sporadic şi modic, în raport cu debitele existente între părţi. 

Societatea debitoare a fost notificată în acest sens, fiind comunicat un răspuns prin care se solicita o ultimă rescadenţare 

a datoriei, însoţită de o restrângere a garanţiilor convenţionale oferite, dată fiind diminuarea proporţională a debitului. 

În aceste împrejurări, prin HCL nr. 6/22.02.2021 s-a dispus aprobarea încheierii unor Acte Adiţionale la înţelegerea 

iniţială de plată şi la convenţia iniţială de ipotecă. 

În consecinţă, prin procesul verbal încheiat de către executorul judecătoresc la data de 24.02.2021, părţile au înţeles să 

încheie Actul adiţional nr. 1 la Înţelegerea privind efectuarea executării silite şi Actul Adiţional nr. 1 la Convenţia de 

ipotecă. 

În concret, prin Actul Adiţional nr. 1 s-a agreat ca suma de 7.777.859 lei, rămasă de achitat cu titlu de debit principal, să 

fie plătită în anumite tranşe lunare pe perioada Februarie 2021 - Noiembrie 2021, urmând ca în luna Decembrie 2021, 

părţile să calculeze accesoriile datorate.  

De asemenea, conform art. 2 din acest Act Adiţional, s-a convenit radierea cu efect imediat a ipotecilor constituite 

asupra a două imobile, iar sub condiţia respectării calendarului de plăţi până la nivelul lunii Iunie 2021, inclusiv, 

radierea ipotecilor şi asupra imobilelor ce compun Complexul turistic Brazi Răuşor, Hunedoara. 

Ulterior perfectării celor două Acte adiţionale, Hidroconstrucţia S.A. a achitat tranşele de plată până în luna August 

2021, inclusiv, ulterior fiind înregistrate din nou întârzieri. 

În cuprinsul declaraţiei de creanţă mai este menţionat faptul că, în ceea ce priveşte accesoriile aferente debitorului 

principal, a fost întocmit un raport de expertiză extrajudiciară de către dna Munteanu Ionela, în vederea determinării 

acestora. Din cuprinsul raportului de expertiză reiese faptul că “cuantumul accesoriilor datorate de către debitoare diferă 

în funcţie de natura juridică a debitorului principal.” 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

 Total Debit principal Cheltuieli de judecată Penalităţi şi accesorii 

Solicitat 2.331.926,00 lei 2.331.926,00 lei 144.785,77 lei 525.298,89 lei 

Acceptat 2.331.926,00 lei 2.331.926,00 lei 144.785,77 lei 525.298,89 lei 
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În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea COMUNEI SFÂNTU GHEORGHE în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor bugetare, 

cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 3.002.010,66 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

62. COMUNA TEIŞANI 

COMUNA TEIŞANI, cu sediul în comuna Teişani, nr. 517, jud. Prahova, având cod fiscal 2845532, reprezentată prin 

Stanciu Ghoerghe, în calitate de primar, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei Hidroconstrucția 

S.A., solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 220.664,86 lei. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Prin raportare la dispozițiile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 80/2013, creditoarea nu a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin intermediul Cererii formulate, Comuna Teişani a solicitat înscrierea la masa credală a Hidroconstrucția S.A. cu 

suma de 220.664,86 lei, temeiul creanței fiind constituit de prejudiciul nerecuperat, împreună cu accesoriile aferente, 

sume stabilite prin Decizia nr. 46/2021 emisă de Camera de Conturi Prahova. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Contract de achiziţie publică de lucrări (execuţie) privind realizarea obiectivului de investiţii nr. 

4004/04.10.2018;  

 Contract de finanţare pentru Programul naţional de dezvoltare locală - Subprogramul Modernizarea satului 

românesc - Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a 

apelor uzate; 

 Decizia nr. 46/2021 emisă de Camera de Conturi Prahova;  

 Contestaţie formulată împotriva Deciziei nr. 46/2021 a Camerei de Conturi Prahova;  

 Încheierea nr. 1/31.01.2022 a Camerei de Conturi Prahova; 

 Adresa nr. 5475/12.11.2021 emisă de Primăria Comunei Teişani;  

 Proces verbal de compensare nr. 1140/02.03.2022;  

 Factura fiscală nr. 005799/02.03.2022;  

 Factura storno nr. 005800/02.03.2022; 

 Proces verbal nr. 1139/02.03.2022, emis de Primăria Comunei Teişani;  

 Factura fiscală nr. 12/1812/04.03.2022;  

 Situaţie privind penalităţile în cuantum de 34.995,07 lei;  

 Factura fiscală nr. 11/1811/04.03.2022;  

 Situaţie privind penalităţile în cuantum de 33.849,46 lei. 

În fapt, între Comuna Teişani, în calitate de achizitor şi Hidroconstrucţia S.A., în calitate de executant, a fost încheiat 

Contractul de achiziţie publică de lucrări (execuţie) privind realizarea obiectivului de investiţii nr. 4004/4.10.2018, 

obiectul acestuia fiind constituit de execuţia lucrărilor la obiectivul de investiţii “Extindere reţea canalizare ape uzate în 

Comuna Teişani, Jud. Prahova”.  

Potrivit art. 1.2. din Contractul de achiziţie publică de lucrări (execuţie) privind realizarea obiectivului de investiţii nr. 

4004/4.10.2018:  

“Executantul se obligă să execute, să testeze, să finalizeze lucrările şi să remedieze orice defecte rezultate în urma 

executării prezentului contract, la obiectivul de investiţii “Extindere reţea canalizare ape uzate în comuna Teişani, 

judeţul Prahova.” 

Totodată, în conformitate cu art. 2.1. din cuprinsul Contractului de achiziţie publică de lucrări (execuţie) privind 

realizarea obiectivului de investiţii nr. 4004/4.10.2018:  

“Preţul prezentului contract îl reprezintă suma de 5.617.314,40 lei fără TVA la care se adaugă cota legală de TVA 

conform legii, valoarea totală fiind de 6.684.699,34 lei.  

Finanţarea investiţiei este asigurată conform Contractului de finanţare nr. 1082/20.02.2018 şi înregistrat la Primăria 

Teişani cu nr. 825/01.03.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării regionale şi Administraţiei Publice cu o valoare totală 

a finanţării aprobate de 6.554.449 lei. (...).” 

Prin intermediul Deciziei nr. 46/2021, Camera de Conturi Prahova a reţinut următoarele:  

“În cadrul derulării contractului de lucrări nr. 4004/04.10.2018, având ca obiect execuţia lucrărilor la obiectivul de 

investiţii “Extindere reţea canalizare ape uzate în comuna Teişani, judeţul Prahova”, încheiat cu S.C. Hidroconstrucţia 

S.A. Bucureşti, au fost efectuate plăţi nejustificate către constructor în sumă totală de 519.434,08 lei de la capitolul 

bugetar 74.02 “Protecţia mediului”, articol bugetar 71.01.01 “Construcţii”, ca urmare a decontării contravalorii unor 

cantităţi de lucrări neexecutate.  

Nu au fost respectate prevederile:  

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, art. 51 alin. (3), 

art. 54 alin. (5) şi alin. (6);  

- O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi 

plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi 
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legale, cu modificările şi completările ulterioare pct. 2 “Lichidarea cheltuielilor” paragraful 6;  

- O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 5 alin. (1). 

(...)  

Potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992, republicată, şi ale pct. 174 din regulamentul sus menţionat, 

DECIDE:  

1. Aplicarea măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi recuperarea acestora, împreună cu accesoriile 

calculate de entitate de la data plăţii sumelor nedatorate până la data recuperării, prin extinderea verificărilor , 

în cadrul perioadei de prescripţie, asupra plăţilor efectuate la categoria de operaţiuni economice “Cheltuieli de 

capital”, operaţiuni la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii în sumă de 519.434,08 lei, ca urmare a 

decontării unor cantităţi de lucrări neexecutate către S.C. Hidroconstrucţia S.A. Bucureşti la lucrarea 

“Extindere reţea canalizare ape uzate în comuna Teişani, judeţul Prahova.” 

Regularizarea cu bugetul de stat a sumei de 519.434,08 lei reprezentând plăţi nejustificate, precum şi a accesoriilor 

aferente, plăţi efectuate în derularea contractului de finanţare nr. 1082/20.02.2018. (...).” 

Decizia antemenţionată a fost contestată de către Comuna Teişani cu privire la aspectele anterior expuse, contestaţia 

fiind respinsă prin intermediul Încheierii nr. 1 din 31 Ianuarie 2022.  

Potrivit susţinerilor petentei, în data de 02 Martie 2022 a fost recuperată suma de 367.613,76 lei din valoarea totală a 

prejudiciului stabilit de Camera de Conturi, fără accesoriile aferente în valoare de 34.995,07 RON, în conformitate cu 

Procesul verbal de compensare nr. 1140/02.03.2022.  

Însă, procedând la verificarea documentelor depuse în susţinerea Cererii formulate, administratorul judiciar a constatat 

faptul că în cuprinsul Procesului verbal de compensare nr. 1140 din 02 Martie 2022 se menţionează următoarele:  

“Diferenţa dintre suma datorată şi valoarea compensată (456.070,48-367.613,76=88.456,71) în valoare de 88.456,71 lei 

se face prin plată de către PRIMĂRIA TEIŞANI către SC HIDROCONSTRUCŢIA SA UCM SIRIU - BUZĂU.” 

Totodată, potrivit Procesului verbal nr. 1139/02 Martie 2022 - referitor la Contract nr. 4004/04.10.2018 “Extindere 

canalizare ape uzate în comuna Teişani, judeţul Prahova:  

“Astăzi 02.03.2022 s-au întâlnit la sediul primăriei Comunei Teişani din partea SC HIDROCONSTRUCŢIA SA: dl M. 

I. şi dl M. D. şef departament economic şi din partea Primăriei Comunei Teişani: dl primar S. G., consilier F. M.  

Se va completa dispoziţia de şantier conform lucrărilor constatate.  

Se vor întocmi liste de cantităţi cu valori conform dispoziţiilor emise.  

Pentru diferenţa din centralizatorul lucrărilor executate şi nedecontate punctul 1 NCS Organizare de şantier în valoare de 

217.203 conform anexa 6 necuprinsă în procesul verbal de compensare Beneficiarul şi Constructorul vor stabili o altă 

întâlnire în termen de 10 zile. La aceeaşi dată se va stabili şi restul de executat pe contract cu detalierea lucrărilor pe 

obiecte.  

Din partea SC HIDROCONSTRUCŢIA SA s-a solicitat returnarea garanţiei de bună execuţie deoarece este dublă 

reţinere, executantul a emis o scrisoare de garanţie în favoarea beneficiarului în acelaşi timp beneficiarul a reţinut în 

contul de garanţii o sumă în valoare 502.053,10 lei.” 

Raportat la aceste aspecte, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar 

va respinge în întregime Cererea de înscriere la masa credală formulată de societatea COMUNA TEIŞANI, creanţa 

invocată de către aceasta fiind nedatorată. 

 În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, solicitanta cu privire la măsura luată. 

63. CONFIDENT SECURITY GUARD S.R.L. 

CONFIDENT SECURITY GUARD S.R.L. cu sediul social în Mun. Buzău, B-dul. Gării, nr. 4-6, et. 2, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J10/222/2017, C.U.I. 37146723, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 19.635,00  lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  19.635,00  lei, reprezentând 

contravaloarea facturi fiscale.   

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Copie facturi fiscale; 

 Copie contract. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea CONFIDENT SECURITY GUARD S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 19.635,00 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

64. CONSILIUL JUDETEAN CARAS SEVERIN 
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CONSILIUL JUDETEAN CARAS SEVERIN, cu sediul în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, județul Caraș Severin, 

având CUI 3227890, a formulat o cerere de înscriere la masa credală pentru suma de 1.884.294,86 lei, reprezentând 

penalități de întârziere în executarea Acordului Contractual nr. 9983/28.07.2014. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 24 Februarie 2022.  

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.  

Pe fondul cererii: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că aceleași 

pretenții au mai fost solicitate și prin intermediul dosarului nr. 640/115/2019 aflat pe rolul Tribunalului Caraș Severin, 

Secția a II a Civilă, suspendat la data prezentei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, precum și a înscrisurilor din cadrul 

dosarului 640/115/2019 aflat pe rolul Tribunalului Caraș Severin, Secția a II a Civilă, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar, însușindu-și și apărările de fond ale Hidroconstrucția 

din cadrul acelui dosar, va proceda la respingerea cererii formulate de către CONSILIUL JUDETEAN CARAS 

SEVERIN, ca fiind nefondată. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

65. CONSULT ENGINEERING INSTALAȚII S.R.L. 

CONSULT ENGINEERING INSTALAŢII S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Slt. Stănescu Gheorghe, nr. 3, B1, 212, 

sc. B, ap. 73, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.  J40/18377/2007, având CUI RO 22501770, prin 

reprezentantul său legal, Prunes Ion, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea 

unei creanțe în cuantum de 41.650,00 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 01.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 41.650,00 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul de prestări servicii nr. 35/45/15.01.2019;  

 Actele adiționale nr. 1/20.06.2019, nr. 2/20.02.2020, nr. 3/01.09.2020;  

 Facturi fiscale nr. CEI 0050/30.11.2021 și nr. CEI 0052/31.01.2021 și Rapoarte activitate aferente; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

În fapt, între societatea Consult Engineering Instalaţii S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale în 

baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat că situația creanțelor solicitate se prezintă astfel:  

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat Rest de plată 

50 30.11.2021 30.12.2021 20.825,00 lei 0,00 lei 20.825,00 lei 

52 31.01.2021 02.03.2021 20.825,00 lei 0,00 lei 20.825,00 lei 

TOTAL 41.650,00 lei 0,00 lei 41.650,00 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea CONSULT ENGINEERING INSTALAŢII S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 41.650,00 lei, reprezentând contravaloarea facturilor 

restante. 

66. CORAL IMPEX S.R.L.  

CORAL IMPEX S.R.L., cu sediul social în Mun. Ploiești, str. Peneş Curcanul, nr. 8, bl. 151C, sc. A, ap. 10, jud. 

Prahova, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J29/2811/1993, având CUI RO 4986244, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 1.666,57 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 
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Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 1.666,57 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea CORAL IMPEX S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 1.666,57 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate.  

67. CORBAN M LIVIU PFA  

CORBAN M. LIVIU PFA, cu sediul în Brăila str. Rahovei nr. 374, având CUI RO 29937468, prin reprezentant Corban 

Liviu, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 

41.316,80 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 09.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 41.316,80 lei, reprezentând 

valoarea facturilor fiscale neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi, contracte,  anexe la facturi;  

 Taxa de timbru în valoare de 200,00 lei.  

În fapt, între societatea Corban M. Liviu PFA și Hidroconstrucţia S.A. s-a încheiat Contractul de prestări servicii nr. 

3318/16.05.2019, în baza căruia au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat 

în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat faptul că situația creanței înregistrată se prezintă astfel:  

Nr. 

crt. 

Nr. 

Factură 
Data factură 

Valoare 

factură 
Perioada de facturare 

Achitat/ 

Stornat 
Rest de plată Acceptat Respins 

1 1284 01.09.2021 7.378,00 lei august 2021 5.164,60 lei 2.213,40 lei 2.213,40 lei 0,00 lei 

2 1300 01.10.2021 7.378,00 lei septembrie 2021 6.271,30 lei 1.106,70 lei 1.106,70 lei 0,00 lei 

3 1322 01.11.2021 7.378,00 lei octombrie 2021 0,00 lei 7.378,00 lei 7.378,00 lei 0,00 lei 

4 1324 01.11.2021 7.378,00 lei octombrie 2021 6.271,30 lei 1.106,70 lei 1.106,70 lei 0,00 lei 

5 1342 02.12.2021 7.378,00 lei noiembrie 2021 0,00 lei 7.378,00 lei 7.378,00 lei 0,00 lei 

6 1343 02.12.2021 7.378,00 lei noiembrie 2021 0,00 lei 7.378,00 lei 7.378,00 lei 0,00 lei 

7 1382 07.02.2022 7.378,00 lei ianuarie 2022 0,00 lei 7.378,00 lei 4.522,00 lei 2.856,00 lei 

8 1381 07.02.2021 7.378,00 lei ianuarie 2022 0,00 lei 7.378,00 lei 4.522,00 lei 2.856,00 lei 

Total 59.024,00 lei  17.707,20 lei 41.316,80 lei 35.604,80 lei 5.712,00 lei 

Ţinând cont de faptul că în data de 19 Ianuarie 2022 s-a deschis procedura de insolvenţă împotriva debitoarei 

Hidroconstrucţia S.A., consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar 

urmează a admite doar în parte creanţa solicitată de către creditor, suma în cuantum de 5.712 lei reprezentând sume 

cuvenite ulterior deschiderii procedurii. 

Astfel, în urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este doar în parte 

întemeiată și va proceda la înscrierea CORBAN M. LIVIU PFA în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare cu suma de 35.604,80 lei, diferența urmând să fie respinsă. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

68. COSTERA SERVICE S.R.L.  

COSTERA SERVICE S.R.L. cu sediul social în Târgu Jiu, str. Vulcan, nr. 10, jud. Gorj, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr.J/30/2010, având CUI 26411263, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 1.789,00 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate.  
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Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 1.789,00 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Situaţie facturi fiscale; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea COSTERA SERVICE S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 1.789,00 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate.  

69. COSTY GEKA S.R.L. 

COSTY GEKA S.R.L., cu sediul social în Vulcan, str. Paroşeni, nr. 366, jud. Hunedoara, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J20/1541/2004, având C.U.I. 16843540, reprezentată de administrator Contes Constantin, a formula t 

o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 30.178,40 lei,  

reprezentând contravaloarea serviciilor de închiriere a mijloacelor de transport auto. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 30.178,40 lei 

reprezentând contravaloarea facturilor emise și neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul de prestări servicii transport nr. 1485/22.10.2020; 

 Act adiţional nr. 2 la Contractul de prestări servicii transport nr. 1485/22.10.2020; 

 Act adiţional nr. 3 la Contractul de prestări servicii transport nr. 1485/22.10.2020; 

 Facturi fiscale seria HD nr. 108/02.09.2021, nr. 109/04.10.2021, nr. 111/03.11.2021, nr. 112/03.11.2021, nr. 

113/03.12.2021, nr. 115/10.01.2022. 

În fapt, Costy Geka S.R.L. a prestat servicii de transport persoane pentru debitoare, în baza cărora au fost emise facturi 

fiscale, care nu au fost achitate de către Hidroconstrucţia S.A. la termenul scadent.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea COSTY GEKA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 30.178,40 lei. 

70. COTIZ INCHIRIERI S.R.L.  

COTIZ INCHIRIERI S.R.L., cu sediul social în Turda, Calea Victoriei, nr. 96, bl. A2, scara C, etaj. 3, ap. 35 , jud. Cluj, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/2640/2014, având CUI RO 33562838, a formulat o cerere de înscriere la 

masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 621.054,05 lei, reprezentând contravaloare 

facturi fiscale neachitate și garanții de bună execuție.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 621.054,05 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate și garanții de bună execuție.  

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Între cele două societăți au existat raporturi juridice rezultate din contractele anexate prezentei, în baza cărora 

creditoarea a prestat o serie de servicii în favoarea debitoarei, constând în închiriere utilaje (autocamion cu macara, 

autobasculantă, buldoexcavator), precum și executare lucrări de alimentare cu apă şi canalizare, motiv pentru care au 

fost emise facturi neachitate de către debitoare.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea COTIZ INCHIRIERI S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, după cum urmează: 
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 cu suma de 552.884,98 lei reprezentând contravaloarea facturilor emise şi neîncasate, creanţă pură şi simplă; 

 cu suma în cuantum de 68.169,07 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

71. CRAETE GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

CRAETE GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu sediul social în sat Gornovita, oraș Tismana, jud. Gorj, 

având C.U.I. 31238526, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în 

cuantum de 9.000,00 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 9.000,00 lei, reprezentând 

contravaloarea facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturile fiscale restante; 

 Extras de cont; 

 Contract nr. 1985/17.06.2020; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, creanţa deţinută împotriva Hidroconstrucţia S.A. provine din contravaloarea facturilor neachitate în cursul anului 

2021, operațiuni în cadrul cărora Craetë Gheorghe Întreprindere Individuală a avut calitatea de prestator, iar 

Hidroconstrucția S.A. București, prin U.C.M. JIU, a avut calitatea de beneficiar. Aceste operațiuni s-au desfășurat în 

baza Contractului nr. 1985, încheiat în data de 17.06.2020.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea  CRAETE GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 

categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 9.000,00 lei, reprezentând contravaloarea 

facturilor restante. 

72. CRISTAL TERA CONSTRUCT S.R.L. 

CRISTAL TERA CONSTRUCT S.R.L., cu sediul social în Cluj Napoca, str. Eugen Lovinescu, nr. 12A, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J12/1682/2001, având CUI RO 14338053, a formulat o cerere de înscriere la masa credală 

a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 20.839,07 lei, reprezentând contravaloare facturi 

neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

03.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de    20.839,07  lei, 

reprezentând contravaloare facturi neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi scadente și neachitate; 

 Extrase privind soldul; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între părţi a fost încheiat Contractul de prestări servicii de curățenie nr. 356/01.02.2019, care a fost prelungit 

succesiv prin acte adiționale, în temeiul căruia creditoarea a prestat în beneficiul debitoarei servicii de curățenie, în baza 

cărora a emis facturi neachitate de către Hidroconstrucţia S.A. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea CRISTAL TERA CONSTRUCT S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de  20.839,07  lei, reprezentând contravaloare facturi neachitate. 

73. CTE RENT UTILAJE SPECIALIZATE S.R.L. 

CTE RENT UTILAJE SPECIALIZATE S.R.L., cu sediul social în Ciorogârla, Sos. București nr 34, Județul Ilfov, având 

CIF RO27989150, înregistrată la Registrul Comerțului cu J23/1684/2018, reprezentată de administrator Aldea Marius 

Dorel, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet Avocat "Tudor George Laurentiu" din 

București, str. Ștefan Mihăileanu nr. 7, Corp A, Sector 2, e-mail: gltudor@gmail.com, fax: 031 405 66 25, a formulat o 

cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 29.432,57 lei, 

reprezentând contravaloare facturi neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 
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Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

11.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de    29.432,57 lei, 

reprezentând contravaloare facturi neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi scadente și neachitate; 

 Extrase privind soldul; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, în urma relațiilor contractuale (Contract Locațiune CTER246/23.09.2020) și comerciale desfăşurate, a închirierii 

folosinţei de diferite utilaje, a furnizării de piese și prestării de servicii în favoarea Hidroconstrucţia S.A., au fost emise 

şi transmise societății debitoare facturile fiscale neachitate la termenul scadent.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea CTE RENT UTILAJE SPECIALIZATE S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 29.432,57 lei, reprezentând contravaloare facturi neachitate. 

74. CTE SOLUTION - UTILAJE SPECIALIZATE S.R.L. 

CTE SOLUTION - UTILAJE SPECIALIZATE S.R.L. cu sediul social în Ciorogârla, Şos. Bucureşti nr. 34, Ilfov, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1684/2015, Cod Unic de Înregistrare Fiscală RO 26234021, 

reprezentată de administrator Aldea Marius Dorel, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet 

Avocat "Tudor George Laurențiu" din București, str. Ștefan Mihăileanu nr. 7, Corp A, Sector 2, e-mail: 

gltudor@gmail.com, fax: 031 405 66 25, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 21.160,17 lei, reprezentând contravaloare facturi neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

11.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de    21.160,17 lei, 

reprezentând contravaloare facturi neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi scadente și neachitate; 

 Extrase privind soldul; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, în urma relațiilor comerciale desfăşurate, a furnizării de piese și prestării de servicii (transport, revizii ş.a.m.d.) 

în favoarea Hidroconstrucţia S.A., au fost emise şi transmise societății debitoare facturile fiscale neachitate la termenul 

scadent.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea CTE SOLUTION - UTILAJE SPECIALIZATE S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de   21.160,17  lei, reprezentând contravaloare facturi 

neachitate. 

75. CTE TRAILERS S.R.L. 

CTE TRAILERS S.R.L., cu sediul social în com. Ciorogârla, sat Ciorogârla, Şos. Bucureşti, nr. 57, jud. Ilfov, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J23/1326/2008, C.U.I. 14269085, reprezentată convențional de avocat Tudor 

George Laurenţiu, cu sediul procesual ales în Bucureşti, str. Ştefan Mihăileanu, nr. 7, Corp A, Sector 2, a formulat o 

cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 24.990,60 lei, 

reprezentând contravaloarea facturii CTEPVIF2600 din 06.07.2021. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind depusă la 

registratura instanţei în data de 15.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 

200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 24.990,60 lei,  

reprezentând contravaloarea facturii CTEPVIF2600 din 06.07.2021, emisă în urma relaţiilor comerciale desfăşurate între 

petentă şi debitoare. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Factura CTEPVIF2600 din 06.07.2021; 

 Înştiinţarea de plată nr. 1 din 09.08.2021. 

În fapt, CTE Trailers S.R.L. a desfăşurat relaţii comerciale cu debitoarea Hidroconstrucţia S.A., în baza cărora a fost 

emisă factura CTEPVIF2600 din 06.07.2021, care nu a fost achitată de către debitoare la termenul scadent.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 
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la înscrierea CTE TRAILERS S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 24.990,60 lei, reprezentând contravaloarea facturii CTEPVIF2600 din 

06.07.2021. 

76. DAMILA S.R.L. 

DAMILA S.R.L., cu sediul social în com. Măciuca, jud. Vâlcea şi sediul operaţional în Râmnicu Vâlcea, str. Ştrandului, 

nr. 8, jud. Vâlcea, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J38/538/1992, având C.U.I. RO2552702, reprezentată 

convențional de avocat Angelica Spătaru, cu sediul procesual ales în Bucureşti, Calea Moşilor, nr. 51, et. 1, sector 3, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 114.030,11 

lei, reprezentând contravaloarea facturilor emise și neachitate, la care se adaugă 200,00 lei, reprezentând taxa judiciară 

de timbru. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 114.030,11 lei, 

reprezentând contravaloarea facturilor emise și neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul cadru de vânzare-cumpărare nr. 11191/04.10.2016; 

 Facturi; 

 Situaţia facturilor neachitate. 

În fapt, Damila S.R.L. a desfăşurat relaţii comerciale cu debitoarea Hidroconstrucţia S.A., în baza cărora au fost emise 

facturi care nu au fost achitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat Rest de plată Acceptat 

21003403 06.12.2021 20.01.2022 10.403,04 lei 10.403,04 lei 0,00 lei 0,00 lei 

21020399 02.12.2021 16.01.2022 11.163,69 lei 10.874,95 lei 288,74 lei 288,74 lei 

21020133 29.11.2021 13.01.2022 1.410,03 lei 0,00 lei 1.410,03 lei 1.410,03 lei 

21003362 29.11.2021 13.01.2022 662,57 lei 0,00 lei 662,57 lei 662,57 lei 

21003361 29.11.2021 13.01.2022 12.092,48 lei 0,00 lei 12.092,48 lei 12.092,48 lei 

21019901 24.11.2021 08.01.2022 929,69 lei 0,00 lei 929,69 lei 929,69 lei 

21003237 16.11.2021 31.12.2021 14.516,10 lei 0,00 lei 14.516,10 lei 14.516,10 lei 

21009186 15.11.2021 30.12.2021 20.139,80 lei 0,00 lei 20.139,80 lei 20.139,80 lei 

21019212 15.11.2021 30.12.2021 12.990,80 lei 0,00 lei 12.990,80 lei 12.990,80 lei 

21016259 01.10.2021 15.11.2021 9.767,59 lei 0,00 lei 9.767,59 lei 9.767,59 lei 

21016174 30.09.2021 14.11.2021 41.232,31 lei 0,00 lei 41.232,31 lei 41.232,31 lei 

TOTAL   135.308,10 lei 21.277,99 lei 114.030,11 lei 114.030,11 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea DAMILA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată în cuantum de 114.230,11 lei. 

77. DANABENY TRANS S.R.L. 

DANABENY TRANS S.R.L., cu sediul social în sat Odaia Manolache, com. Vînători, str. Crizantemelor, nr. 33, jud. 

Galați,  înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J17/250/2013, având CUI 31310656, prin lichidator INTERCOM 

MANAGEMENT S.P.R.L., cu sediul social în București, str. Virtuții, nr. 17, Bl. G3, sc. 1, ap. 45, sector 6, înregistrată 

la UNPIR sub nr. RSP 0345, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei 

creanțe în cuantum de 187.369,00 lei, reprezentând contravaloare livrări efectuate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

14.02.2022.  
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În conformitate cu prevederile art. 115 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 

de insolvenţă, societatea Danabeny Trans S.R.L. este scutită de achitarea taxei judiciare de timbru. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  187.369,00 lei, 

reprezentând livrări efectuate neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Opis înscrisuri din care rezultă creanţa; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea DANABENY TRANS S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 187.369,00 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

78. DANCIU CONSTANTIN 

DANCIU CONSTANTIN a formulat o cerere de înscriere a creanței la masa credală pentru suma de 3.500 lei, 

reprezentând cheltuieli de judecată. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Totodată, petenta a efectuat plata taxei de timbru în cuantum 

de 200 lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Pe fondul cererii: 

Dl. Danciu solicită înregistrarea la masa credală a creanței sale în valoare de 3.500 lei, reprezentând cheltuieli de 

judecată datorate de către Hidroconstrucţia S.A. în urma soluționării litigiilor dintre cele două părți. 

În scopul dovedirii pretențiilor petentul a anexat următoarele: 

 Sentința Civilă nr. 487/29.04.2016, pronunțată de Judecătoria Pătârlagele; 

 Decizia Civilă nr. 470/21.06.2019, pronunțată de Tribunalul Buzău; 

 Decizia Civilă nr. 53/12.02.2020, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești; 

 Încheierea din 24.05.2021, pronunțată de Judecătoria Pătârlagele. 

În fapt, la data de 30.06.2014, Hidroconstrucția S.A. a formulat o cerere de chemare în judecată împotriva dlui Danciu 

Constantin, solicitând instanței să constate existența în patrimoniul reclamantei a dreptului de proprietate asupra 

terenului situat în com. Siriu, jud. Buzău, având număr cadastral 37. 

Prin Sentința Civilă nr. 487/29.04.2016, Judecătoria Pătârlagele a respins în totalitate, ca neîntemeiată, acțiunea 

formulată de Hidroconstrucția S.A., dispunând în sarcina acesteia plata cheltuielilor de procedură în cuantum de 1.000 

lei. Hidroconstrucția S.A. a declarat apel împotriva Sentinței Civile nr. 487/29.04.2016, urmărind modificarea soluției 

pronunțate de Judecătoria Pătârlagele. 

Prin intermediul Deciziei Civile nr. 470/21.06.2019, Tribunalul Buzău s-a pronunțat cu privire la apelul declarat în 

cauză și a dispus respingerea apelului ca nefondat, stabilind, de asemenea, cheltuieli de procedură în cuantum de 1.000 

lei în sarcina Hidroconstrucția S.A. Împotriva deciziei amintite Hidroconstrucția S.A. a formulat recurs. 

Prin Decizia Civilă nr. 53/12.02.2020, Curtea de Apel Ploiești a respins recursul declarat de Hidroconstrucția S.A., 

stabilind, de asemenea, cheltuieli de judecată în favoarea dlui Danciu Constantin în cuantum de 1.000 lei. 

Învederăm, totodată, faptul că Hidroconstrucția S.A. a formulat plângere împotriva soluției de neurmărire pronunțată de 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău. Prin Încheierea din data de 24.05.2021, judecătorul de cameră preliminară a 

respins plângerea amintită, obligând Hidroconstrucția S.A. să achite cheltuieli de judecată în cuantum de 500 lei către 

Danciu Constantin. 

În temeiul celor prezentate mai sus, creanța dlui Danciu Constantin împotriva societății debitoare însumează 3.500 lei, 

fiind compusă din contravaloarea cheltuielilor de judecată anterior expuse. 

Învederăm faptul că, raportat la temeiul creanţei, devin incidente dispozițiile art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, ale cărui prevederi stabilesc următoarele: ”Toate 

creanțele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezentul capitol, cu excepția creanțelor constatate prin 

hotărâri judecătorești executorii, precum și prin hotărâri arbitrale executorii.” 

Dat fiind faptul că suma solicitată este dispusă la plată prin hotărâri judecătorești, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va lua act de incidența dispozițiilor enunțate mai sus și va admite 

cererea de înscriere la masa credală ca fiind întemeiată. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea dlui DANCIU CONSTANTIN în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 3.500 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor de judecată dispuse în sarcina 

debitoarei. 

79. DANYON TRANS S.R.L. 

DANYON TRANS S.R.L., cu sediul în sat. Telna, str. Principală, nr. 298 Comuna Ighiu, județul Alba, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J01/718/06.07.2004, având CIF 16576302, reprezentată prin administrator Dan Ioan, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 24.276 lei, 
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reprezentând debit neachitat conform facturilor seria ABVDS nr. 200753/01.11.2021 și seria ABVDS nr. 

200756/10.12.2021. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită pentru 

depunerea declaraţiilor de creanţă fiind stabilit pentru data de 04.03.2022), respectiva declaraţie de creanță fiind 

înregistrată la dosarul cauzei în data de 14.02.2022.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Comanda nr. 363 bis/29.10.2021; 

 Comanda nr. 381 bis/17.11.2021; 

 Factura Seria ABVDS, nr. 200753/01.11.2021; 

 Factura Seria ABVDS, nr. 200756/10.12.2021. 

Totodată, analizând declarația de creanță, se constată că suma solicitată de creditoare este structurată după cum urmează: 

Serie şi nr. factură Debit solicitat Acceptat 

 ABVDS, nr. 

200753/01.11.2021 
7.854 lei 7.854 lei 

 ABVDS,  nr. 

200756/10.12.2021 
16.422 lei 16.422 lei 

Total 24.276 lei 24.276 lei 

Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate, consorțiul de practicieni 

în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că acestea au fost corect calculate, 

până la data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei, respectiv 19 Ianuarie 2022.  

Prin urmare, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la 

înscrierea DANYON TRANS S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 24.276 lei. 

80. DELGAZ GRID S.A. 

DELGAZ GRID S.A., cu sediul social în Târgu Mureş, Bdul. Pandurilor, nr. 42, et. 4, jud. Mureş, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J26/326/2000, având C.U.I. 10976687, reprezentată prin Director General dna. Mihaela 

Loredana Cazacu,  a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în 

cuantum de 49.489,57 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale emise și neachitate, precum şi dobânda legală 

penalizatoare. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 49.489,57 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor fiscale emise și neachitate, precum şi dobânda legală penalizatoare. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturile fiscale; 

 Somaţii de plată; 

 Calcul dobândă legală penalizatoare; 

 Note constatare; 

 Procese verbale intern de constatare a daunelor. 

În fapt, societatea Delgaz Grid S.A. a emis facturi fiscale ca urmare a reparaţiilor efectuate de către creditoare asupra 

avariilor produse de către angajaţii Hidroconstrucția S.A., neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în 

facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea DELGAZ GRID S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată în cuantum de 49.489,57 lei, compusă din contravaloarea facturilor restante precum şi dobânda legală 

penalizatoare. 

81. DEME MACARALE S.R.L. 

DEME MACARALE S.R.L., cu sediul în Oradea, str. Czaran Gyula, nr. 9. jud. Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerțului sub nr. J05/3029/1994, având cod fiscal 6073087 reprezentată prin Deme Emilia, în calitate de 

administrator, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei Hidroconstrucția S.A., solicitând înscrierea 

unei creanțe în cuantum de 33.968,42 lei. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 
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Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Prin raportare la dispozițiile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de  

Urgență a Guvernului nr. 80/2013, creditoarea a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin intermediul Cererii formulate, societatea Deme Macarale S.R.L. a solicitat înscrierea la masa credală a 

Hidroconstrucția S.A. cu suma de 33.968,42 lei, temeiul creanței fiind contravaloarea facturii fiscale nr. DMC-

2021007/31.03.2021, emisă în baza Comenzii nr. 930/18.03.2021. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Comanda nr. 930/18.03.2021;  

 Factura Fiscală nr. DMC-2021007/31.03.2021;  

 Confirmare sold. 

În fapt, prin Comanda nr. 930/18.03.2021, Hidroconstrucţia S.A. - UCM Raul Mare a solicitat societăţii Deme Macarale 

S.R.L. livrarea a 7 piese de schimb pentru Excavator JCB 220, la un preţ de 5.807 euro + T.V.A., plata urmând a se face 

în termen de 20 de zile de la facturare. 

Astfel, în considerarea comenzii antemenţionate, societatea Deme Macarale S.R.L. a livrat către debitoare produsele 

solicitate, ulterior fiind emisă Factura Fiscală nr. DMC-2021007/31.03.2021, obligaţia plăţii acesteia nefiind onorată de 

către Hidroconstrucţia S.A.  

Nr. crt. Nr. Factură Data factură Data scadentă Valoare factură Rest de plată Acceptat 

1 21007 31.03.2021 20.04.2021 33.968,42 lei 33.968,42 lei 33.968,42 lei 

Total  33.968,42 lei 33.968,42 lei 33.968,42 lei 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a procedat la verificarea 

înregistrărilor operate în contabilitatea debitoarei, astfel cum acestea au fost puse la dispoziția subscrisei prin 

reprezentanții societății, respectiv a soldului restant pe care debitoarea îl înregistrează în beneficiul Deme Macarale 

S.R.L.  

În urma acestor verificări, a fost confirmată înregistrarea Facturii fiscale anexate de către petentă, respectiv existența 

debitului restant, condiții în care se impune recunoașterea dreptului de creanță al DEME MACARALE S.R.L. cu privire 

suma de 33.968,42 lei și înscrierea acestuia, prin echivalent, în Tabelul Preliminar al Creditorilor Hidroconstrucţia S.A., 

în categoria creanţelor chirografare. 

82. DEPOZITUL DE IZOLAŢII S.R.L. 

DEPOZITUL DE IZOLATII S.R.L., cu sediul în Iași, B-dul Chimiei nr. 6D, Construcția C13, Etaj, jud. Iași, cod fiscal 

RO 34920357, J22/1503/2015, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei Hidroconstrucţia S.A., 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 16.505,90 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale emise și 

neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 16.505,90 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor fiscale emise și neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturile fiscale; 

 Scrisori de transport. 

În fapt, societatea Depozitul de Izolaţii S.R.L. a livrat produse în cursul anului 2021, anterior datei de 19.01.2022, data 

deschiderii procedurii de insolvenţă, operațiuni în cadrul cărora aceasta a avut calitatea de furnizor, iar Hidroconstructia 

S.A. a avut calitatea de cumpărător. Menţionăm, totodată, faptul că aceste operațiuni s-au desfășurat în baza comenzilor 

cumpărătorului.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea DEPOZITULUI DE IZOLATII S.R.L în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 16.505,90 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

83. DESCO INTERNATIONAL INDUSTRY S.R.L. 

DESCO INTERNATIONAL INDUSTRY S.R.L. - în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în București, 

Şoseaua Berceni, Nr. 96, Bloc A, Ap. A7.03, sector 4, CUI 36158061, ORC: J40/2931/2017, prin lichidator 

INTERCOM MANAGEMENT S.P.R.L., cu sediul social în București, str. Virtuții, nr. 17, Bl. G3, sc. 1, ap. 45, sector 6, 

înregistrată la UNPIR sub nr. RSP 0345, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 2.255 lei, reprezentand avans chirie. 
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Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

14.02.2022.  

În conformitate cu prevederile art. 115 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 

de insolvenţă, societatea Desco International Industry S.R.L. este scutită de achitarea taxei judiciare de timbru. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  2.255 lei, reprezentând 

avans chirie. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Opis înscrisuri din care rezultă creanţa; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, creanţa s-a născut în baza Contractului de închiriere pentru spații și terenuri folosite productive nr. 

93/06.01.2017, încheiat între societatea Desco International Industry S.R.L. și Hidroconstructia S.A., în care societatea 

Desco International Industry S.R.L. a avut calitatea de chiriaș.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea DESCO INTERNATIONAL INDUSTRY S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 2.255,00 lei lei, reprezentând avans chirie. 

84. DICARILOR S.R.L. 

DICARILOR S.R.L., cu sediul în Târgu Jiu, loc. Iezureni, nr. 92, jud. Gorj, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. 

J18/410/2005, C.U.I. 17612578, prin reprezentant legal dl. Drugea Constantin Daniel, a formulat declarație de creanță 

pentru suma de 13.104,90 lei, reprezentând soldul neachitat al facturilor fiscale emise. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată că cererea a fost înregistrată la registratura Tribunalului București, Secția a VII-a  la data de 17.02.2022, în 

termenul legal de formulare a declaraţiilor de creanţă. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei.  

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 13.104,90 lei, reprezentând contravaloarea 

materialului lemnos furnizat de aceasta către societatea debitoare. 

În susținerea pretențiilor sale, petenta a anexat următoarele documente justificative: 

 Fișa client Hidroconstrucția S.A.; 

 Facturile fiscale aferente vânzărilor de material lemnos;  

 Copii avize de însoțire material lemnos; 

 Copii fișa solduri clienți. 

În fapt, în perioada Februarie - Aprilie 2021, Hidroconstrucția S.A. a achiziționat material lemnos de la societatea 

Dicarilor S.R.L., prin mai multe operațiuni de vânzare distincte. Pentru fiecare furnizare de material lemons, 

vânzătoarea a emis factură fiscală, care atestă suma de bani pe care debitoarea o datorează vânzătoarei. 

Debitoarea achitat parțial soldul primei facturi, având nr. 7290/04.02.2021, dar nu a achitat celelalte facturi aferente 

furnizării de material lemnos. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea DICARILOR S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată în cuantum de 13.104,90 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

85. DIRECT LINE INOX IMPEX S.R.L. 

DIRECT LINE INOX IMPEX S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 1-3, jud. Cluj, CIF RO7727821, 

înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/1817/1995, prin reprezentant legal dl. Drugea Constantin Daniel, a formulat 

declarație de creanță pentru suma de 18.680,11 lei, compusă din: 18.268,12 lei - debit neachitat, 211,99 lei, reprezentând 

dobânda contractuală penalizatoare şi 200 de lei - taxă judiciară de timbru. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată că cererea a fost înregistrată la registratura Tribunalului București, Secția a VII-a  la data de 18.02.2022, în 

termenul legal de formulare a declaraţiilor de creanţă. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 18.680,11 lei, defalcată astfel:  

 18.268,12 lei, cu titlu de debit neachitat;  

 211,99 lei, reprezentând dobânda contractuală penalizatoare;  

 200 de lei, reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru. 

În susținerea pretențiilor sale petenta a anexat următoarele documente justificative: 

 Facturi fiscale, în copie conformă cu originalul; 

 Fişa partener; 

 Contractul de vânzare-cumpărare; 

 Copie bilet la ordin;  
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 Taxă judiciară de timbru în valoare de 200 lei, în original; 

 împuternicire avocaţială.  

În fapt, între creditoare şi debitoarea Hidroconstructia S.A. s-au derulat mai multe raporturi comerciale în baza 

Contractului de procurare resurse materiale nr. 647/28.01.2021, în contextul cărora, creditoarea a vândut şi a livrat 

debitoarei marfă, constând în mai multe tipuri de materiale şi prefabricate din inox. În temeiul raporturilor comerciale 

existente între creditoare şi debitoare, în urma comenzilor primite din partea acesteia din urmă, au fost emise mai multe 

facturi fiscale, care figurează ca fiind datorate și la data deschiderii procedurii insolvenței, 19.01.2022. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea DIRECT LINE INOX IMPEX S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 18.680,11 lei. 

86. DIRINGER & SCHEIDEL ROMANIA S.R.L. 

DIRINGER & SCHEIDEL ROMANIA S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Aleea Codrii Neamţului, nr. 11, sector 

3, cu punct de lucru şi adresa de corespondenţă în Mun. Ploieşti, str. Laboratorului, nr. 31A, Jud. Prahova, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J40/8425/2010, C.U.I. RO 15100210, reprezentată legal prin administrator şi reprezentată 

convenţional şi cu sediul ales în vederea comunicării tuturor actelor de procedură la Societatea Civilă de Avocaţi 

“Ghidermic şi Ionescu”, cu sediul în Mun. Braşov, bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 14-20, bl. 1K, Ap. 1C, Jud. Braşov, a 

formulat o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei pentru suma de 2.094.032,75 lei. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță. S-a probat, de 

asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită deschiderea procedurii de insolvenţă pentru suma totală de 2.094.032,75 

lei, reprezentând contravaloarea facturii fiscale seria DUS nr. 68/25.10.2021 şi penalităţi de 0,1% pe zi calendaristică de 

întârziere, respectiv 69.103,08 lei (până la data de 10.01.2022 s-au scurs 33 de zile, astfel că penalităţile sunt în cuantum 

de: 2.094.032,75 lei x 33 zile x 0,1% = 69.103,08 lei). 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Împuternicire avocaţială; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Centralizator valoric SIL 12; 

 Acordul Contractual nr. 22/21.02.2019 încheiat între Compania de Apă Arad S.A. în calitate de entitate 

Contractantă şi Hidroconstrucţia S.A. în calitate de Antreprenor şi Anexe; 

 Contract de subantrepriză nr. 531/04.06.2021 la Contractul nr. 22/21.02.2019 şi Anexe; 

 Proces verbal de trasare a lucrărilor nr. 1.3 Mar./SIL 12, încheiat la data de 03.09.2019; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.1/MAR (F1) din data de 07.09.2021; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.3/MAR SIL12, din data de 

09.09.2021; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.1/MAR (F2) SIL 12, din data de 

13.09.2021; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.4/MAR SIL 12, din data de 

16.09.2021; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.1/MAR (F3) SIL 12, din data de 

17.09.2021; 

 Proces verbal în regim de fază determinantă nr. 3.6 I.M, din data de 23.09.2021; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.1/I.M. (F1), din data de 13.09.2021; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.2/I.M. (F2) SIL 12, din data de 

15.09.2021; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.4/I.M. (F4) SIL 12, din data de 

15.09.2021; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.3/I.M. SIL 12, din data de 20.09.2021; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.4/I.M. SIL 12, din data de 20.09.2021; 

 Proces verbal în regim de fază determinantă nr. 3.6 I.M./SIL 12, din data de 11.10.2021; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.1/I.M. (F1), din data de 21.09.2021; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.2/I.M. (F2) SIL 12, din data de 

23.09.2021; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.4/I.M. (F4) SIL 12, din data de 

23.09.2021; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.3/I.M. (F3) SIL 12, din data de 

27.09.2021; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.4/I.M./SIL 12, din data de 28.09.2021; 

 Proces verbal în regim de fază determinantă nr. 3.6 I.M./SIL 12, din data de 11.10.2021; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.1/I.M. (F1), din data de 29.09.2021; 
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 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.2/I.M. (F2) SIL 12, din data de 

30.09.2021; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.4/I.M. (F4) SIL 12, din data de 

01.10.2021; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.3/I.M. (F3) SIL 12, din data de 

05.10.2021; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.4/I.M. SIL 12, din data de 06.10.2021; 

 Proces verbal în regim de fază determinantă nr. 3.6 I.M., din data de 11.10.2021; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.1/REV. (F1) SIL 12, din data de 

09.09.2021; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.2/REV. (F2) SIL 12, din data de 

10.09.2021; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.4/REV. (F4) SIL 12, din data de 

14.09.2021; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.3/REV. (F3) SIL 12, din data de 

14.09.2021; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.4/I.M./SIL 12, din data de 16.09.2021; 

 Proces verbal în regim de fază determinantă nr. 3.6 REV./SIL 12, din data de 23.09.2021; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.1/I.M. (F1), din data de 09.09.2021; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.2/I.M. (F2) SIL 12, din data de 

10.09.2021; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.4/I.M. (F4) SIL 12, din data de 

10.09.2021; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.3/I.M. (F3) SIL 12, din data de 

13.09.2021; 

 Proces verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse nr. 2.4/I.M./SIL 12, din data de 14.09.2021; 

 Proces verbal în regim de fază determinantă nr. 3.6 I.M./SIL 12, din data de 23.09.2021; 

 Adresa nr. 1611/06.01.2022 către Compania de Apă Arad S.A. 

În fapt, în baza Contractului “CL1 - Reabilitare reţele apă în municipiul Arad şi aducţiune apă în Fântânele” nr. 

22/21.02.2019, încheiat între Compania de Apă Arad S.A. în calitate de Autoritate Contractantă şi debitorul 

Hidroconstrucţia S.A., în calitate de Antreprenor General, acesta din urmă s-a obligat să execute lucrări de reabilitare ale 

conductelor de apă din municipiul Arad şi pe tronsonul Arad-Fântânele. 

În temeiul acestui contract, debitoarea a încheiat un contract de subantrepriză cu Diringer & Scheidel Romania S.R.L., 

respectiv Contractul de Subantrepriză nr. 531/04.06.2021, pentru preţul de 1.519.397,35 lei + T.V.A. 

În conformitate cu Procesele verbale de lucrări, confirmate de către debitoare şi de Inginer, valoarea totală a lucrărilor 

executate de Diringer & Scheidel Romania S.R.L. se ridica la suma de 1.759.691,39 lei + TVA. 

Conform susţinerilor petentei, la data de 25.10.2021, s-a emis către antreprenorul Hidroconstrucţia S.A. factura fiscală 

seria DUS nr. 68, aferentă lucrărilor executate şi confirmate în valoare de 2.094.032,75 lei, TVA inclus. 

Potrivit Cap. X art. 1 din Contractul de subantrepriză nr. 531/04.06.2021, plata facturilor se efectuează de către 

Antreprenorul General în termen de 3 zile de la data încasării contravalorii lucrărilor de la Autoritatea Contractantă. 

Petenta mai susţine faptul că, din informaţiile sale, Compania de Apă Arad ar fi achitat către Hidroconstrucţia S.A. 

contravaloarea lucrărilor facturate la data de 03.11.2021, ceea ce ar însemna că suma solicitată a devenit scadentă la data 

de 06.11.2021. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, administratorul judiciar a constatat următoarele: 

- Cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă nu i-a fost anexată Factura fiscală seria DUS nr. 

68/25.10.2021; 

- Nu s-a făcut dovada achitării de către Compania de Apă Arad S.A. a sumei de 2.094.032,75 lei către 

Hidroconstrucţia S.A. 

Astfel, analizând declarația de creanță, se constată că cererii de admitere a creanței nu i-a fost anexată nicio dovadă 

justificativă a sumelor solicitate. 

Prin urmare, DIRINGER & SCHEIDEL ROMANIA S.R.L. a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 

categoria creanţelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 2.094.032,75 lei, sub condiția suspensivă a 

dovedirii acestor sume până la data primului termen de judecată ce va fi stabilit în acest dosar.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

87. DISPOVER TRANSPORT S.R.L. 

DISPOVER TRANSPORT S.R.L., cu sediul procesual ales în Dumbrăvița, str. Conac, nr. 60, et. 3, Birou 24, Jud. 

Timiş, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J38/293/2010, C.U.I. RO27274679, prin reprezentant legal, a solicitat 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 279.084,28 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 
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Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță. S-a probat, de 

asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 279.084,28 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor fiscale emise și neachitate.   

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei de timbru; 

 Tranzacţie încheiată la data de 01.11.2021; 

 Contract de prestări servicii transport nr. 1777/10.05.2020; 

 Act adiţional nr. 1 la Contractul de prestări servicii transport nr. 1777/10.05.2020; 

 Act adiţional nr. 2 la Contractul de prestări servicii transport nr. 1777/10.05.2020;  

 Act adiţional nr. 3 la Contractul de prestări servicii transport nr. 1777/10.05.2020; 

 Act adiţional nr. 4 la Contractul de prestări servicii transport nr. 1777/10.05.2020; 

 Fișă client; 

 Facturile fiscale. 

În fapt, societatea Dispover Transport S.R.L. a efectuat servicii de transport elemente cămine vizitare din beton pentru 

debitorul Hidroconstrucţia S.A., fiind emise facturi fiscale neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în 

facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. crt. Nr. Factură Data factură Valoare factură Achitat/Stornat Rest de plată Acceptat Respins 

 4855 06.05.2021 44.211,48 lei 38.737,72 lei 5.473,76 lei 5.473,76 lei 0,00 lei 

1 4899 02.06.2021 35.281,72 lei 0,00 lei 35.281,72 lei 35.281,72 lei 0,00 lei 

2 4954 01.07.2021 39.881,96 lei 0,00 lei 39.881,96 lei 39.881,96 lei 0,00 lei 

3 5011 03.08.2021 48.678,44 lei 0,00 lei 48.678,44 lei 48.678,44 lei 0,00 lei 

4 5037 06.09.2021 27.136,23 lei 0,00 lei 27.136,23 lei 27.136,23 lei 0,00 lei 

5 5056 21.09.2021 28.547,33 lei 0,00 lei 28.547,33 lei 28.547,33 lei 0,00 lei 

6 5112 01.11.2021 32.271,25 lei 0,00 lei 32.271,25 lei 32.271,25 lei 0,00 lei 

7 5172 04.12.2021 41.270,15 lei 0,00 lei 41.270,15 lei 41.270,15 lei 0,00 lei 

8 5191 20.12.2021 20.543,44 lei 0,00 lei 20.543,44 lei 20.543,44 lei 0,00 lei 

Total 317.822,00 lei 38.737,72 lei 279.084,28 lei 279.084,28 lei 0,00 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea DISPOVER TRANSPORT S.R.L în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 279.084,28 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

88. DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA S.A. 

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA S.A., cu sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, strada Ilie 

Măcelaru nr. 28 A, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/352/2002, avand Cod Unic de Înregistrare 

14476722, cu adresa de corespondență și sediu procesual ales în Brașov, str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 33, județul 

Brașov, reprezentată legal prin domnul Niculae Havrilet, în calitate de Director General, prin Nicoleta Claudia 

PUSCASU - Șef Serviciu Managementul Litigiilor, în baza mandatului conferit de Politica de Delegare a Autorităţii, a 

formulat o declaraţie de creanţă solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 24.810,94 lei, reprezentând despăgubiri 

solicitate pentru deteriorarea instalaţiilor electrice şi a liniilor electrice subterane aparținând D.E.E.R. S.A. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 24.810,94 lei, reprezentând 

despăgubiri solicitate pentru deteriorarea instalatiilor electrice si a liniilor electrice subterane apartinand D.E.E.R. S.A. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Certificat de Înregistrare emis de către ORC de pe lângă Tribunalul Cluj - Certificat de înregistrare menţiuni 

din 31.12.2020 emis de către ORC de pe lângă Tribunalul Cluj; 

 Extras din Monitorul Oficial al României – partea a IV a - nr. 2351/10.07.2020 (pag. 1, 2 și 10);  

 Facturile fiscale;  

 Corespondența dintre creditoare și societatea debitoare.  

În fapt, la data deschiderii procedurii procedurii generale de insolventa, debitoarea Hidroconstructia S.A. figurează în 

evidențele contabile ale petentei cu creanțe neîncasate în sumă de 24.810,94 lei, reprezentând despăgubiri solicitate 

pentru deteriorarea instalaţiilor electrice şi a liniilor electrice subterane aparţinând D.E.E.R. S.A 
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În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea societăţii DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, 

în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 24.810,94 lei. 

89. DMA 11 FOREST S.R.L. 

DMA 11 FOREST S.R.L., cu sediul în oraş Nehoiu, Str. Valea Nehoiului, nr. 6, Judeţul Buzău, înmatriculată la 

Registrul Comerțului sub nr. J10/570/2007, CUI 21675345, reprezentată prin Dobre Constantin Adrian, în calitate de 

administrator, a formulat o declaraţie de creanţă solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 33.704,00 lei, 

reprezentând contravaloarea facturilor neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 33.704,00 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Fişă client; 

 Facturile fiscale menționate în cuprinsul Cererii formulate;  

 Taxă judiciară de timbru.  

În fapt, între cele două societăţi au existat raporturi comerciale sub forma simplificată, în baza cărora au fost emise 

facturile conform cărora creditoarea a livrat către Hidroconstrucţia S.A. mai multe cantități de cherestea, în valoare de 

33.704 lei, neachitate la termen. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea DMA 11 FOREST S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 33.704,00 lei, reprezentând facturilor neachitate. 

90. DP FUN S.R.L. 

DP FUN S.R.L., cu sediul în Caransebeş, Calea Severinului, nr. 160, jud. Caraş-Severin, având punct de lucru în Oraş 

Voluntari, Judeţul Ilfov, str. Tuberozelor, nr. 10, B3, tel. 0733022515, CUI RO 17753593, având nr. de ordine în 

Registrul Comerţului J11/637/2005, avand contul bancar RO 91BRDE426SV02980844260, reprezentată legal prin 

administrator Daniel Petruş Fundeanu şi conventional de avocat Ioan Stăiculescu, a formulat o declaraţie de creanţă 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 12.083,65 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță la grefa instanţei la data 

de 08.03.2022, 04.03.2022, data poştei. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 

de lei. 

Mai arată creditorul că, la rândul său, datorează către Hidroconstrucţia S.A. suma de 4.667,58 lei, reprezentând 

contravaloare serviciilor închiriere oferite de către debitoare şi invocă compensarea legală. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 12.083,65 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor fiscale neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Contract nr. DPF 21-20 din 30.03.2021; 

 Factura de avans DPF nr. 55020/30.03.2021; 

 Factura nr. 55026/09.04.2021 

 Procesele verbale nr. 01 și 02 din 02.04.2021; 

 Situația de lucrări nr. 26/09.04.2021; 

 Contractul nr. DPF 21-44/23.08.2021; 

 Procesul verbal din data de 06.09.2021; 

 Facturi fiscale; 

În fapt, în conformitate cu Contractul nr. DPF 21-44/23.08.2021 încheiat între cele două societăţi, creditoarea a închiriat 

către Hidroconstrucția S.A. - Sucursala UCM Moldova un utilaj pentru lucrările de foraj desfăşurate de către aceasta, 

fiind emise o serie de facturi fiscale neachitate la termenul scadent. 

Totodată, învederăm faptul că între părţi există datorii reciproce, certe, lichide şi exigibile până la concurenţa sumei mai 

mici de 4.667,58 lei. 

Potrivit prevederilor art. 90 alin. 1 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvemţă:  

„Deschiderea procedurii de insolvenţă nu afectează dreptul niciunui creditor de a invoca compensarea creanţei sale cu 

cea a debitorului asupra sa, atunci când condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la 

data deschiderii procedurii. Compensarea poate fi constatată şi de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar.”  
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Prin urmare, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată 

compensarea legală a sumei de 4.667,58 lei, fiind astfel stinsă creanţa deţinută de către Hidroconstrucţia S.A., motiv 

pentru care administratorul judiciar va proceda la înscrierea creditorului DP FUN S.R.L. în Tabelul Preliminar al 

Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum de 7.416,07 lei, reprezentând facturilor neachitate. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

91. DRALIN TRANS SIMBOL 2000 S.R.L.  

DRALIN TRANS SIMBOL 2000 S.R.L., cu sediul în str. Calea Bascov, bl. Q4, sc. A, ap. 1, loc. Pitești, jud. Argeş, 

înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J03/367/2004, având CUI RO 16188351, prin reprezentantul său legal, 

administrator Alexandru Dragoș Constantin, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 4.368,88 lei,  reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 24.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 4.368,88 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract prestări servicii; 

 Fişă client; 

 Taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între societatea Dralin Trans Simbol 2000 S.R.L. și Hidroconstrucţia S.A. s-au desfăşurat relaţii comerciale în 

baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă,  consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat Rest de plată 

4871 10.09.2020 10.10.2020 65.688,00 lei 65.688,00 lei 0,00 lei 

5016 15.04.2021 15.05.2021 51.989,69 lei 47.620,81 lei 4.368,88 lei 

TOTAL 117.677,69 lei 113.308,81 lei 4.368,88 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea DRALIN TRANS SIMBOL 2000 S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 4.368,88 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante.  

92. DUMITRU GH. PETRE-PAVEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

DUMITRU GH. PETRE-PAVEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu sediul profesional în Mun. Ploieşti, str. 

Veronica Micle, nr. 6, bl. F1B, sc. A, et. 2, ap. 10, jud. Prahova, înregistrată la oficiul Registrului Comerţului sub nr. 

F29/1372/2011, având C.U.I. 28988528, prin reprezentant legal, a formulat o cerere de admitere a creanţei împotriva 

debitoarei pentru suma de 27.000,00 lei, reprezentând contravaloarea facturilor emise şi neîncasate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declaraţia de creanţă la data de 25.02.2022. Petenta a făcut dovada achitării 

taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 27.000,00 lei, reprezentând 

contravaloarea facturii seria WDP nr. 000150/30.11.2021, în valoare de 13.500,00 lei, respectiv a facturii seria WDP nr. 

152/31.12.2021, în valoare de 13.500,00 lei. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Certificat de înregistrare; 

 Copie CI; 

 Contract de prestări servicii nr. 1/04.01.2021 şi Act Adiţional nr. 1/04.01.2021; 

 Factura seria WDP nr. 000150/30.11.2021; 

 Factura seria WDP nr. 152/31.12.2021; 

 Adresa emisă de Hidroconstrucţia S.A. către Hidro Prahova S.A. prin care a fost comunicat “Raportul Lunar de 

Progres nr. 35_Noiembrie 2021”; 

 Adresa emisă de Hidroconstrucţia S.A. către Hidro Prahova S.A. prin care a fost comunicat “Raportul Lunar de 

Progres nr. 36_Decembrie 2021”. 

În fapt, între Dumitru Gh. Petre-Pavel Întreprindere Individuală şi Hidroconstrucţia S.A. a fost încheiat Contractul de 

Prestări Servicii nr. 01/04.01.2021, în baza Contractului nr. 6394/UIP/1695/23.10.2018 (Contractul Principal) având ca 

obiect “CL1-Reabilitare şi extindere staţii de epurare apă uzată în oraşele Sinaia, Breaza-Staţii de tratare apă potabilă în 

oraşele Comarnic şi Sinaia, Jud. Prahova_Lot 1-Construirea staţiei de epurare apă uzată în oraşul Breaza, judeţul 
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Prahova”, încheiat între societatea debitoare Hidroconstrucţia S.A. în calitate de Antreprenor şi Hidro Prahova S.A. în 

calitate de Autoritate Contractantă/Beneficiar. 

Aşa cum se menţionează în cuprinsul declaraţiei de creanţă, prin Contractul nr. 01/04.01.2021 au fost stabilite drepturile 

şi obligaţiile părţilor şi valoarea acestuia. Derularea contractului a început la data de 04.01.2021, în prezent fiind în 

derulare. 

Petenta susţine faptul că au fost îndeplinite obligaţiile stabilite prin contract, acestea fiind totodată recunoscute prin 

Rapoartele de progres lunare transmise Beneficiarului (Hidro Prahova S.A) şi faţă de care nu au existat 

obiecţii/respingeri, conform contractului. 

Pentru activitatea depusă, au fost emise facturi care ulterior au fost comunicate societăţii debitoare, fiind achitate doar 

facturile aferente perioadei ianuarie-octombrie 2021, iar pentru perioada noiembrie-decembrie 2021 acestea nefiind 

achitate. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea DUMITRU GH. PETRE-PAVEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ în Tabelul Preliminar al 

Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 27.000,00 lei, reprezentând 

contravaloarea sumelor restante. 

93. DUNA ARMĂTURA BUCUREŞTI S.R.L. 

DUNA ARMĂTURA BUCUREŞTI S.R.L.,  cu sediul în Bd Ghencea 79, Hala 17, sector 6, Bucuresti, având CUI 

RO9164864 si J40/770/1997, reprezentată prin administrator Mihaela Bucerzan, a formulat o cerere de înscriere la masa 

credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 21.414,80 lei, reprezentând contravaloarea 

facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 21.414,80 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale şi avize; 

 Contract prestări servicii; 

 Fişă client; 

 Comenzi; 

 Taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între societatea Duna Armătura Bucureşti S.R.L. și Hidroconstrucţia S.A. s-au desfăşurat relaţii comerciale în 

baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea DUNA ARMĂTURA BUCUREŞTI S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 21.414,80 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante.  

94. DUO PROIECT S.R.L. 

DUO PROIECT S.R.L.,  cu sediul în Sebeşel, strada Cota nr. 48, judeţul Alba,  înmatriculată în Registrul Comerțului 

sub nr. J1/1258/2007, CUI 22522722, a depus declarație de creanță reprezentând garanţii de bună execuţie reţinute şi 

neachitate de către S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. Prin cererea formulată, S.C. DUO PROIECT S.R.L.  solicită 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 10.851,58  lei. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată că S.C. DUO PROIECT S.R.L. a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță.  S-a probat, de 

asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru, în cuantum de 200 lei (chitanţa 21020002628/21.02.2022). 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 10.851,58  lei reprezentând 

garanţii de bună execuţie reţinute şi  neachitate de către S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 contract prestaţii nr. 1/5404/22.07.2019; 

 un număr de 6 facturi; 

 chitanţa 21020002628/21.02.2022 plată taxa timbru; 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat că din suma solicitată, 3.255,48 lei reprezintă garanții de bună execuție pentru care 

nu sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 

Analizând cererea și înscrisurile depuse de petentă, sub rezerva coroborării acestora cu datele înscrise în fișa client ce 

urmează a se obține de la debitoarea S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A., consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost 

desemnat în calitate de administrator judiciar urmează să constate temeinicia susținerilor SC DUO PROIECT SRL și să 

procedeze la înscrierea acesteia în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, după cum 

urmează: 
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 cu suma în cuantum de 3.255,48 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 7.596,10 lei, creanţă pură şi simplă.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

95. DUT TRANS COMPANY S.R.L. 

DUT TRANS COMPANY S.R.L., cu sediul în municipiul Vulcan, str. Coroieşti, nr. 67, jud. Hunedoara, înregistrată la 

Registrul Comertului Hunedoara sub nr. J20/ 20/ 2021, având CUI: 43541069, reprezentată prin administrator Dut Dinca 

Cristian, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 

17.000,00 lei,  reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 21.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 17.000,00 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între societatea Dut Trans Company S.R.L. și Hidroconstrucţia S.A. s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza 

cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea DUT TRANS COMPANY S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 17.000,00 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante.  

96. E.J.E.C. FOODS S.R.L.  

E.J.E.C. FOODS S.R.L, cu sediul în orașul Bumbesti-Jiu, strada Aleea Gării, bl. 1, sc. 1, et. 7, ap. 20, jud. Gorj, 

înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J18/821/2021, având CUI 44601746, reprezentată prin administrator 

Jeristeanu Elena, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în 

cuantum de 4.600 lei, reprezentând garanţie conform Contractului de închiriere nr. 3983/15.11.2021. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 24.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 4.600 lei, reprezentând 

garanţie conform Contractului de închiriere nr. 3983/15.11.2021. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Taxă judiciară de timbru în suma de 200 RON; 

 Copia Contractului nr. 3983/15.11.2021;  

 Copia facturii nr. 013002/15.11.2021.  

În fapt, între societatea E.J.E.C. Foods S.R.L. și Hidroconstrucţia S.A. s-a încheiat Contractul de închiriere nr. 

3983/15.11.2021, în baza căruia a fost încasată de către debitoare suma în cuantum de 4.600 lei, cu titlu de garanţie.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă,  consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat Rest de plată Acceptat 

13002 15.11.2021 15.12.2021 4.600,00 lei 0,00 lei 4.600,00 lei 4.600,00 lei 

TOTAL 4.600,00 lei 0,00 lei 4.600,00 lei 4.600,00 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea E.J.E.C. FOODS S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 4.600 lei, reprezentând garanţie conform Contractului de închiriere nr. 

3983/15.11.2021. 

97. E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A. 

E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A.,  cu sediul în Tg. Mureş, B-dul Pandurilor nr. 42, et. 2, jud. Mureş, înmatriculată în 

Registrul Comerțului sub nr. J26/1194/2017, CUI RO22043010, a formulat cerere de înscriere la masa credală, 

solicitând solicită înscrierea sumei totale de 430.123,95 lei, reprezentând contravaloarea facturilor de energie electrică şi 

gaze naturale emise pentru consumul anterior deschiderii procedurii şi neachitate de către Hidroconstrucția S.A., precum 

şi contravaloarea  taxei  de timbru. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată că E.ON Energie România S.A. a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță.  S-a probat, de 

asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru, în cuantum de 200 lei (OP 2202080907/08.02.2022). 
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Pe fondul cererii 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 430.123,95 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor de energie electrică şi gaze naturale emise pentru consumul anterior deschiderii procedurii şi 

neachitate de către Hidroconstrucția S.A., la care se adaugă taxa de timbru. 

În dovedirea pretențiilor invocat au fost anexate următoarele documente: 

 Situaţia facturilor neîncasate, în sumă de 415.495,88 lei; 

 Situaţie penalităţi neachitare în termen, în sumă de 14.428,07 lei; 

 Ordin plată taxă de timbru 2202080907/08.02.2022,  în valoare de 200,00 lei. 

Analizând cererea și înscrisurile depuse de petentă, sub rezerva coroborării acestora cu datele înscrise în fișa client ce 

urmează a se obține de la debitoarea Hidroconstrucția S.A.,    consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat 

în calitate de administrator judiciar urmează să constate temeinicia susținerilor E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A. și să 

procedeze la înscrierea acesteia în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată în cuantum de 430.123,95  lei. 

98. ECO PUBLIC S.R.L. 

ECO PUBLIC S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 319, Obiectiv 19B, camera 1, Parter, 

Sector 6, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/16762/2006, C.U.I. 19123039, reprezentată convenţional de 

S.C.A. “Stancu, Rachitan şi Asociaţii” prin avocat Nistor Ruxandra Iuliana cu sediul în Bucureşti, Calea Moşilor, nr. 51, 

Etaj 1, Sector 3, a formulat o cerere de admitere a creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 10.423,03 lei, 

reprezentând contravaloarea facturilor neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declaraţia de creanţă la data de 25.02.2022. Petenta a făcut dovada achitării 

unei taxe judiciare de timbru de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 10.423,03 lei, reprezentând 

contravaloarea bunurilor livrate şi serviciilor prestate şi neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul cadru de închiriere a toaletelor ecologice nr. 7252/01.11.2019; 

 Act adiţional nr. 1 la Contractul nr. 7252/01.11.2019; 

 Fişă sold; 

 Fişa calcul penalităţi; 

 Facturile fiscale; 

 Taxa judiciară de timbru; 

 Împuternicire avocaţială. 

În fapt, între petentă şi societatea debitoare s-a încheiat, în data de 01.11.2019, Contractul cadru de închiriere a toaletelor 

ecologice nr. 7252, privind închirierea şi întreţinerea toaletelor. Acest contract a fost completat cu Actul adiţional nr. 1. 

În temeiul Contractului antemenționat au fost emise facturi în valoare totală de 8.574,93 lei, facturi neachitate de către 

debitoare. 

Conform art. 7 din contract a fost stabilită o penalitate de 0,25% pe zi de întârziere, astfel încât petenta a procedat la 

calculul penalităţilor de la data scadenţei fiecărei facturi şi până la data de 19.01.2022, data deschiderii procedurii de 

insolvenţă. 

Nr. 

crt. 

Nr. 

Factură 
Data factură 

Data 

scadentă 

Valoare 

factură 

Achitat/ 

Stornat 
Rest de plată 

Data calcul 

penalităţi 

Zile 

întârziere cf 

calcule 

creditor 

Procent 

penalizator 

Cuantum 

penalități 

1 297617 21.09.2021 28.09.2021 886,60 lei 0,00 lei 886,60 lei 

19.01.2022 

111 

0,25% 

246,03 lei 

2 297618 21.09.2021 28.09.2021 1.761,20 lei 0,00 lei 1.761,20 lei 111 488,73 lei 

3 297850 30.09.2021 07.10.2021 880,60 lei 0,00 lei 880,60 lei 102 224,55 lei 

4 297851 30.09.2021 07.10.2021 429,00 lei 0,00 lei 429,00 lei 102 109,40 lei 

5 297852 30.09.2021 07.10.2021 880,60 lei 0,00 lei 880,60 lei 102 224,55 lei 

6 299206 29.10.2021 05.11.2021 880,60 lei 0,00 lei 880,60 lei 74 162,91 lei 

7 299207 29.10.2021 05.11.2021 214,53 lei 0,00 lei 214,53 lei 74 39,69 lei 

8 299208 29.10.2021 05.11.2021 880,60 lei 0,00 lei 880,60 lei 74 162,91 lei 

9 300589 29.11.2021 06.12.2021 880,60 lei 0,00 lei 880,60 lei 43 94,66 lei 

10 300590 29.11.2021 06.12.2021 880,60 lei 0,00 lei 880,60 lei 43 94,66 lei 

Total 8.574,93 lei 0,00 lei 8.574,93 lei    1.848,10 lei 

Analizând cererea și înscrisurile depuse de petentă, sub rezerva coroborării acestora cu datele înscrise în fișa client ce 

urmează a se obține de la debitoarea Hidroconstrucția S.A.,   consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar urmează să constate temeinicia susținerilor ECO PUBLIC S.R.L. și să procedeze la 

înscrierea acesteia în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată 

în cuantum de 10.423,03 lei. 

99. EDILCONST S.A. 
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EDILCONST S.A. (în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective), cu sediul social în mun. Câmpina, str. Bucea, 

nr. 2, Judeţul Prahova, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J29/495/1991, având C.U.I. 1323433, prin 

administrator special, Neagu Cristian Viorel, a formulat o cerere de admitere a creanţei împotriva debitoarei pentru suma 

de 197.237,45 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate şi garanţie de bună execuţie. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declaraţia de creanţă la data de 01.03.2022. Petenta a făcut dovada achitării 

unei taxe judiciare de timbru de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 197.237,45 lei, compusă din 

suma în cuantum de 178.576,09 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor livrate şi serviciilor prestate şi neachitate, 

respectiv suma de 18.661,36 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul livrare betoane nr. 92/17.02.2021; 

 Facturile fiscale; 

 Taxa judiciară de timbru. 

În fapt, între petentă şi societatea debitoare s-a încheiat, în data de 17.02.2021, Contractul cadru livrare betoane nr. 92, 

în baza căruia au fost emise facturi fiscale neachitate la termenul scadent de către debitoare.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea EDILCONST S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, după 

cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 18.661,36 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 178.576,09 lei, creanţă pură şi simplă.  

100. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. 

E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A., cu sediul social în Constanţa, str. Nicolae Iorga, nr. 89A, jud. Constanţa, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J13/791/2002, având CUI 145000308, a formulat o cerere de înscriere la 

masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 3.034,50 lei, reprezentând contravaloare 

facturi neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

02.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de    3.034,50 lei, reprezentând 

contravaloare facturi neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi scadente și neachitate; 

 Deviz unic de lucrări; 

 Proces verbal; 

 Ordonanţă de clasare; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 3.034,50 lei, reprezentând contravaloare facturi neachitate. 

101. E-DISTRIBUŢIE BANAT S.A. 

E-DISTRIBUŢIE BANAT S.A., cu sediul social în Timişoara, str. Pestalozzi, nr. 3-5, jud. Timiş, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J35/274/2002, având C.U.I. 14490379, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 28.500,30 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciilor 

produse de către debitoare. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 28.500,30 lei 

reprezentând contravaloarea facturilor emise și neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate documente care dovedesc producerea şi întinderea prejudiciilor 

produse de către debitoare. 
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În fapt, potrivit susținerilor petentei, pe timpul desfăşurării activităţilor specifice, angajaţii Hidroconstrucţia S.A. au 

avariat instalaţiile E-Distribuţie S.A. în municipiul Arad (19.11.2019, 01.09.2020 şi 21.10.2020) şi Băile Herculane 

(03.06.2020). 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea E-DISTRIBUŢIE BANAT S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 28.500,30 lei, reprezentând contravaloarea facturilor emise și neachitate. 

102. EDYRAR TRANS S.R.L. 

EDYRAR TRANS S.R.L. cu sediul social în com. Săucești, str. Primăverii, nr. 21, jud. Bacău, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J04/725/2020, având C.U.I. RO 42669052, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 81.367,58 lei, reprezentând contravaloarea facturi fiscale 

neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 81.367,58 lei, reprezentând 

contravaloarea facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturile fiscale restante; 

 Fişă client; 

 Proces verbal de predare-primire mijloace fixe; 

 Contract nr. 2405/22.03.2021; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea  EDYRAR TRANS S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 81.367,58 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

103. ELBO VOLTAJ S.R.L.  

ELBO VOLTAJ S.R.L., cu sediul în Tg. Mureş, str. Eden, nr. 9, jud, Mureş, înmatriculată la Registrul Comerțului sub 

nr. J26/1398/1992, având CUI RO 2610412, prin reprezentantul său legal, administrator Ioana Silivasan, a formulat o 

cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 35.450,93 lei, 

reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 24.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 35.450,93 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract subantrepriză şi acte adiţionale; 

 Contract de lucrări; 

 Fişă client; 

 Proces verbal de recepţie lucrări; 

 Taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între societatea Elbo Voltaj S.R.L. și Hidroconstrucţia S.A. s-au desfăşurat relaţii comerciale în baza cărora au 

fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

Suma de 17.114,35 lei şi suma de 6.013,15 lei reprezintă garanții de bună execuţie reținute în baza Contractului de 

subantrepriză nr. 15062/11.08.2015 încheiat între creditoare și Hidroconstrucția S.A la Contractul de lucrări nr. 

1893/MS-TM-RB -02/23.05.2014, încheiat între societatea debitoare (antreprenor) și Compania Aquaserv S.A. 

(beneficiar). Garanțiile au fost reținute la plata facturilor nr. 1166/30.9.2015, respectiv nr. 1194/12.11.2015, facturi ce 

reprezintă preţul Contractului de subantrepriză nr. 15062/11.08.2015. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea ELBO VOLTAJ S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 23.127,50 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 12.323,43 lei, creanţă pură şi simplă.   
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104. ELECTRICA FURNIZARE S.A. 

ELECTRICA FURNIZARE S.A., cu sediul social în Şos. Ştefan cel Mare, nr. 1A, sector 1, București, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J40/8974/22.07.2011, având C.U.I. RO  28909028, a formulat o cerere de înscriere la masa 

credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 15.364,49 lei, reprezentând debit principal. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 15.364,49 lei, reprezentând 

debit principal. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea  ELECTRICA FURNIZARE S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 15.364,49 lei, reprezentând debit principal. 

105. ELECTRICA FURNIZARE S.A. - CRC BUZĂU 

ELECTRICA FURNIZARE S.A. - CRC BUZĂU, cu sediul în Buzău, Bd. Mareşal Alex Averescu, nr. 3, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/8974/25.07.2011, având CUI 28909028, reprezentată prin dl. Vasile Dobre, 

director al CRC Buzău, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în 

cuantum de 3.632,57 lei, reprezentând contravaloarea energiei electrice furnizate societăţii Hidroconstructia S.A. 

Sucursala Siriu, în baza facturilor şi a Contractului de furnizare energie electrică anexate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Lista facturilor neachitate 

 Contractul dintre părţi; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, între părţi au fost stabilite relaţii contractuale şi creditoarea a furnizat energie electrică debitoarei, însă aceasta 

din urmă nu şi-a respectat principala obligaţie ce a luat naştere în sarcina sa, respectiv aceea de a achita integral şi la 

termen contravaloarea energiei electrice furnizate. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ELECTRICA FURNIZARE S.A. - CRC BUZĂU în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 3.632,57 lei, reprezentând contravaloarea energiei 

electrice furnizate societăţii Hidroconstructia S.A. Sucursala Siriu. 

106. ELECTRICA FURNIZARE SA - CRC Galați 

ELECTRICA FURNIZARE SA - CRC Galați, cu sediul social în Şos. Ştefan cel Mare, nr. 1A, sector 1, București, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/8974/22.07.2011, având C.U.I. RO  28909028, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 16.344,24 lei, reprezentând facturi 

fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 16.344,24 lei, reprezentând 

facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 
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În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea  ELECTRICA FURNIZARE SA - CRC Galați în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 16.344,24 lei, reprezentând facturi fiscale neachitate. 

107. ELECTRO ALFA INTERNAȚIONAL S.R.L. 

ELECTRO ALFA INTERNAȚIONAL S.R.L., cu sediul în Mun. Botoşani, str. Calea Naţională, nr. 15, Jud. Botoşani, 

înregistrată la oficiul Registrului Comerţului sub nr. J07/1310/1994 având C.U.I. RO 7348194, prin reprezentant legal, a 

formulat o cerere de admitere a creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 893.835,20 lei.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declaraţia de creanţă la data de 25.02.2022. Petenta a făcut dovada achitării 

taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 893.835,20 lei din care: 

- 893.635,20 lei reprezintă obligaţii de plată rezultate din derularea Acordului Contractual/Contract de execuţie 

de lucrări nr. 19.09.337 din 17.09.2019, cu Actele adiţionale ulterioare şi a Contractului de asociere nr. 54348 

din 02.09.2019, cu Actele adiţionale ulterioare, respectiv din facturile fiscale nr. 752 din 12.11.2021, în sumă 

de 811.966,71 lei şi 771 din 10.12.2021, în sumă de 81.668,49 lei; 

- 200 lei, reprezentând cheltuieli de judecată aferente. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul de asociere nr. 54348/02.09.2019; 

 Act Adiţional nr. 1; 

 Act adiţional nr. 1/2020; 

 Garanţie de bună execuţie; 

 Acordul contractual la Contractul de execuţie lucrări; 

 Factura seria ANT din data de 12.11.2021, în valoare de 811.966,71 lei; 

 Factura seria ANT din data de 10.12.2021, în valoare de 81.688,49 lei; 

 Fişa contului; 

 Notificare Electro Alfa Internațional S.R.L. nr. 104/05.01.2022; 

 Confirmarea de primire de către debitoare a notificării; 

 Dovada achitării taxei de timbru. 

În fapt, între Electro Alfa International S.R.L. şi Hidroconstrucţia S.A. a fost încheiat Contractul de asociere nr. 54348 

din 02.09.2019, cu Actele adiţionale ulterioare, pentru a participa împreună la licitaţia organizată de Agenţia Naţională 

de Îmbunătăţiri Funciare, în vederea “Execuţiei lucrărilor pentru obiectivele de investiţie aflate în administrarea ANIF, 

din cadrul Programului Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din Romania-etapa I (2 loturi 2 

execuţie)-Lot 2- Reabilitarea Infrastructurii Principale de Irigaţii din Amenajarea hidroameliorativă - Petroiul Ştefan cel 

Mare, judeţele Ialomiţa şi Călaraşi.” 

Hidroconstrucţia S.A. a fost ales Lider al Asocierii, împuternicit să reprezinte Asocierea în relaţiile acesteia cu entitatea 

contractantă/beneficiarul ANIF. 

În urma adjudecării licitaţiei de către Asocierea “Hidroconstrucţia S.A. - Electro Alfa International S.R.L”, aşa cum 

rezultă din raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică nr. 16.827 din 23.08.2019, în calitatea sa de 

lider al Asocierii, Hidroconstrucţia S.A. a încheiat cu ANIF Acordul Contractual/Contractul de execuţie de lucrări nr. 

19.09.337 din 17.09.2019, cu Actele adiţionale ulterioare. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 12.17 şi art. 12.18 din Contractul de asociere nr. 54348 din 02.09.2019, membrii 

Asocierii au convenit de comun acord că pentru lucrările executate şi serviciile prestate, Electro Alfa International 

S.R.L. va emite către liderul Asocierii o factură corespunzătoare preţului lucrărilor executate, serviciilor prestate şi 

produselor livrate potrivit domeniului său de lucrări, recunoscute de Beneficiar, iar acesta va emite o factură globală 

către Beneficiar. 

După încasarea sumelor facturate de la Beneficiar, liderul Asocierii (Hidroconstrucţia S.A.), trebuia să redistribuie, în 

termen de 5 zile, către asociatul Electro Alfa Internațional S.R.L. sumele ce i se cuveneau conform facturilor emise de 

aceasta. 

Pentru lucrările executate, serviciile prestate şi produsele livrate, conform situaţiilor de lucrări aprobate, recunoscute şi 

confirmate de Beneficiar, Electro Alfa International S.R.L. a emis facturi fiscale către liderul Asocierii, Hidroconstrucţia 

S.A., urmând a încasa preţul cuvenit după emiterea facturii globale şi încasarea preţului de la Beneficiar de către liderul 

Asocierii. 

Astfel, Electro Alfa International S.R.L. a emis către Hidroconstrucţia S.A. facturile fiscale nr. 752/12.11.2021, în sumă 

de 811.966,71 lei şi nr. 771/10.12.2021, în sumă de 81.668,49 lei. 

Astfel cum susţine petenta, plata de către Beneficiar (ANIF) s-a făcut în luna Decembrie 2021, Liderul Asocierii 

încasând integral contravaloarea facturii consolidate (care include şi contravaloarea facturilor petentei). 

Mai mult, Electro Alfa Internațional S.R.L. a comunicat către debitoare Adresa nr. 104/05.01.2022, prin intermediul 

căreia se solicită comunicarea unui termen de plată a creanţei de 893.635,20 lei. 

Ulterior, conform celor menţionate de către petentă, le-a fost adus la cunoştinţă faptul că, Hidroconstrucţia S.A., în 

calitate de cedent, cu încălcarea art. 11.1 din Contractul de asociere nr. 54348/02.09.2019, respectiv fără acordul Electro 
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Alfa Internațional S.R.L., a încheiat cu CEC Bank S.A., în calitate de constitutor, Contractul de Ipotecă mobiliară nr. 32 

din data de 28.07.2021 asupra “tuturor drepturilor, titlurilor şi beneficiilor prezente şi viitoare în legătură cu primirea 

sumelor datorate în baza Acordului contractual de execuţie lucrări nr. 19.09.337/17.09.2019”, ipotecă comunicată ANIF, 

în calitate de terţ persoană juridică, prin Notificarea CEC Bank nr. PV/B/2226/27.07.2021, înregistrată la ANIF în data 

de 28.07.2021 sub nr. 17.116. 

ANIF a plătit toate sumele rezultate din lucrările executate, serviciile prestate şi produsele livrate de către Asociere către 

Hidroconstrucţia S.A., care însă a folosit sumele ce se cuveneau Electro Alfa Internațional S.R.L. în alte scopuri. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ELECTRO ALFA INTERNATIONAL S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 893.835,20 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

108. ELECTROECHIPAMENT S.R.L. 

ELECTROECHIPAMENT S.R.L. cu sediul social în Bocşa, str. Bichistin, nr. 37, jud. Caraş-Severin, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J11/451/1991, având CUI RO 1057757, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 10.274,23 lei, reprezentând contravaloare factură fiscală 

neachitată.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

03.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 10.274,23 lei, reprezentând 

contravaloare factură fiscală neachitată.  

Mai arată creditorul că, la rândul său, datorează către Hidroconstrucţia S.A. suma de 12.541,27 lei, reprezentând 

contravaloarea serviciilor închiriere oferite de către debitoare şi invocă compensarea legală. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Acord de asociere; 

 Extras; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Între părţi există datorii reciproce, certe, lichide şi exigibile până la concurenţa sumei mai mici de 10.274,23 lei. 

Potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență:  

„Deschiderea procedurii de insolvenţă nu afectează dreptul niciunui creditor de a invoca compensarea creanţei sale cu 

cea a debitorului asupra sa, atunci când condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la 

data deschiderii procedurii. Compensarea poate fi constatată şi de  consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost 

desemnat în calitate de administrator judiciar sau lichidatorul judiciar.”  

Prin urmare,  consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată 

compensarea legală a sumei de 10.274,23 lei, fiind astfel stinsă creanţa deţinută de către Hidroconstrucţia S.A. până la 

concurenţa sumei de 10.274,23 lei, rămânând un sold în cuantum de 2.267,04 în favoarea debitoarei, motiv pentru care 

societatea ELECTROECHIPAMENT S.R.L. nu va figura în cuprinsul Tabelului Preliminar al Creditorilor 

Hidroconstrucția S.A. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

109. ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL S.R.L. 

ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL S.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Timişoara, nr. 2A, jud. Caraş-Severin, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J11/417/1995, având CUI RO 5567791, a formulat o cerere de înscriere la 

masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 289.793,92 lei, reprezentând contravaloare 

facturi fiscale neachitate și garanţie de bună execuție.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 289.793,92 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate și garanţie de bună execuție.  

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Acord de asociere; 

 Extras; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între cele două societăți a fost încheiat Contractul de subantrepriză nr. 19/2014 la Contractul nr. HC 1891/20144, 

prin care creditoarea s-a obligat să presteze în favoarea Hidroconstructia S.A. serviciile asociate lucrărilor de instalații 
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electrice și SCADA, necesare pentru reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, rețelelor de distribuție și 

rețelelor de canalizare din Reşiţa.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 

categoria creanțelor chirografare, după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 187.269,18 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 102.524,74 lei, creanţă pură şi simplă.   

110. ELECTROSISTEM S.R.L. 

ELECTROSISTEM S.R.L., cu sediul social în Reşiţa, b-dul. Revoluţia din Decembrie, bl. 27, ap. 4, jud. Caraş-Severin, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J11/964/2004, având C.U.I. RO16995548, reprezentată prin administrator 

Puşcaş Iulian Zaharia, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în 

cuantum de 420.110,05 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale şi reţinerilor monetare 10% - garanţii de bună 

execuţie. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 420.110,05 lei, 

reprezentând contravaloarea facturilor fiscale şi reţinerilor monetare 10% - garanţii de bună execuţie. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi; 

 Acordul de asociere “Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, reţelelor de distribuţie şi reţelelor de 

canalizare din Reşiţa”; 

 Acordul contractual R1792/07.04.2014; 

 Extrasul de cont “Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, reţelelor de distribuţie şi reţelelor de 

canalizare din Reşiţa” nr. 5/143 din 04.02.2022. 

În fapt, Electrosistem S.R.L. a desfăşurat relaţii comerciale cu debitoarea Hidroconstrucţia S.A., în baza cărora au fost 

emise facturi, respectiv au fost reținute garanţii de bună execuţie care nu au fost restituite de către debitoare la termenul 

scadent.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea ELECTROSISTEM S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 336.491,08 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 83.818,97 lei, creanţă pură şi simplă.   

111. ELGABI S.R.L. 

ELGABI S.R.L., având sediul în sat Hanu Conachi, com. Fundeni, jud. Galați, înregistrată la Registrul Comerțului sub 

nr. J17/1385/2007, având CUI 22291156, prin reprezentant legal Geni Badiu, în calitate de administrator, a formulat 

declarație de creanță pentru suma de 94.526,02 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate de 

debitoare, penalități de întârziere aferente neplății facturilor amintite și contravaloarea taxei de timbru achitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Totodată, petenta a efectuat plata taxei de timbru în cuantum 

de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Pe fondul cererii: 

Petenta a formulat cerere de înscriere la masa credală pentru valoarea de 94.526,02 lei, sumă compusă din: 

- 89.317,29 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate emise în executarea Contractelor încheiate între 

cele două societăți; 

- 5.008,73 lei, reprezentând penalități de întârziere ca urmare a neplății facturilor antemenționate; 

- 200 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru. 

În dovedirea pretențiilor sale, petenta a anexat: 

 Situația facturilor emise de petentă și neachitate de debitoare; 

 Facturi fiscale; 

 Contractele de închiriere utilaje terasiere și alte utilaje, având nr. 1510/04.03.2019 și nr. 4536/01.09.2020; 

 Notificare din partea petentei către debitoare; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
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În fapt, între Elgabi S.R.L., în calitate de proprietar, și Hidroconstrucția S.A., în calitate de chiriaș, au fost încheiate 

două Contracte de închiriere utilaje terasiere și alte utilaje, având nr. 1510/04.03.2019 și nr. 4536/01.09.2020. 

În temeiul acestor contracte, proprietarul se obliga să asigure chiriașului folosința cu privire la o serie de echipamente în 

vederea execuției lucrărilor de amenajare a rețelei de apă și canalizare de către Hidroconstrucția S.A. Aceasta din urmă 

avea obligația de a achita contravaloarea folosinței bunurilor închiriate, conform tarifelor stabilite în cele două contracte, 

și anume: 90 lei/oră pentru Buldoexcavatorul Caterpillar, 90 lei/oră pentru Buldoexcavatorul Hitachi și 50 lei/oră pentru 

miniexcavatorul JCB. 

În derularea celor două contracte de închiriere petenta a emis facturi fiscale, stabilind chiriile la plata cărora debitoarea 

era obligată. Dintre acestea, debitoarea a achitat doar o parte. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ELGABI S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă 

solicitată în cuantum de 94.526,02 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante şi penalităţi de întârziere.  

112. ELIS PAVAJE S.R.L.  

ELIS PAVAJE S.R.L., cu sediul în Petresti, str. Zorilor, nr. 1, jud. Alba, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. 

J01/948/1991, prin reprezentantul sau legal, administrator  Gota Emil Elisiu, a formulat o cerere de înscriere la masa 

credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 37.239,16 lei, reprezentând contravaloarea 

facturilor restante la care se adaugă 200 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru; 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 03.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 37.239,16 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În susținerea pretențiilor solicitate au fost depuse următoarele documente: 

 Facturile fiscale; 

 Fișa client; 

 Împuternicire avocațială; 

 Taxa judiciară de timbru. 

În fapt, între societatea Elis Pavaje S.R.L. și Hidroconstrucţia S.A. s-au desfăşurat relaţii comerciale în baza cărora au 

fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă,  consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat că situația creanțelor solicitate se prezintă astfel:  

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat Rest de plată 

261082 15.10.2021 14.11.2021 9.418,85 lei 3.923,81 lei 5.495,04 lei 

263057 29.10.2021 28.11.2021 15.863,28 lei 0,00 lei 15.863,28 lei 

264874 17.11.2021 17.12.2021 15.880,84 lei 0,00 lei 15.880,84 lei 

TOTAL 41.162,97 lei 3.923,81 lei 37.239,16 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea  ELIS PAVAJE S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 37.439,16 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante și a taxei judiciare 

de timbru. 

113. ELITA SIMEX S.R.L. 

ELITA SIMEX S.R.L. cu sediul social în loc. Sâncraiu de Mureș, str. Delureni, nr. 129, jud. Mureş, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J26/1591/1991, având C.U.I. RO 1281419, a formulat o cerere de înscriere la masa credală 

a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 4.668,13 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale 

neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 4.668,13 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Factură fiscală restantă; 
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 Centralizatorul aferent facturii; 

 Ordin de plată; 

 Extras de cont; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea  ELITA SIMEX S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 4.668,13 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

114. ELPRECO S.A. 

ELPRECO S.A., cu sediul social în Municipiul Craiova, Calea Severinului nr. 44, Județul Dolj, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/103/1991, având CUI RO 2321635, office@elpreco.ro, 

reprezentată legal prin Director General Adrian Bezerghianu, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 18.409,30 lei, reprezentând contravaloarea materialelor de 

construcții livrate și neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 18.409,30 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul de vânzare-cumpărare nr. 133/29.04.2021;  

 Facturile fiscale seria FELP21 nr. 020124/26.08.2021, 020375/30.08.2021 și 028252/16.11.2021;  

 Comenzile debitoarei nr. 3211 din 19.08.2021 și nr. 3442 din 15.11.2021, transmise prin e-mail;  

 Avizele de însoțire a mărfii nr. 022119/16.11.2021, 016058/30.08.2021 și 015839/26.08.2021;  

 Bonurile de confirmare cursă nr. 347748/26.08.2021, 348321/30.08.2021 și 355311/16.11.2021.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea  ELPRECO S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată în cuantum de 18.409,30 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

115. ELSERV S.R.L. 

ELSERV S.R.L., cu sediul social în localitatea Râmnicu Vâlcea, strada Gib Mihăescu, nr. 21, judeţul Vâlcea, având CUI 

RO 18237183, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea sub nr. J38/1147/2005, reprezentată 

legal prin dl. Ochea Valentin, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei 

creanțe în cuantum de 68.583,56 lei, reprezentând servicii prestate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Factura nr. 546 din data de 06.04.2021, în sumă de 68.594,74 lei, cu sold de 60.594,74 lei; 

 Situaţie de plată nr. 35 din data de 08.03.2021; 

 Dovada achitării sumei de 3.000 de lei din factura nr. 546/06.04.2021 cu ordinul de plată nr. 761 din data de 

17.09.2021; 

 Dovada achitării sumei de 2.500 de lei din factura nr. 546/06.04.2021 cu ordinul de plată nr. 777 din data de 

24.09.2021; 

 Dovada achitării sumei de 2.500 de lei din factura nr. 546/06.04.2021 cu ordinul de plată nr. 900 din data de 

09.11.2021; 

 Factura nr. 654 din data de 06.07.2021, în sumă de 5.242,74 lei; 

 Situaţie de plată nr. 227 din data de 29.06.2021; 

 Factura nr. 914 din data de 22.12.2021, în sumă de 2.746,08 lei; 

 Situaţie de plată nr. 510 din data de 21.12.2021; 

 Fişă cont terţi - Beneficiari pe terţul 1556820 (Hidroconstructia S.A. - SUC. UCM Rm. Vâlcea) perioada 

01/01/2021 - 18.01.2022; 

 Extras de cont confirmat la data de 31.12.2021. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 
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la înscrierea ELSERV S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă 

solicitată în cuantum de 68.583,56 lei, reprezentând servicii prestate. 

116. EMIVAS CONS S.R.L. 

EMIVAS CONS S.R.L.,  cu sediul social în mun. Reghin, str. Mihai Viteazu, nr. 2, jud. Mureş, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J26/1706/1994, având C.U.I. RO  6669234, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 426.448,96 lei, reprezentând garanții de bună executare. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022. 

În conformitate cu prevederile art. 115 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 

de insolvenţă este scutită de achitarea taxei judiciare de timbru. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 426.448,96 lei, reprezentând 

garanții de bună executare. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Extras de cont; 

 Contracte. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea EMIVAS CONS S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 415.638,36 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 10.810,60 lei, creanţă pură şi simplă.   

117. ENEL ENERGIE S.A.  

ENEL ENERGIE S.A., cu sediul social în București, str. Mircea Vodă, nr. 30, et. 5, cam. 5.3, sector 3, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J40/12303/2007, având C.U.I. 22000460, cu sediul procesual ales în București, B-dul 

Dimitrie Pompei, nr. 10A, Clădirea C3, Sector 3, reprezentată prin Ovidiu Sperila și Asociații SCA, solicitând înscrierea 

unei creanțe în cuantum de 1.097.268,59 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale emise și neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 1.097.268,59 lei, 

reprezentând contravaloarea energiei electrică.  

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturile fiscale; 

 Contract furnizare energie electrică; 

 Fișă Client. 

În fapt, societatea Enel Energie S.A. a livrat energie electrică către debitoarea Hidroconstrucţia S.A., fiind emise facturi 

fiscale achitate parțial de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată se prezintă astfel:  

Data document Nr. document Explicații Valoare factură  Achitat Rest de plată 

19.09.2014 7029888 Factura în sold 4,25 lei 0,00 lei 0,00 lei 4,25 lei 

29.07.2015 5736018 Factura în sold -76,35 lei -76,35 lei 0,00 lei 0,00 lei 

15.01.2020 161 Plata 0,00 lei -76,35 lei 0,00 lei 0,00 lei 

01.08.2015 5731480 Factura în sold -1,34 lei 0,00 lei 0,00 lei -1,34 lei 

29.07.2015 5724383 Factura în sold -3,42 lei -3,42 lei 0,00 lei 0,00 lei 

15.01.2020 161 Plata 0,00 lei -3,42 lei 0,00 lei 0,00 lei 

29.07.2015 5722940 Factura în sold -12,35 lei -12,35 lei 0,00 lei 0,00 lei 

15.01.2020 161 Plata 0,00 lei -12,35 lei 0,00 lei 0,00 lei 

29.07.2015 5722794 Factura în sold -6,89 lei -6,89 lei 0,00 lei 0,00 lei 

15.01.2020 161 Plata 0,00 lei -6,89 lei 0,00 lei 0,00 lei 

07.08.2015 6036876 Factura în sold 3,90 lei 0,00 lei 0,00 lei 3,90 lei 

13.07.2017 5595684 Factura în sold 18,45 lei 18,45 lei 0,00 lei 0,00 lei 

09.05.2019 354 Plata 0,00 lei 18,45 lei 0,00 lei 0,00 lei 

14.08.2017 6469257 Factura în sold 21,00 lei 21,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 

09.05.2019 354 Plata 0,00 lei 21,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 
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13.09.2017 7664438 Factura în sold -270,78 lei -270,78 lei 0,00 lei 0,00 lei 

09.05.2019 354 Plata 0,00 lei -270,78 lei 0,00 lei 0,00 lei 

16.10.2017 8556815 Factura în sold 14,30 lei 14,30 lei 0,00 lei 0,00 lei 

09.05.2019 354 Plata 0,00 lei 14,30 lei 0,00 lei 0,00 lei 

03.11.2017 9151438 Factura în sold 7,77 lei 7,77 lei 0,00 lei 0,00 lei 

09.05.2019 354 Plata 0,00 lei 7,77 lei 0,00 lei 0,00 lei 

07.12.2017 10077507 Factura în sold 46.661,55 lei 46.661,55 lei 0,00 lei 0,00 lei 

25.01.2018 51 Plata 0,00 lei 46.661,55 lei 0,00 lei 0,00 lei 

06.12.2017 10024107 Factura in sold 59,32 lei 59,32 lei 0,00 lei 0,00 lei 

23.04.2018 398 Plata 0,00 lei 59,32 lei 0,00 lei 0,00 lei 

07.12.2017 10077595 Factura în sold 128,73 lei 128,73 lei 0,00 lei 0,00 lei 

25.01.2018 51 Plata 0,00 lei 128,73 lei 0,00 lei 0,00 lei 

07.12.2017 10077492 Factura în sold 2.162,99 lei 2.162,99 lei 0,00 lei 0,00 lei 

25.01.2018 51 Plata 0,00 lei 2.162,99 lei 0,00 lei 0,00 lei 

24.11.2017 9725424 Factura în sold 9.059,93 lei 9.059,93 lei 0,00 lei 0,00 lei 

31.01.2018 94 Plata 0,00 lei 9.059,93 lei 0,00 lei 0,00 lei 

06.12.2017 10037790 Factura în sold 12,31 lei 12,31 lei 0,00 lei 0,00 lei 

09.05.2019 354 Plata 0,00 lei 12,31 lei 0,00 lei 0,00 lei 

07.12.2017 10080521 Factura în sold 481,27 lei 481,27 lei 0,00 lei 0,00 lei 

15.01.2018 22 Plata 0,00 lei 481,27 lei 0,00 lei 0,00 lei 

18.12.2017 10605214 Factura în sold 7.143,32 lei 7.143,32 lei 0,00 lei 0,00 lei 

31.01.2018 95 Plata 0,00 lei 7.143,32 lei 0,00 lei 0,00 lei 

05.01.2018 259808 Factura curentă 0,00 lei 12,31 lei 12,31 lei 0,00 lei 

09.05.2019 354 Plata 0,00 lei 12,31 lei 0,00 lei 0,00 lei 

09.01.2018 303086 Factura curentă 0,00 lei 339,52 lei 339,52 lei 0,00 lei 

15.02.2018 111 Plata 0,00 lei 339,52 lei 0,00 lei 0,00 lei 

09.01.2018 301235 Factura curentă 0,00 lei 61.012,67 lei 61.012,67 lei 0,00 lei 

23.02.2018 148 Plata 0,00 lei 61.012,67 lei 0,00 lei 0,00 lei 

09.01.2018 301263 Factura curentă 0,00 lei 118,71 lei 118,71 lei 0,00 lei 

23.02.2018 148 Plata 0,00 lei 118,71 lei 0,00 lei 0,00 lei 

05.01.2018 248053 Factura curentă 0,00 lei 61,37 lei 61,37 lei 0,00 lei 

23.04.2018 398 Plata 0,00 lei 61,37 lei 0,00 lei 0,00 lei 

09.01.2018 301227 Factura curentă 0,00 lei 1.793,35 lei 1.793,35 lei 0,00 lei 

23.02.2018 148 Plata 0,00 lei 1.793,35 lei 0,00 lei 0,00 lei 

18.01.2018 852073 Factura curentă 0,00 lei 5.767,75 lei 5.767,75 lei 0,00 lei 

23.02.2018 149 Plata 0,00 lei 5.767,75 lei 0,00 lei 0,00 lei 

07.02.2018 1188881 Factura curentă 0,00 lei 58.845,02 lei 58.845,02 lei 0,00 lei 

04.04.2018 341 Plata 0,00 lei 58.845,02 lei 0,00 lei 0,00 lei 

07.02.2018 1188909 Factura curentă 0,00 lei 203,98 lei 203,98 lei 0,00 lei 

04.04.2018 341 Plata 0,00 lei 203,98 lei 0,00 lei 0,00 lei 

07.02.2018 1188877 Factura curentă 0,00 lei 1.503,96 lei 1.503,96 lei 0,00 lei 

23.03.2018 255 Plata 0,00 lei 1.503,96 lei 0,00 lei 0,00 lei 

05.02.2018 1136109 Factura curentă 0,00 lei 12,31 lei 12,31 lei 0,00 lei 

20.08.2018 960 Plata 0,00 lei 12,31 lei 0,00 lei 0,00 lei 

07.02.2018 1189896 Factura curentă 0,00 lei 739,50 lei 739,50 lei 0,00 lei 

29.03.2018 260 Plata 0,00 lei 739,50 lei 0,00 lei 0,00 lei 

26.02.2018 1721083 Factura curentă 0,00 lei 46,20 lei 46,20 lei 0,00 lei 

20.08.2018 961 Plata 0,00 lei 46,20 lei 0,00 lei 0,00 lei 

26.02.2018 1721079 Factura curentă 0,00 lei 487,18 lei 487,18 lei 0,00 lei 

04.04.2018 351 Plata 0,00 lei 487,18 lei 0,00 lei 0,00 lei 

05.02.2018 1143643 Factura curentă 0,00 lei 12,71 lei 12,71 lei 0,00 lei 

09.05.2019 354 Plata 0,00 lei 12,71 lei 0,00 lei 0,00 lei 

05.03.2018 2007676 Factura curentă 0,00 lei 11,39 lei 11,39 lei 0,00 lei 

09.05.2019 354 Plata 0,00 lei 11,39 lei 0,00 lei 0,00 lei 

07.03.2018 2045153 Factura curentă 0,00 lei 58.232,82 lei 58.232,82 lei 0,00 lei 

10.05.2018 488 Plata 0,00 lei 58.232,82 lei 0,00 lei 0,00 lei 

07.03.2018 2045143 Factura curentă 0,00 lei 2.409,09 lei 2.409,09 lei 0,00 lei 

10.05.2018 488 Plata 0,00 lei 2.409,09 lei 0,00 lei 0,00 lei 
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15.02.2018 1460208 Factura curentă 0,00 lei 3.376,92 lei 3.376,92 lei 0,00 lei 

04.04.2018 350 Plata 0,00 lei 3.376,92 lei 0,00 lei 0,00 lei 

07.03.2018 2045180 Factura curentă 0,00 lei 206,82 lei 206,82 lei 0,00 lei 

26.04.2018 434 Plata 0,00 lei 206,82 lei 0,00 lei 0,00 lei 

05.03.2018 1999461 Factura curentă 0,00 lei 38,66 lei 38,66 lei 0,00 lei 

20.08.2018 960 Plata 0,00 lei 38,66 lei 0,00 lei 0,00 lei 

07.03.2018 2046222 Factura curentă 0,00 lei 19,58 lei 19,58 lei 0,00 lei 

18.04.2018 310 Plata 0,00 lei 19,58 lei 0,00 lei 0,00 lei 

10.04.2018 3122905 Factura curentă 0,00 lei 12,73 lei 12,73 lei 0,00 lei 

09.05.2019 354 Plata 0,00 lei 12,73 lei 0,00 lei 0,00 lei 

11.04.2018 3168217 Factura curentă 0,00 lei 454,92 lei 454,92 lei 0,00 lei 

10.05.2018 443 Plata 0,00 lei 454,92 lei 0,00 lei 0,00 lei 

10.04.2018 3115181 Factura curentă 0,00 lei 62,00 lei 62,00 lei 0,00 lei 

20.08.2018 960 Plata 0,00 lei 62,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 

11.04.2018 3166444 Factura curentă 0,00 lei 53.038,99 lei 53.038,99 lei 0,00 lei 

08.06.2018 597 Plata 0,00 lei 53.038,99 lei 0,00 lei 0,00 lei 

24.04.2018 3429741 Factura curentă 0,00 lei 2.504,44 lei 2.504,44 lei 0,00 lei 

18.07.2018 818 Plata 0,00 lei 2.504,44 lei 0,00 lei 0,00 lei 

11.04.2018 3166435 Factura curentă 0,00 lei 2.668,75 lei 2.668,75 lei 0,00 lei 

08.06.2018 597 Plata 0,00 lei 2.668,75 lei 0,00 lei 0,00 lei 

11.04.2018 3166463 Factura curentă 0,00 lei 225,75 lei 225,75 lei 0,00 lei 

08.06.2018 597 Plata 0,00 lei 225,75 lei 0,00 lei 0,00 lei 

07.05.2018 3739892 Factura curentă 0,00 lei 12,73 lei 12,73 lei 0,00 lei 

09.05.2019 354 Plata 0,00 lei 12,73 lei 0,00 lei 0,00 lei 

08.05.2018 3780086 Factura curentă 0,00 lei 45,46 lei 45,46 lei 0,00 lei 

07.06.2018 526 Plata 0,00 lei 45,46 lei 0,00 lei 0,00 lei 

07.05.2018 3730047 Factura curentă 0,00 lei 46,46 lei 46,46 lei 0,00 lei 

18.07.2018 820 Plata 0,00 lei 46,46 lei 0,00 lei 0,00 lei 

23.05.2018 4296792 Factura curentă 0,00 lei 6.784,72 lei 6.784,72 lei 0,00 lei 

11.06.2018 658 Plata 0,00 lei 6.784,72 lei 0,00 lei 0,00 lei 

28.03.2018 2607251 Factura curentă 0,00 lei 3.136,33 lei 3.136,33 lei 0,00 lei 

11.06.2018 659 Plata 0,00 lei 3.136,33 lei 0,00 lei 0,00 lei 

08.05.2018 3780012 Factura curentă 0,00 lei 848,59 lei 848,59 lei 0,00 lei 

18.07.2018 817 Plata 0,00 lei 848,59 lei 0,00 lei 0,00 lei 

08.05.2018 3780057 Factura curentă 0,00 lei 203,84 lei 203,84 lei 0,00 lei 

18.07.2018 817 Plata 0,00 lei 203,84 lei 0,00 lei 0,00 lei 

24.05.2018 4303730 Factura curentă 0,00 lei 1.761,02 lei 1.761,02 lei 0,00 lei 

18.07.2018 818 Plata 0,00 lei 1.761,02 lei 0,00 lei 0,00 lei 

29.05.2018 4342212 Factura curentă 0,00 lei 1.283,80 lei 1.283,80 lei 0,00 lei 

11.07.2018 779 Plata 0,00 lei 1.283,80 lei 0,00 lei 0,00 lei 

09.05.2018 3780018 Factura curentă 0,00 lei 33.784,54 lei 33.784,54 lei 0,00 lei 

18.07.2018 817 Plata 0,00 lei 33.784,54 lei 0,00 lei 0,00 lei 

11.06.2018 4924354 Factura curentă 0,00 lei -65,79 lei -65,79 lei 0,00 lei 

18.11.2019 1166 Plata 0,00 lei -65,79 lei 0,00 lei 0,00 lei 

07.06.2018 4626905 Factura curentă 0,00 lei 38,36 lei 38,36 lei 0,00 lei 

18.07.2018 820 Plata 0,00 lei 38,36 lei 0,00 lei 0,00 lei 

07.06.2018 4639249 Factura curentă 0,00 lei 11,73 lei 11,73 lei 0,00 lei 

09.05.2019 354 Plata 0,00 lei 11,73 lei 0,00 lei 0,00 lei 

11.06.2018 4924815 Factura curentă 0,00 lei 292,96 lei 292,96 lei 0,00 lei 

18.07.2018 817 Plata 0,00 lei 292,96 lei 0,00 lei 0,00 lei 

11.06.2018 4924850 Factura curentă 0,00 lei 192,48 lei 192,48 lei 0,00 lei 

18.07.2018 817 Plata 0,00 lei 192,48 lei 0,00 lei 0,00 lei 

19.06.2018 5195648 Factura curentă 0,00 lei 956,86 lei 956,86 lei 0,00 lei 

18.07.2018 818 Plata 0,00 lei 956,86 lei 0,00 lei 0,00 lei 

11.06.2018 4924817 Factura curentă 0,00 lei 22.949,26 lei 22.949,26 lei 0,00 lei 

18.07.2018 817 Plata 0,00 lei 22.949,24 lei 0,00 lei 0,00 lei 

10.10.2019 1520 Plata 0,00 lei 0,02 lei 0,00 lei 0,00 lei 

05.07.2018 5522124 Factura curentă 0,00 lei 12,73 lei 12,73 lei 0,00 lei 
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09.05.2019 354 Plata 0,00 lei 12,73 lei 0,00 lei 0,00 lei 

28.06.2018 5508157 Factura curentă 0,00 lei 747,18 lei 747,18 lei 0,00 lei 

18.07.2018 819 Plata 0,00 lei 747,18 lei 0,00 lei 0,00 lei 

21.05.2018 4073220 Factura curentă 0,00 lei 5.698,89 lei 5.698,89 lei 0,00 lei 

20.07.2018 849 Plata 0,00 lei 5.698,89 lei 0,00 lei 0,00 lei 

05.07.2018 5527041 Factura curentă 0,00 lei 40,10 lei 40,10 lei 0,00 lei 

20.08.2018 960 Plata 0,00 lei 40,10 lei 0,00 lei 0,00 lei 

26.07.2018 6172321 Factura curentă 0,00 lei 686,68 lei 686,68 lei 0,00 lei 

21.08.2018 962 Plata 0,00 lei 150,06 lei 0,00 lei 0,00 lei 

18.07.2018 819 Plata 0,00 lei 536,62 lei 0,00 lei 0,00 lei 

08.07.2018 5571564 Factura curentă 0,00 lei 198,36 lei 198,36 lei 0,00 lei 

20.08.2018 961 Plata 0,00 lei 198,36 lei 0,00 lei 0,00 lei 

08.07.2018 5571541 Factura curentă 0,00 lei 475,85 lei 475,85 lei 0,00 lei 

20.08.2018 961 Plata 0,00 lei 475,85 lei 0,00 lei 0,00 lei 

23.07.2018 6110784 Factura curentă 0,00 lei 377,86 lei 377,86 lei 0,00 lei 

21.08.2018 962 Plata 0,00 lei 377,86 lei 0,00 lei 0,00 lei 

08.07.2018 5571546 Factura curentă 0,00 lei 28.953,97 lei 28.953,97 lei 0,00 lei 

20.08.2018 961 Plata 0,00 lei 28.953,97 lei 0,00 lei 0,00 lei 

06.08.2018 6467918 Factura curentă 0,00 lei 15,07 lei 15,07 lei 0,00 lei 

09.05.2019 354 Plata 0,00 lei 15,07 lei 0,00 lei 0,00 lei 

06.08.2018 6457641 Factura curentă 0,00 lei 20,53 lei 20,53 lei 0,00 lei 

11.10.2018 1176 Plata 0,00 lei 20,53 lei 0,00 lei 0,00 lei 

16.08.2018 7281852 Factura curentă 0,00 lei -1,62 lei -1,62 lei 0,00 lei 

11.10.2018 1176 Plata 0,00 lei -1,62 lei 0,00 lei 0,00 lei 

26.07.2018 6172321 Factura curentă 0,00 lei 536,62 lei 536,62 lei 0,00 lei 

21.08.2018 962 Plata 0,00 lei 536,62 lei 0,00 lei 0,00 lei 

08.08.2018 6510444 Factura curentă 0,00 lei 386,68 lei 386,68 lei 0,00 lei 

11.10.2018 1175 Plata 0,00 lei 386,68 lei 0,00 lei 0,00 lei 

08.08.2018 6510465 Factura curentă 0,00 lei 236,57 lei 236,57 lei 0,00 lei 

11.10.2018 1175 Plata 0,00 lei 236,57 lei 0,00 lei 0,00 lei 

21.08.2018 7543046 Factura curentă 0,00 lei 1.061,60 lei 1.061,60 lei 0,00 lei 

11.10.2018 1177 Plata 0,00 lei 1.061,60 lei 0,00 lei 0,00 lei 

08.08.2018 6510451 Factura curentă 0,00 lei 40.749,61 lei 40.749,61 lei 0,00 lei 

11.10.2018 1175 Plata 0,00 lei 40.749,61 lei 0,00 lei 0,00 lei 

01.09.2018 763360 Factura curentă 0,00 lei -15,07 lei -15,07 lei 0,00 lei 

09.05.2019 354 Plata 0,00 lei -15,07 lei 0,00 lei 0,00 lei 

10.09.2018 7952794 Factura curentă 0,00 lei 25,78 lei 25,78 lei 0,00 lei 

09.05.2019 354 Plata 0,00 lei 25,78 lei 0,00 lei 0,00 lei 

10.09.2018 7987760 Factura curentă 0,00 lei 26,93 lei 26,93 lei 0,00 lei 

08.11.2018 1328 Plata 0,00 lei 26,93 lei 0,00 lei 0,00 lei 

06.09.2018 7903124 Factura curentă 0,00 lei 245,58 lei 245,58 lei 0,00 lei 

08.11.2018 1327 Plata 0,00 lei 245,58 lei 0,00 lei 0,00 lei 

06.09.2018 7903092 Factura curentă 0,00 lei 448,84 lei 448,84 lei 0,00 lei 

08.11.2018 1327 Plata 0,00 lei 448,84 lei 0,00 lei 0,00 lei 

19.09.2018 8444532 Factura curentă 0,00 lei 1.897,85 lei 1.897,85 lei 0,00 lei 

08.11.2018 1329 Plata 0,00 lei 1.897,85 lei 0,00 lei 0,00 lei 

06.09.2018 7903097 Factura curentă 0,00 lei 44.245,47 lei 44.245,47 lei 0,00 lei 

08.11.2018 1327 Plata 0,00 lei 44.245,47 lei 0,00 lei 0,00 lei 

04.10.2018 8830666 Factura curentă 0,00 lei 13,01 lei 13,01 lei 0,00 lei 

09.05.2019 354 Plata 0,00 lei 13,01 lei 0,00 lei 0,00 lei 

04.10.2018 8843484 Factura curentă 0,00 lei 29,30 lei 29,30 lei 0,00 lei 

14.12.2018 1515 Plata 0,00 lei 29,30 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.10.2018 9402413 Factura curentă 0,00 lei 1.813,23 lei 1.813,23 lei 0,00 lei 

14.12.2018 1526 Plata 0,00 lei 1.813,23 lei 0,00 lei 0,00 lei 

07.10.2018 8882945 Factura curentă 0,00 lei 714,39 lei 714,39 lei 0,00 lei 

14.12.2018 1517 Plata 0,00 lei 714,39 lei 0,00 lei 0,00 lei 

07.10.2018 8882963 Factura curentă 0,00 lei 232,41 lei 232,41 lei 0,00 lei 

14.12.2018 1517 Plata 0,00 lei 232,41 lei 0,00 lei 0,00 lei 
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09.10.2018 8882947 Factura curentă 0,00 lei 42.935,55 lei 42.935,55 lei 0,00 lei 

14.12.2018 1517 Plata 0,00 lei 42.935,55 lei 0,00 lei 0,00 lei 

06.11.2018 9763782 Factura curentă 0,00 lei 13,01 lei 13,01 lei 0,00 lei 

09.05.2019 354 Plata 0,00 lei 13,01 lei 0,00 lei 0,00 lei 

06.11.2018 9754987 Factura curentă 0,00 lei 89,94 lei 89,94 lei 0,00 lei 

21.01.2019 52 Plata 0,00 lei 89,94 lei 0,00 lei 0,00 lei 

20.11.2018 10403816 Factura curentă 0,00 lei 2.103,93 lei 2.103,93 lei 0,00 lei 

21.01.2019 54 Plata 0,00 lei 2.103,93 lei 0,00 lei 0,00 lei 

07.11.2018 9811531 Factura curentă 0,00 lei 251,42 lei 251,42 lei 0,00 lei 

21.01.2019 53 Plata 0,00 lei 251,42 lei 0,00 lei 0,00 lei 

07.11.2018 9811501 Factura curentă 0,00 lei 2.234,86 lei 2.234,86 lei 0,00 lei 

21.01.2019 53 Plata 0,00 lei 2.234,86 lei 0,00 lei 0,00 lei 

08.11.2018 9811505 Factura curentă 0,00 lei 43.150,86 lei 43.150,86 lei 0,00 lei 

21.01.2019 53 Plata 0,00 lei 43.150,86 lei 0,00 lei 0,00 lei 

06.12.2018 10712041 Factura curentă 0,00 lei 13,05 lei 13,05 lei 0,00 lei 

09.05.2019 354 Plata 0,00 lei 13,05 lei 0,00 lei 0,00 lei 

09.12.2018 10763414 Factura curentă 0,00 lei 255,28 lei 255,28 lei 0,00 lei 

21.01.2019 53 Plata 0,00 lei 255,28 lei 0,00 lei 0,00 lei 

18.12.2018 11085668 Factura curentă 0,00 lei 2.531,79 lei 2.531,79 lei 0,00 lei 

21.01.2019 54 Plata 0,00 lei 2.531,79 lei 0,00 lei 0,00 lei 

09.12.2018 10763420 Factura curentă 0,00 lei 4.502,89 lei 4.502,89 lei 0,00 lei 

21.01.2019 53 Plata 0,00 lei 4.502,89 lei 0,00 lei 0,00 lei 

06.12.2018 10722719 Factura curentă 0,00 lei 100,75 lei 100,75 lei 0,00 lei 

21.01.2019 52 Plata 0,00 lei 100,75 lei 0,00 lei 0,00 lei 

09.12.2018 10763426 Factura curentă 0,00 lei 49.074,40 lei 49.074,40 lei 0,00 lei 

21.01.2019 53 Plata 0,00 lei 49.074,40 lei 0,00 lei 0,00 lei 

31.12.2018 11627740 Factura curentă 0,00 lei 106,53 lei 106,53 lei 0,00 lei 

18.03.2019 291 Plata 0,00 lei 106,53 lei 0,00 lei 0,00 lei 

01.01.2019 11619560 Factura curentă 0,00 lei 13,08 lei 13,08 lei 0,00 lei 

09.05.2019 354 Plata 0,00 lei 13,08 lei 0,00 lei 0,00 lei 

16.02.2019 1215172 Factura curentă 0,00 lei 15.413,05 lei 15.413,05 lei 0,00 lei 

15.03.2019 288 Plata 0,00 lei 15.413,05 lei 0,00 lei 0,00 lei 

15.02.2019 1167746 Factura curentă 0,00 lei 81,28 lei 81,28 lei 0,00 lei 

08.05.2019 616 Plata 0,00 lei 81,28 lei 0,00 lei 0,00 lei 

22.02.2019 1222262 Factura curentă 0,00 lei 52.869,93 lei 52.869,93 lei 0,00 lei 

15.03.2019 288 Plata 0,00 lei 52.869,93 lei 0,00 lei 0,00 lei 

01.03.2019 1178090 Factura curentă 0,00 lei 13,13 lei 13,13 lei 0,00 lei 

09.05.2019 354 Plata 0,00 lei 13,13 lei 0,00 lei 0,00 lei 

07.03.2019 1872770 Factura curentă 0,00 lei 7.566,48 lei 7.566,48 lei 0,00 lei 

08.05.2019 617 Plata 0,00 lei 7.566,48 lei 0,00 lei 0,00 lei 

18.03.2019 2220694 Factura curentă 0,00 lei 58.107,47 lei 58.107,47 lei 0,00 lei 

08.05.2019 618 Plata 0,00 lei 58.107,42 lei 0,00 lei 0,00 lei 

10.10.2019 1520 Plata 0,00 lei 0,05 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.03.2019 2179291 Factura curentă 0,00 lei 11,77 lei 11,77 lei 0,00 lei 

09.05.2019 354 Plata 0,00 lei 11,77 lei 0,00 lei 0,00 lei 

24.04.2019 3585697 Factura curentă 0,00 lei 2.634,30 lei 2.634,30 lei 0,00 lei 

04.07.2019 1011 Plata 0,00 lei 2.634,30 lei 0,00 lei 0,00 lei 

04.04.2019 2868248 Factura curentă 0,00 lei 3.388,17 lei 3.388,17 lei 0,00 lei 

04.07.2019 1011 Plata 0,00 lei 3.388,17 lei 0,00 lei 0,00 lei 

16.04.2019 3166565 Factura curentă 0,00 lei 13,96 lei 13,96 lei 0,00 lei 

09.05.2019 354 Plata 0,00 lei 13,96 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.04.2019 3210468 Factura curentă 0,00 lei 45.603,65 lei 45.603,65 lei 0,00 lei 

05.07.2019 1012 Plata 0,00 lei 45.603,65 lei 0,00 lei 0,00 lei 

15.05.2019 4149136 Factura curentă 0,00 lei 13,96 lei 13,96 lei 0,00 lei 

31.05.2019 470 Plata 0,00 lei 13,96 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.05.2019 4194398 Factura curentă 0,00 lei 39.851,15 lei 39.851,15 lei 0,00 lei 

05.07.2019 1012 Plata 0,00 lei 39.851,15 lei 0,00 lei 0,00 lei 

13.06.2019 5144142 Factura curentă 0,00 lei 13,96 lei 13,96 lei 0,00 lei 
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02.07.2019 550 Plata 0,00 lei 13,96 lei 0,00 lei 0,00 lei 

13.06.2019 5131278 Factura curentă 0,00 lei 95,56 lei 95,56 lei 0,00 lei 

10.10.2019 1520 Plata 0,00 lei 95,56 lei 0,00 lei 0,00 lei 

14.07.2019 6153350 Factura curentă 0,00 lei 13,96 lei 13,96 lei 0,00 lei 

30.07.2019 655 Plata 0,00 lei 13,96 lei 0,00 lei 0,00 lei 

14.07.2019 6162987 Factura curentă 0,00 lei 73.776,87 lei 73.776,87 lei 0,00 lei 

19.11.2019 1745 Plata 0,00 lei 23.776,87 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.09.2019 1425 Plata 0,00 lei 50.000,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 

14.07.2019 6146595 Factura curentă 0,00 lei 410,12 lei 410,12 lei 0,00 lei 

23.08.2019 831 Plata 0,00 lei 410,12 lei 0,00 lei 0,00 lei 

16.08.2019 7140991 Factura curentă 0,00 lei 14,18 lei 14,18 lei 0,00 lei 

11.09.2019 768 Plata 0,00 lei 14,18 lei 0,00 lei 0,00 lei 

18.08.2019 7175173 Factura curentă 0,00 lei 13,97 lei 13,97 lei 0,00 lei 

18.11.2019 1166 Plata 0,00 lei 13,97 lei 0,00 lei 0,00 lei 

16.08.2019 19E107168694 Factura curentă 0,00 lei 14,74 lei 14,74 lei 0,00 lei 

12.09.2019 900 Plata 0,00 lei 14,74 lei 0,00 lei 0,00 lei 

16.08.2019 7125286 Factura curentă 0,00 lei -26,31 lei -26,31 lei 0,00 lei 

28.10.2020 2374 Plata 0,00 lei -26,31 lei 0,00 lei 0,00 lei 

30.08.2019 7580286 Factura curentă 0,00 lei -6,13 lei -6,13 lei 0,00 lei 

28.10.2020 2374 Plata 0,00 lei -6,13 lei 0,00 lei 0,00 lei 

19.08.2019 7181597 Factura curentă 0,00 lei 40.507,40 lei 40.507,40 lei 0,00 lei 

16.10.2019 1569 Plata 0,00 lei 40.507,40 lei 0,00 lei 0,00 lei 

14.07.2019 6145918 Factura curentă 0,00 lei 93,04 lei 93,04 lei 0,00 lei 

10.10.2019 1520 Plata 0,00 lei 93,04 lei 0,00 lei 0,00 lei 

12.09.2019 8587693 Factura curentă 0,00 lei 14,18 lei 14,18 lei 0,00 lei 

04.10.2019 853 Plata 0,00 lei 14,18 lei 0,00 lei 0,00 lei 

13.09.2019 8636901 Factura curentă 0,00 lei 54.154,13 lei 54.154,13 lei 0,00 lei 

19.11.2019 1745 Plata 0,00 lei 54.154,13 lei 0,00 lei 0,00 lei 

12.09.2019 8598998 Factura curentă 0,00 lei 37,06 lei 37,06 lei 0,00 lei 

18.11.2019 1166 Plata 0,00 lei 37,06 lei 0,00 lei 0,00 lei 

12.09.2019 8628314 Factura curentă 0,00 lei 523,91 lei 523,91 lei 0,00 lei 

17.10.2019 1051 Plata 0,00 lei 523,91 lei 0,00 lei 0,00 lei 

12.09.2019 8628314 Factura curentă 0,00 lei -523,91 lei -523,91 lei 0,00 lei 

17.10.2019 1051 Plata 0,00 lei -523,91 lei 0,00 lei 0,00 lei 

12.09.2019 8628314 Factura curentă 0,00 lei 128,53 lei 128,53 lei 0,00 lei 

17.10.2019 1051 Plata 0,00 lei 128,53 lei 0,00 lei 0,00 lei 

14.10.2019 9630175 Factura curentă 0,00 lei 258,68 lei 258,68 lei 0,00 lei 

10.10.2019 1520 Plata 0,00 lei 258,68 lei 0,00 lei 0,00 lei 

14.10.2019 9675413 Factura curentă 0,00 lei 39,87 lei 39,87 lei 0,00 lei 

18.11.2019 1166 Plata 0,00 lei 39,87 lei 0,00 lei 0,00 lei 

15.10.2019 9677093 Factura curentă 0,00 lei 37.351,06 lei 37.351,06 lei 0,00 lei 

19.11.2019 1745 Plata 0,00 lei 37.215,06 lei 0,00 lei 0,00 lei 

10.10.2019 1520 Plata 0,00 lei 136,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 

14.10.2019 9629465 Factura curentă 0,00 lei 14,18 lei 14,18 lei 0,00 lei 

05.11.2019 975 Plata 0,00 lei 14,18 lei 0,00 lei 0,00 lei 

14.10.2019 9663167 Factura curentă 0,00 lei 867,91 lei 867,91 lei 0,00 lei 

11.11.2019 1049 Plata 0,00 lei 867,91 lei 0,00 lei 0,00 lei 

12.09.2019 8579770 Factura curentă 0,00 lei 68,16 lei 68,16 lei 0,00 lei 

10.10.2019 1520 Plata 0,00 lei 68,16 lei 0,00 lei 0,00 lei 

19.09.2019 8664818 Factura curentă 0,00 lei 1.769,95 lei 1.769,95 lei 0,00 lei 

11.11.2019 1706 Plata 0,00 lei 1.769,95 lei 0,00 lei 0,00 lei 

23.10.2019 9958751 Factura curentă 0,00 lei 2.243,58 lei 2.243,58 lei 0,00 lei 

19.11.2019 1745 Plata 0,00 lei 2,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 

11.11.2019 1706 Plata 0,00 lei 2.241,58 lei 0,00 lei 0,00 lei 

22.08.2019 7532105 Factura curentă 0,00 lei 1.971,01 lei 1.971,01 lei 0,00 lei 

11.11.2019 1706 Plata 0,00 lei 1.971,01 lei 0,00 lei 0,00 lei 

02.08.2019 6562901 Factura curentă 0,00 lei 211,96 lei 211,96 lei 0,00 lei 

11.11.2019 1706 Plata 0,00 lei 211,96 lei 0,00 lei 0,00 lei 
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23.07.2019 6512593 Factura curentă 0,00 lei 1.858,96 lei 1.858,96 lei 0,00 lei 

11.11.2019 1706 Plata 0,00 lei 1.858,96 lei 0,00 lei 0,00 lei 

21.06.2019 5283796 Factura curentă 0,00 lei 2.253,31 lei 2.253,31 lei 0,00 lei 

11.11.2019 1706 Plata 0,00 lei 2.253,31 lei 0,00 lei 0,00 lei 

07.06.2019 4861814 Factura curentă 0,00 lei 32,35 lei 32,35 lei 0,00 lei 

11.11.2019 1706 Plata 0,00 lei 32,35 lei 0,00 lei 0,00 lei 

29.05.2019 4530919 Factura curentă 0,00 lei 2.896,90 lei 2.896,90 lei 0,00 lei 

11.11.2019 1706 Plata 0,00 lei 2.896,90 lei 0,00 lei 0,00 lei 

14.07.2019 6162444 Factura curentă 0,00 lei -0,08 lei -0,08 lei 0,00 lei 

18.11.2019 1166 Plata 0,00 lei -0,08 lei 0,00 lei 0,00 lei 

31.10.2019 10095713 Factura curentă 0,00 lei 52,43 lei 52,43 lei 0,00 lei 

21.01.2020 1030 Plata 0,00 lei 52,43 lei 0,00 lei 0,00 lei 

13.11.2019 10698640 Factura curentă 0,00 lei 2.433,49 lei 2.433,49 lei 0,00 lei 

04.12.2019 1215 Plata 0,00 lei 2.433,49 lei 0,00 lei 0,00 lei 

22.11.2019 11085573 Factura curentă 0,00 lei 2.701,17 lei 2.701,17 lei 0,00 lei 

20.01.2020 55 Plata 0,00 lei 2.567,17 lei 0,00 lei 0,00 lei 

19.11.2019 1745 Plata 0,00 lei 134,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 

14.11.2019 10710786 Factura curentă 0,00 lei 42.336,61 lei 42.336,61 lei 0,00 lei 

17.02.2020 202 Plata 0,00 lei 42.336,61 lei 0,00 lei 0,00 lei 

01.12.2019 10663972 Factura curentă 0,00 lei 14,18 lei 14,18 lei 0,00 lei 

20.12.2019 1050 Plata 0,00 lei 14,18 lei 0,00 lei 0,00 lei 

12.12.2019 11940116 Factura curentă 0,00 lei 14,18 lei 14,18 lei 0,00 lei 

09.01.2020 2 Plata 0,00 lei 14,18 lei 0,00 lei 0,00 lei 

12.12.2019 11982595 Factura curentă 0,00 lei 3.207,53 lei 3.207,53 lei 0,00 lei 

25.08.2020 729 Plata 0,00 lei 14,74 lei 0,00 lei 0,00 lei 

14.01.2020 12 Plata 0,00 lei 3.192,79 lei 0,00 lei 0,00 lei 

13.11.2019 10651093 Factura curentă 0,00 lei 79,40 lei 79,40 lei 0,00 lei 

03.03.2020 261 Plata 0,00 lei 4,09 lei 0,00 lei 0,00 lei 

13.03.2020 341 Plata 0,00 lei 75,31 lei 0,00 lei 0,00 lei 

12.12.2019 11936896 Factura curentă 0,00 lei 97,76 lei 97,76 lei 0,00 lei 

13.03.2020 341 Plata 0,00 lei 56,60 lei 0,00 lei 0,00 lei 

28.10.2020 2374 Plata 0,00 lei 41,16 lei 0,00 lei 0,00 lei 

20.12.2019 12061731 Factura curentă 0,00 lei 2.975,27 lei 2.975,27 lei 0,00 lei 

28.10.2020 2374 Plata 0,00 lei 2.975,27 lei 0,00 lei 0,00 lei 

09.12.2019 11410022 Factura curentă 0,00 lei 56.635,23 lei 56.635,23 lei 0,00 lei 

21.10.2020 604 Plata 0,00 lei 56.635,23 lei 0,00 lei 0,00 lei 

13.12.2019 11996935 Factura curentă 0,00 lei 47.547,82 lei 47.547,82 lei 0,00 lei 

21.10.2020 604 Plata 0,00 lei 43.364,77 lei 0,00 lei 0,00 lei 

28.10.2020 2374 Plata 0,00 lei 4.183,05 lei 0,00 lei 0,00 lei 

29.11.2019 11125216 Factura curentă 0,00 lei 131,91 lei 131,91 lei 0,00 lei 

03.03.2020 261 Plata 0,00 lei 131,91 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.01.2020 881588 Factura curentă 0,00 lei 77.933,92 lei 77.933,92 lei 0,00 lei 

17.03.2020 349 Plata 0,00 lei 50.000,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 

28.10.2020 2374 Plata 0,00 lei 27.933,92 lei 0,00 lei 0,00 lei 

16.01.2020 853643 Factura curentă 0,00 lei 51,12 lei 51,12 lei 0,00 lei 

28.10.2020 2374 Plata 0,00 lei 51,12 lei 0,00 lei 0,00 lei 

16.01.2020 842304 Factura curentă 0,00 lei 5.920,35 lei 5.920,35 lei 0,00 lei 

20.02.2020 106 Plata 0,00 lei 5.920,35 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.02.2020 1899798 Factura curentă 0,00 lei 108.364,45 lei 108.364,45 lei 0,00 lei 

28.10.2020 2374 Plata 0,00 lei 61.732,29 lei 0,00 lei 0,00 lei 

01.12.2020 29 Plata 0,00 lei 20.000,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 

07.05.2021 946 Plata 0,00 lei 26.632,16 lei 0,00 lei 0,00 lei 

14.02.2020 1838692 Factura curentă 0,00 lei 12,13 lei 12,13 lei 0,00 lei 

28.10.2020 2374 Plata 0,00 lei 12,13 lei 0,00 lei 0,00 lei 

14.02.2020 1849120 Factura curentă 0,00 lei 36,28 lei 36,28 lei 0,00 lei 

11.03.2020 216 Plata 0,00 lei 36,28 lei 0,00 lei 0,00 lei 

14.02.2020 1851783 Factura curentă 0,00 lei 739,68 lei 739,68 lei 0,00 lei 

11.03.2020 217 Plata 0,00 lei 739,68 lei 0,00 lei 0,00 lei 
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17.02.2020 1892234 Factura curentă 0,00 lei 3.495,75 lei 3.495,75 lei 0,00 lei 

18.03.2020 268 Plata 0,00 lei 3.495,75 lei 0,00 lei 0,00 lei 

01.02.2020 863942 Factura curentă 0,00 lei 14,27 lei 14,27 lei 0,00 lei 

11.03.2020 216 Plata 0,00 lei 14,27 lei 0,00 lei 0,00 lei 

01.02.2020 851815 Factura curentă 0,00 lei 205,39 lei 205,39 lei 0,00 lei 

11.03.2020 217 Plata 0,00 lei 205,39 lei 0,00 lei 0,00 lei 

13.03.2020 2884355 Factura curentă 0,00 lei 36,66 lei 36,66 lei 0,00 lei 

07.05.2021 946 Plata 0,00 lei 36,66 lei 0,00 lei 0,00 lei 

16.03.2020 2930333 Factura curentă 0,00 lei 89.966,74 lei 89.966,74 lei 0,00 lei 

07.05.2021 946 Plata 0,00 lei 89.966,74 lei 0,00 lei 0,00 lei 

13.03.2020 2908972 Factura curentă 0,00 lei 4.287,50 lei 4.287,50 lei 0,00 lei 

25.08.2020 729 Plata 0,00 lei 690,17 lei 0,00 lei 0,00 lei 

30.10.2020 29 Plata 0,00 lei 3.597,33 lei 0,00 lei 0,00 lei 

13.03.2020 2878297 Factura curentă 0,00 lei 695,61 lei 695,61 lei 0,00 lei 

14.04.2020 330 Plata 0,00 lei 695,61 lei 0,00 lei 0,00 lei 

13.03.2020 2884168 Factura curentă 0,00 lei 215,60 lei 215,60 lei 0,00 lei 

05.05.2020 400 Plata 0,00 lei 0,60 lei 0,00 lei 0,00 lei 

14.04.2020 331 Plata 0,00 lei 215,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 

13.04.2020 3886296 Factura curentă 0,00 lei 738,90 lei 738,90 lei 0,00 lei 

05.05.2020 401 Plata 0,00 lei 738,90 lei 0,00 lei 0,00 lei 

13.04.2020 3879056 Factura curentă 0,00 lei 36,24 lei 36,24 lei 0,00 lei 

05.05.2020 400 Plata 0,00 lei 36,24 lei 0,00 lei 0,00 lei 

14.04.2020 3928943 Factura curentă 0,00 lei 64.861,52 lei 64.861,52 lei 0,00 lei 

26.11.2021 1695 Plata 0,00 lei 55.142,69 lei 0,00 lei 0,00 lei 

07.05.2021 946 Plata 0,00 lei 9.718,83 lei 0,00 lei 0,00 lei 

13.04.2020 3888713 Factura curentă 0,00 lei 33,45 lei 33,45 lei 0,00 lei 

07.05.2021 946 Plata 0,00 lei 33,45 lei 0,00 lei 0,00 lei 

13.04.2020 3908971 Factura curentă 0,00 lei 5.845,99 lei 5.845,99 lei 0,00 lei 

30.10.2020 29 Plata 0,00 lei 5.845,99 lei 0,00 lei 0,00 lei 

24.03.2020 2944322 Factura curentă 0,00 lei -1.971,01 lei -1.971,01 lei 0,00 lei 

07.05.2021 946 Plata 0,00 lei -1.971,01 lei 0,00 lei 0,00 lei 

30.03.2020 3029544 Factura curentă 0,00 lei 20.826,95 lei 20.826,95 lei 0,00 lei 

07.05.2021 946 Plata 0,00 lei 20.826,95 lei 0,00 lei 0,00 lei 

24.03.2020 2944321 Factura curentă 0,00 lei -1.769,95 lei -1.769,95 lei 0,00 lei 

07.05.2021 946 Plata 0,00 lei -1.769,95 lei 0,00 lei 0,00 lei 

24.03.2020 2944323 Factura curentă 0,00 lei -211,96 lei -211,96 lei 0,00 lei 

07.05.2021 946 Plata 0,00 lei -211,96 lei 0,00 lei 0,00 lei 

24.03.2020 2944316 Factura curentă 0,00 lei -2.701,17 lei -2.701,17 lei 0,00 lei 

07.05.2021 946 Plata 0,00 lei -2.701,17 lei 0,00 lei 0,00 lei 

24.03.2020 2944315 Factura curentă 0,00 lei -131,91 lei -131,91 lei 0,00 lei 

07.05.2021 946 Plata 0,00 lei -131,91 lei 0,00 lei 0,00 lei 

24.03.2020 2944314 Factura curentă 0,00 lei -2.975,27 lei -2.975,27 lei 0,00 lei 

07.05.2021 946 Plata 0,00 lei -2.975,27 lei 0,00 lei 0,00 lei 

24.03.2020 2944313 Factura curentă 0,00 lei -3.103,50 lei -3.103,50 lei 0,00 lei 

07.05.2021 946 Plata 0,00 lei -3.103,50 lei 0,00 lei 0,00 lei 

24.03.2020 2944311 Factura curentă 0,00 lei -2.794,26 lei -2.794,26 lei 0,00 lei 

07.05.2021 946 Plata 0,00 lei -2.794,26 lei 0,00 lei 0,00 lei 

29.01.2020 959179 Factura curentă 0,00 lei 3.103,50 lei 3.103,50 lei 0,00 lei 

28.10.2020 2374 Plata 0,00 lei 3.103,50 lei 0,00 lei 0,00 lei 

14.05.2020 4902670 Factura curentă 0,00 lei 34,97 lei 34,97 lei 0,00 lei 

05.06.2020 548 Plata 0,00 lei 34,97 lei 0,00 lei 0,00 lei 

14.05.2020 4906582 Factura curentă 0,00 lei 609,40 lei 609,40 lei 0,00 lei 

05.06.2020 549 Plata 0,00 lei 609,40 lei 0,00 lei 0,00 lei 

14.05.2020 4889984 Factura curentă 0,00 lei 62,46 lei 62,46 lei 0,00 lei 

26.11.2021 1695 Plata 0,00 lei 62,46 lei 0,00 lei 0,00 lei 

15.05.2020 4946177 Factura curentă 0,00 lei 52.360,44 lei 52.360,44 lei 0,00 lei 

26.11.2021 1695 Plata 0,00 lei 52.360,44 lei 0,00 lei 0,00 lei 

01.06.2020 4926196 Factura curentă 0,00 lei 3.874,66 lei 3.874,66 lei 0,00 lei 
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19.06.2020 608 Plata 0,00 lei 3.874,66 lei 0,00 lei 0,00 lei 

14.05.2020 4902900 Factura curentă 0,00 lei 9,65 lei 9,65 lei 0,00 lei 

26.11.2021 1695 Plata 0,00 lei 9,65 lei 0,00 lei 0,00 lei 

27.06.2020 5982770 Factura curentă 0,00 lei 2.843,25 lei 2.843,25 lei 0,00 lei 

26.11.2021 1695 Plata 0,00 lei 2.843,25 lei 0,00 lei 0,00 lei 

19.06.2020 5917448 Factura curentă 0,00 lei 48.258,82 lei 48.258,82 lei 0,00 lei 

26.11.2021 1695 Plata 0,00 lei 48.258,82 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.06.2020 5894325 Factura curentă 0,00 lei 316,74 lei 316,74 lei 0,00 lei 

13.07.2020 728 Plata 0,00 lei 316,74 lei 0,00 lei 0,00 lei 

19.06.2020 5930058 Factura curentă 0,00 lei 965,96 lei 965,96 lei 0,00 lei 

17.07.2020 751 Plata 0,00 lei 965,96 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.06.2020 5895952 Factura curentă 0,00 lei 558,73 lei 558,73 lei 0,00 lei 

17.07.2020 750 Plata 0,00 lei 558,73 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.06.2020 5908210 Factura curentă 0,00 lei 36,22 lei 36,22 lei 0,00 lei 

17.07.2020 749 Plata 0,00 lei 36,22 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.06.2020 5907291 Factura curentă 0,00 lei -8,99 lei -8,99 lei 0,00 lei 

26.11.2021 1695 Plata 0,00 lei -8,99 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.06.2020 5891173 Factura curentă 0,00 lei 2.993,08 lei 2.993,08 lei 0,00 lei 

26.11.2021 1695 Plata 0,00 lei 2.993,08 lei 0,00 lei 0,00 lei 

16.07.2020 7026826 Factura curentă 0,00 lei 2.679,75 lei 2.679,75 lei 0,00 lei 

05.08.2020 909 Plata 0,00 lei 2.679,75 lei 0,00 lei 0,00 lei 

01.08.2020 7093029 Factura curentă 0,00 lei 1.586,10 lei 1.586,10 lei 0,00 lei 

21.08.2020 989 Plata 0,00 lei 1.586,10 lei 0,00 lei 0,00 lei 

01.08.2020 7026827 Factura curentă 0,00 lei 19.744,09 lei 19.744,09 lei 0,00 lei 

21.08.2020 991 Plata 0,00 lei 19.744,09 lei 0,00 lei 0,00 lei 

01.08.2020 7017049 Factura curentă 0,00 lei 35,04 lei 35,04 lei 0,00 lei 

21.08.2020 990 Plata 0,00 lei 35,04 lei 0,00 lei 0,00 lei 

16.07.2020 7033517 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 0,66 lei 0,66 lei 

27.07.2020 7112331 Factura curentă 0,00 lei 2.150,31 lei 2.150,31 lei 0,00 lei 

26.11.2021 1695 Plata 0,00 lei 2.150,31 lei 0,00 lei 0,00 lei 

16.07.2020 7024614 Factura curentă 0,00 lei -8,08 lei -8,08 lei 0,00 lei 

26.11.2021 1695 Plata 0,00 lei -8,08 lei 0,00 lei 0,00 lei 

27.07.2020 7112618 Factura curentă 0,00 lei 13.757,54 lei 13.757,54 lei 0,00 lei 

26.11.2021 1695 Plata 0,00 lei 13.757,54 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.07.2020 7040990 Factura curentă 0,00 lei 44.028,97 lei 44.028,97 lei 0,00 lei 

26.11.2021 1695 Plata 0,00 lei 44.028,97 lei 0,00 lei 0,00 lei 

18.08.2020 8210951 Factura curentă 0,00 lei 2.054,13 lei 2.054,13 lei 0,00 lei 

31.08.2020 1040 Plata 0,00 lei 2.054,13 lei 0,00 lei 0,00 lei 

18.08.2020 8205621 Factura curentă 0,00 lei 46.792,89 lei 46.792,89 lei 0,00 lei 

08.12.2021 1739 Plata 0,00 lei 19.276,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 

26.11.2021 1695 Plata 0,00 lei 27.516,89 lei 0,00 lei 0,00 lei 

27.07.2020 7112617 Factura curentă 0,00 lei -124,34 lei -124,34 lei 0,00 lei 

26.11.2021 1695 Plata 0,00 lei -124,34 lei 0,00 lei 0,00 lei 

31.08.2020 45002461974 Factura curentă 0,00 lei 606,57 lei 606,57 lei 0,00 lei 

08.12.2021 1739 Plata 0,00 lei 606,57 lei 0,00 lei 0,00 lei 

16.07.2020 7020454 Factura curentă 0,00 lei 1.017,31 lei 1.017,31 lei 0,00 lei 

26.11.2021 1695 Plata 0,00 lei 1.017,31 lei 0,00 lei 0,00 lei 

26.08.2020 8296018 Factura curentă 0,00 lei 31.980,25 lei 31.980,25 lei 0,00 lei 

08.12.2021 1739 Plata 0,00 lei 31.980,25 lei 0,00 lei 0,00 lei 

01.09.2020 8210952 Factura curentă 0,00 lei 2.215,95 lei 2.215,95 lei 0,00 lei 

29.09.2020 1218 Plata 0,00 lei 2.215,95 lei 0,00 lei 0,00 lei 

01.09.2020 8222730 Factura curentă 0,00 lei 26,47 lei 26,47 lei 0,00 lei 

29.09.2020 1219 Plata 0,00 lei 26,47 lei 0,00 lei 0,00 lei 

01.09.2020 8243367 Factura curentă 0,00 lei 546,36 lei 546,36 lei 0,00 lei 

29.09.2020 1220 Plata 0,00 lei 546,36 lei 0,00 lei 0,00 lei 

24.09.2020 9353963 Factura curentă 0,00 lei 7.001,57 lei 7.001,57 lei 0,00 lei 

03.12.2021 1723 Plata 0,00 lei 3.909,10 lei 0,00 lei 0,00 lei 

22.12.2021 313 Plata 0,00 lei 3.092,47 lei 0,00 lei 0,00 lei 
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18.09.2020 9323214 Factura curentă 0,00 lei 52.058,03 lei 52.058,03 lei 0,00 lei 

08.12.2021 1739 Plata 0,00 lei 49.612,98 lei 0,00 lei 0,00 lei 

22.12.2021 313 Plata 0,00 lei 2.445,05 lei 0,00 lei 0,00 lei 

14.09.2020 9274244 Factura curentă 0,00 lei 504,45 lei 504,45 lei 0,00 lei 

08.12.2021 1739 Plata 0,00 lei 504,45 lei 0,00 lei 0,00 lei 

01.09.2020 8444047 Factura curentă 0,00 lei -31.980,25 lei -31.980,25 lei 0,00 lei 

08.12.2021 1739 Plata 0,00 lei -31.980,25 lei 0,00 lei 0,00 lei 

16.10.2020 10288513 Factura curentă 0,00 lei 1.549,07 lei 1.549,07 lei 0,00 lei 

05.11.2020 1432 Plata 0,00 lei 1.549,07 lei 0,00 lei 0,00 lei 

22.10.2020 10362102 Factura curentă 0,00 lei 3.044,20 lei 3.044,20 lei 0,00 lei 

22.12.2021 313 Plata 0,00 lei 3.044,20 lei 0,00 lei 0,00 lei 

19.10.2020 10332665 Factura curentă 0,00 lei 40.011,11 lei 40.011,11 lei 0,00 lei 

22.12.2021 313 Plata 0,00 lei 40.011,11 lei 0,00 lei 0,00 lei 

27.10.2020 10370897 Factura curentă 0,00 lei 3.368,74 lei 3.368,74 lei 0,00 lei 

22.12.2021 313 Plata 0,00 lei 3.368,74 lei 0,00 lei 0,00 lei 

24.09.2020 9353911 Factura curentă 0,00 lei 16.218,80 lei 16.218,80 lei 0,00 lei 

08.12.2021 1739 Plata 0,00 lei 16.218,80 lei 0,00 lei 0,00 lei 

01.10.2020 9468578 Factura curentă 0,00 lei -16.218,80 lei -16.218,80 lei 0,00 lei 

08.12.2021 1739 Plata 0,00 lei -16.218,80 lei 0,00 lei 0,00 lei 

16.10.2020 10317021 Factura curentă 0,00 lei 847,85 lei 847,85 lei 0,00 lei 

16.11.2020 1487 Plata 0,00 lei 847,85 lei 0,00 lei 0,00 lei 

16.10.2020 10297592 Factura curentă 0,00 lei 25,72 lei 25,72 lei 0,00 lei 

16.11.2020 1488 Plata 0,00 lei 25,72 lei 0,00 lei 0,00 lei 

16.10.2020 10288514 Factura curentă 0,00 lei 1.524,58 lei 1.524,58 lei 0,00 lei 

16.11.2020 1485 Plata 0,00 lei 1.524,58 lei 0,00 lei 0,00 lei 

01.11.2020 9306015 Factura curentă 0,00 lei 497,21 lei 497,21 lei 0,00 lei 

16.11.2020 1486 Plata 0,00 lei 497,21 lei 0,00 lei 0,00 lei 

01.11.2020 9259600 Factura curentă 0,00 lei 1.751,41 lei 1.751,41 lei 0,00 lei 

16.11.2020 1489 Plata 0,00 lei 1.751,41 lei 0,00 lei 0,00 lei 

01.11.2020 9276054 Factura curentă 0,00 lei 1.338,64 lei 1.338,64 lei 0,00 lei 

17.11.2020 1496 Plata 0,00 lei 1.338,64 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.11.2020 11315947 Factura curentă 0,00 lei 0,63 lei 0,63 lei 0,00 lei 

22.12.2021 313 Plata 0,00 lei 0,63 lei 0,00 lei 0,00 lei 

25.11.2020 11402078 Factura curentă 0,00 lei 5.723,44 lei 5.723,44 lei 0,00 lei 

15.01.2021 47 Plata 0,00 lei 5.723,44 lei 0,00 lei 0,00 lei 

24.11.2020 11399406 Factura curentă 0,00 lei 3.712,35 lei 3.712,35 lei 0,00 lei 

22.12.2021 313 Plata 0,00 lei 3.712,35 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.11.2020 11313324 Factura curentă 0,00 lei 38.444,72 lei 38.444,72 lei 0,00 lei 

22.12.2021 313 Plata 0,00 lei 38.444,72 lei 0,00 lei 0,00 lei 

16.10.2020 10285522 Factura curentă 0,00 lei 424,52 lei 424,52 lei 0,00 lei 

22.12.2021 313 Plata 0,00 lei 424,52 lei 0,00 lei 0,00 lei 

16.10.2020 10298385 Factura curentă 0,00 lei 0,63 lei 0,63 lei 0,00 lei 

22.12.2021 313 Plata 0,00 lei 0,63 lei 0,00 lei 0,00 lei 

27.11.2020 11502400 Factura curentă 0,00 lei 3.443,61 lei 3.443,61 lei 0,00 lei 

15.01.2021 46 Plata 0,00 lei 3.443,61 lei 0,00 lei 0,00 lei 

25.11.2020 9546199678 Factura curentă 0,00 lei 368,80 lei 368,80 lei 0,00 lei 

22.12.2021 313 Plata 0,00 lei 368,80 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.11.2020 11321742 Factura curentă 0,00 lei 388,46 lei 388,46 lei 0,00 lei 

22.12.2021 313 Plata 0,00 lei 388,46 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.11.2020 11322960 Factura curentă 0,00 lei 1.518,78 lei 1.518,78 lei 0,00 lei 

15.12.2020 1677 Plata 0,00 lei 1.518,78 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.11.2020 11322961 Factura curentă 0,00 lei 2.315,56 lei 2.315,56 lei 0,00 lei 

15.12.2020 1677 Plata 0,00 lei 2.315,56 lei 0,00 lei 0,00 lei 

19.11.2020 11348331 Factura curentă 0,00 lei 2.827,73 lei 2.827,73 lei 0,00 lei 

15.12.2020 1677 Plata 0,00 lei 2.827,73 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.11.2020 11331864 Factura curentă 0,00 lei 26,67 lei 26,67 lei 0,00 lei 

15.12.2020 1677 Plata 0,00 lei 26,67 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.12.2020 12310841 Factura curentă 0,00 lei 25,94 lei 25,94 lei 0,00 lei 
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07.01.2021 21 Plata 0,00 lei 25,94 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.12.2020 12327326 Factura curentă 0,00 lei 1.952,23 lei 1.952,23 lei 0,00 lei 

07.01.2021 20 Plata 0,00 lei 1.952,23 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.12.2020 12319944 Factura curentă 0,00 lei 0,63 lei 0,63 lei 0,00 lei 

22.12.2021 313 Plata 0,00 lei 0,63 lei 0,00 lei 0,00 lei 

18.12.2020 12331745 Factura curentă 0,00 lei 2.871,66 lei 2.871,66 lei 0,00 lei 

22.12.2021 313 Plata 0,00 lei 2.871,66 lei 0,00 lei 0,00 lei 

21.12.2020 12385859 Factura curentă 0,00 lei 2.282,76 lei 2.282,76 lei 0,00 lei 

11.01.2021 31 Plata 0,00 lei 2.282,76 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.12.2020 12324783 Factura curentă 0,00 lei 344,78 lei 344,78 lei 0,00 lei 

22.12.2021 313 Plata 0,00 lei 344,78 lei 0,00 lei 0,00 lei 

21.12.2020 12338612 Factura curentă 0,00 lei 44.043,10 lei 51.811,97 lei 7.768,87 lei 

22.12.2021 313 Plata 0,00 lei 44.043,10 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.12.2020 12326741 Factura curentă 0,00 lei 1.414,00 lei 1.414,00 lei 0,00 lei 

13.01.2021 36 Plata 0,00 lei 1.414,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 

20.01.2021 890809 Factura curentă 0,00 lei 2.377,22 lei 2.377,22 lei 0,00 lei 

19.02.2021 189 Plata 0,00 lei 2.377,22 lei 0,00 lei 0,00 lei 

20.01.2021 865674 Factura curentă 0,00 lei 2.016,04 lei 2.016,04 lei 0,00 lei 

05.02.2021 135 Plata 0,00 lei 2.016,04 lei 0,00 lei 0,00 lei 

20.01.2021 869687 Factura curentă 0,00 lei 26,90 lei 26,90 lei 0,00 lei 

05.02.2021 144 Plata 0,00 lei 26,90 lei 0,00 lei 0,00 lei 

01.02.2021 865673 Factura curentă 0,00 lei 1.411,20 lei 1.411,20 lei 0,00 lei 

15.02.2021 175 Plata 0,00 lei 1.411,20 lei 0,00 lei 0,00 lei 

20.01.2021 850475 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 0,63 lei 0,63 lei 

20.01.2021 864203 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 330,88 lei 330,88 lei 

19.01.2021 841954 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 2.993,42 lei 2.993,42 lei 

20.01.2021 849358 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 66.244,10 lei 66.244,10 lei 

18.02.2021 2019420 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 0,73 lei 0,73 lei 

18.02.2021 2027621 Factura curentă 0,00 lei 3.125,53 lei 3.125,53 lei 0,00 lei 

09.03.2021 309 Plata 0,00 lei 3.125,53 lei 0,00 lei 0,00 lei 

22.02.2021 2050681 Factura curentă 0,00 lei 11.902,15 lei 11.902,15 lei 0,00 lei 

19.03.2021 350 Plata 0,00 lei 11.902,15 lei 0,00 lei 0,00 lei 

18.02.2021 2024707 Factura curentă 0,00 lei 26,90 lei 26,90 lei 0,00 lei 

09.03.2021 308 Plata 0,00 lei 26,90 lei 0,00 lei 0,00 lei 

18.02.2021 2032965 Factura curentă 0,00 lei 1.431,97 lei 1.431,97 lei 0,00 lei 

12.03.2021 325 Plata 0,00 lei 1.431,97 lei 0,00 lei 0,00 lei 

18.02.2021 2016502 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 3.026,90 lei 3.026,90 lei 

19.02.2021 2036833 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 85.305,84 lei 85.305,84 lei 

18.03.2021 3082419 Factura curentă 0,00 lei 24,11 lei 24,11 lei 0,00 lei 

02.04.2021 466 Plata 0,00 lei 24,11 lei 0,00 lei 0,00 lei 

18.03.2021 3071446 Factura curentă 0,00 lei 2.276,39 lei 2.276,39 lei 0,00 lei 

02.04.2021 465 Plata 0,00 lei 2.276,39 lei 0,00 lei 0,00 lei 

18.03.2021 3078352 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 2,90 lei 2,90 lei 

18.03.2021 3074702 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 818,67 lei 818,67 lei 

17.03.2021 3045350 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 2.748,25 lei 2.748,25 lei 

18.03.2021 3064347 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 67.976,37 lei 67.976,37 lei 

18.03.2021 3070533 Factura curentă 0,00 lei 1.269,14 lei 1.269,14 lei 0,00 lei 

14.04.2021 522 Plata 0,00 lei 1.269,14 lei 0,00 lei 0,00 lei 

25.11.2021 9546199678 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei -368,80 lei -368,80 lei 

01.04.2021 3201006 Factura curentă 0,00 lei 4.721,82 lei 4.721,82 lei 0,00 lei 

23.04.2021 581 Plata 0,00 lei 4.721,82 lei 0,00 lei 0,00 lei 

18.02.2021 2016753 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 7.450,39 lei 7.450,39 lei 

17.04.2021 4080298 Factura curentă 0,00 lei 2.517,62 lei 2.517,62 lei 0,00 lei 

29.04.2021 630 Plata 0,00 lei 2.517,62 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.04.2021 4072635 Factura curentă 0,00 lei 26,86 lei 26,86 lei 0,00 lei 

29.04.2021 629 Plata 0,00 lei 26,86 lei 0,00 lei 0,00 lei 

18.02.2021 2016535 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 3.089,31 lei 3.089,31 lei 

17.03.2021 3045278 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 1.659,06 lei 1.659,06 lei 
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17.04.2021 4080297 Factura curentă 0,00 lei 1.377,16 lei 1.377,16 lei 0,00 lei 

11.05.2021 646 Plata 0,00 lei 1.377,16 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.04.2021 4079692 Factura curentă 0,00 lei 908,37 lei 908,37 lei 0,00 lei 

07.09.2021 1256 Plata 0,00 lei 908,37 lei 0,00 lei 0,00 lei 

20.04.2021 4124372 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 2.727,57 lei 2.727,57 lei 

19.01.2021 842414 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 3.632,00 lei 3.632,00 lei 

13.01.2021 828390 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 242,35 lei 242,35 lei 

19.01.2021 842042 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 0,91 lei 0,91 lei 

21.04.2021 4129009 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 56.800,44 lei 56.800,44 lei 

01.05.2021 4092881 Factura curentă 0,00 lei 5.217,56 lei 5.217,56 lei 0,00 lei 

17.05.2021 678 Plata 0,00 lei 5.217,56 lei 0,00 lei 0,00 lei 

20.04.2021 4127024 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 1.609,89 lei 1.609,89 lei 

20.04.2021 4123114 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 7.350,75 lei 7.350,75 lei 

17.03.2021 3045680 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 6.698,72 lei 6.698,72 lei 

19.05.2021 5173124 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 2.965,22 lei 2.965,22 lei 

20.05.2021 5178551 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 58.298,24 lei 58.298,24 lei 

17.04.2021 4078105 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 10,19 lei 10,19 lei 

18.05.2021 5161265 Factura curentă 0,00 lei 5.025,08 lei 5.025,08 lei 0,00 lei 

11.06.2021 820 Plata 0,00 lei 5.025,08 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.05.2021 5122506 Factura curentă 0,00 lei 2.426,55 lei 2.426,55 lei 0,00 lei 

11.06.2021 821 Plata 0,00 lei 2.426,55 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.05.2021 5124220 Factura curentă 0,00 lei 25,85 lei 25,85 lei 0,00 lei 

11.06.2021 819 Plata 0,00 lei 25,85 lei 0,00 lei 0,00 lei 

01.06.2021 5111580 Factura curentă 0,00 lei 1.310,70 lei 1.310,70 lei 0,00 lei 

17.06.2021 853 Plata 0,00 lei 1.310,70 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.05.2021 5101565 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 2,90 lei 2,90 lei 

17.06.2021 6286098 Factura curentă 0,00 lei 402,53 lei 402,53 lei 0,00 lei 

02.07.2021 938 Plata 0,00 lei 402,53 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.06.2021 6286099 Factura curentă 0,00 lei 2.517,62 lei 2.517,62 lei 0,00 lei 

02.07.2021 937 Plata 0,00 lei 2.517,62 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.06.2021 6294784 Factura curentă 0,00 lei 26,86 lei 26,86 lei 0,00 lei 

02.07.2021 939 Plata 0,00 lei 26,86 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.05.2021 5107072 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 659,29 lei 659,29 lei 

19.05.2021 5172315 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 7.208,92 lei 7.208,92 lei 

19.05.2021 5174895 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 1.643,60 lei 1.643,60 lei 

22.06.2021 6305442 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 51.950,89 lei 51.950,89 lei 

18.06.2021 6299233 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 1.971,36 lei 1.971,36 lei 

18.06.2021 6303624 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 7.243,90 lei 7.243,90 lei 

17.06.2021 6292316 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 2,90 lei 2,90 lei 

06.07.2021 6734567 Factura curentă 0,00 lei -402,53 lei -402,53 lei 0,00 lei 

02.09.2021 2 Plata 0,00 lei -402,53 lei 0,00 lei 0,00 lei 

06.07.2021 6734569 Factura curentă 0,00 lei -1.310,70 lei -1.310,70 lei 0,00 lei 

02.09.2021 2 Plata 0,00 lei -1.310,70 lei 0,00 lei 0,00 lei 

06.07.2021 6734571 Factura curentă 0,00 lei -1.377,16 lei -1.377,16 lei 0,00 lei 

02.09.2021 2 Plata 0,00 lei -1.377,16 lei 0,00 lei 0,00 lei 

06.07.2021 6734572 Factura curentă 0,00 lei -1.269,14 lei -1.269,14 lei 0,00 lei 

02.09.2021 2 Plata 0,00 lei -1.269,14 lei 0,00 lei 0,00 lei 

06.07.2021 6734573 Factura curentă 0,00 lei -1.431,97 lei -1.431,97 lei 0,00 lei 

02.09.2021 2 Plata 0,00 lei -1.431,97 lei 0,00 lei 0,00 lei 

06.07.2021 6734574 Factura curentă 0,00 lei -1.411,20 lei -1.411,20 lei 0,00 lei 

02.09.2021 2 Plata 0,00 lei -1.411,20 lei 0,00 lei 0,00 lei 

06.07.2021 6734575 Factura curentă 0,00 lei -1.414,00 lei -1.414,00 lei 0,00 lei 

02.09.2021 2 Plata 0,00 lei -1.414,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 

06.07.2021 6734576 Factura curentă 0,00 lei -1.518,78 lei -1.518,78 lei 0,00 lei 

02.09.2021 2 Plata 0,00 lei -1.518,78 lei 0,00 lei 0,00 lei 

06.07.2021 6734577 Factura curentă 0,00 lei -1.549,07 lei -1.549,07 lei 0,00 lei 

02.09.2021 2 Plata 0,00 lei -1.549,07 lei 0,00 lei 0,00 lei 

06.07.2021 6734578 Factura curentă 0,00 lei -1.751,41 lei -1.751,41 lei 0,00 lei 
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02.09.2021 2 Plata 0,00 lei -1.751,41 lei 0,00 lei 0,00 lei 

06.07.2021 6734579 Factura curentă 0,00 lei -2.054,13 lei -2.054,13 lei 0,00 lei 

02.09.2021 2 Plata 0,00 lei -2.054,13 lei 0,00 lei 0,00 lei 

13.07.2021 7425725 Factura curentă 0,00 lei 112,97 lei 112,97 lei 0,00 lei 

02.09.2021 2 Plata 0,00 lei 112,97 lei 0,00 lei 0,00 lei 

16.07.2021 7469474 Factura curentă 0,00 lei 6.302,13 lei 6.302,13 lei 0,00 lei 

02.09.2021 2 Plata 0,00 lei 6.302,13 lei 0,00 lei 0,00 lei 

16.07.2021 7469477 Factura curentă 0,00 lei 375,62 lei 375,62 lei 0,00 lei 

02.09.2021 2 Plata 0,00 lei 375,62 lei 0,00 lei 0,00 lei 

21.07.2021 7503059 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 51.687,70 lei 51.687,70 lei 

17.06.2021 6284108 Factura curentă 0,00 lei 7.156,39 lei 7.156,39 lei 0,00 lei 

18.11.2021 1646 Plata 0,00 lei 7.156,39 lei 0,00 lei 0,00 lei 

19.07.2021 7474048 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 85,40 lei 85,40 lei 

17.08.2021 8466674 Factura curentă 0,00 lei 32,25 lei 32,25 lei 0,00 lei 

09.09.2021 1304 Plata 0,00 lei 32,25 lei 0,00 lei 0,00 lei 

21.07.2021 7492350 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 1.478,63 lei 1.478,63 lei 

17.08.2021 8459215 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 28,41 lei 28,41 lei 

01.08.2021 6318385 Factura curentă 0,00 lei 5.217,56 lei 5.217,56 lei 0,00 lei 

09.09.2021 1305 Plata 0,00 lei 5.217,56 lei 0,00 lei 0,00 lei 

01.08.2021 7629512 Factura curentă 0,00 lei 5.049,25 lei 5.049,25 lei 0,00 lei 

09.09.2021 1305 Plata 0,00 lei 5.049,25 lei 0,00 lei 0,00 lei 

01.08.2021 7490587 Factura curentă 0,00 lei 25,90 lei 25,90 lei 0,00 lei 

09.09.2021 1303 Plata 0,00 lei 25,90 lei 0,00 lei 0,00 lei 

07.08.2021 8664793 Factura curentă 0,00 lei 397,15 lei 397,15 lei 0,00 lei 

02.09.2021 2 Plata 0,00 lei 397,15 lei 0,00 lei 0,00 lei 

17.08.2021 8460833 Factura curentă 0,00 lei 2.185,73 lei 2.185,73 lei 0,00 lei 

18.11.2021 1646 Plata 0,00 lei 2.185,73 lei 0,00 lei 0,00 lei 

19.07.2021 7480097 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 1.763,24 lei 1.763,24 lei 

24.08.2021 8656360 Factura curentă 0,00 lei -5.247,86 lei -5.247,86 lei 0,00 lei 

09.09.2021 1305 Plata 0,00 lei -5.247,86 lei 0,00 lei 0,00 lei 

01.09.2021 8693976 Factura curentă 0,00 lei -9.659,77 lei -9.659,77 lei 0,00 lei 

21.09.2021 21 Plata 0,00 lei -9.659,77 lei 0,00 lei 0,00 lei 

07.09.2021 8891117 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 63.759,94 lei 63.759,94 lei 

19.08.2021 8474693 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 1.732,58 lei 1.732,58 lei 

23.09.2021 9568639 Factura curentă 0,00 lei 385,11 lei 385,11 lei 0,00 lei 

06.10.2021 1442 Plata 0,00 lei 385,11 lei 0,00 lei 0,00 lei 

24.09.2021 9733274 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 52.548,76 lei 52.548,76 lei 

07.09.2021 8890620 Factura curentă 0,00 lei 904,43 lei 3.833,31 lei 2.928,88 lei 

18.11.2021 1646 Plata 0,00 lei 904,43 lei 0,00 lei 0,00 lei 

21.09.2021 9533606 Factura curentă 0,00 lei 3.645,15 lei 3.645,15 lei 0,00 lei 

12.10.2021 1473 Plata 0,00 lei 3.645,15 lei 0,00 lei 0,00 lei 

23.09.2021 9578566 Factura curentă 0,00 lei 32,40 lei 32,40 lei 0,00 lei 

12.10.2021 1472 Plata 0,00 lei 32,40 lei 0,00 lei 0,00 lei 

19.10.2021 10618211 Factura curentă 0,00 lei 363,22 lei 363,22 lei 0,00 lei 

02.11.2021 1565 Plata 0,00 lei 363,22 lei 0,00 lei 0,00 lei 

19.10.2021 10571842 Factura curentă 0,00 lei 3.503,33 lei 3.503,33 lei 0,00 lei 

08.11.2021 1602 Plata 0,00 lei 3.503,33 lei 0,00 lei 0,00 lei 

19.10.2021 10608765 Factura curentă 0,00 lei 394,38 lei 31,16 lei -363,22 lei 

02.11.2021 1566 Plata 0,00 lei 31,16 lei 0,00 lei 0,00 lei 

02.11.2021 1567 Plata 0,00 lei 363,22 lei 0,00 lei 0,00 lei 

22.10.2021 10667818 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 52.899,79 lei 52.899,79 lei 

19.11.2021 11311775 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 64.503,93 lei 64.503,93 lei 

18.11.2021 11306282 Factura curentă 0,00 lei 366,51 lei 366,51 lei 0,00 lei 

10.12.2021 1756 Plata 0,00 lei 366,51 lei 0,00 lei 0,00 lei 

01.12.2021 11278127 Factura curentă 0,00 lei 3.612,10 lei 3.612,10 lei 0,00 lei 

17.12.2021 1798 Plata 0,00 lei 3.612,10 lei 0,00 lei 0,00 lei 

01.12.2021 11310341 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 32,24 lei 32,24 lei 

19.12.2021 11935437 Factura curentă 0,00 lei 351,09 lei 351,09 lei 0,00 lei 
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11.01.2022 29 Plata 0,00 lei 351,09 lei 0,00 lei 0,00 lei 

19.12.2021 11917134 Factura curentă 0,00 lei 3.544,18 lei 3.544,18 lei 0,00 lei 

19.01.2022 15 Plata 0,00 lei 3.544,18 lei 0,00 lei 0,00 lei 

19.12.2021 11941210 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 31,25 lei 31,25 lei 

23.12.2021 12159848 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 69.205,78 lei 69.205,78 lei 

18.06.2021 6302558 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 3.098,84 lei 3.098,84 lei 

20.08.2021 8478907 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 23.875,35 lei 23.875,35 lei 

13.04.2021 3797889 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 4.299,36 lei 4.299,36 lei 

19.01.2022 896592 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 355,51 lei 355,51 lei 

26.01.2022 928669 Factura curentă 0,00 lei 0,00 lei 3.662,61 lei 3.662,61 lei 

TOTAL 65.407,96 lei 4.374.872,48 lei 2.979.718,29 lei 857.690,01 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea ENEL ENERGIE S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu suma în cuantum de 857.690,01 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante, diferenţa în cuantum de 

239.578,58 lei fiind respinsă.  

118. ENERGOMONTAJ S.A. 

ENERGOMONTAJ S.A., având sediul în București, Calea Dorobanților, nr. 103-105, Sector 1, București, înregistrată în 

Registrul Comerțului cu nr. J40/136/1991, având C.I.F. RO 1555468, prin reprezentanți legali dl. Ioan Popa și dl. Andrei 

Gheorghe, a formulat o cerere de înscriere la masa credală pentru suma de 263.566,54 lei, reprezentând contravaloarea 

facturilor neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Totodată, petenta a efectuat plata taxei de timbru în cuantum 

de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea unei creanțe în cuantum de 263.566,54 lei, compusă din următoarele valori: 

 9.148,40 lei, reprezentând garanția de bună execuție în temeiul Contractului de execuție lucrări nr. 

S6/918/1993; 

 35.553,03 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale aferente consumului de utilități și cheltuieli 

administrative pentru perioada iunie 2021 - 18.01.2022, în baza Convenției nr. 2301/ 16.12.2015; 

 22.428,72 lei, reprezentând garanția de bună execuție reținută în baza Contractului de servicii nr. 

5806/30.07.2010 înregistrat de către debitoare și sub nr. 2091/23.07.2010 de către petentă; 

 123.517,76 lei, reprezentând garanția de bună execuție reținută în baza contractelor încheiate între petentă și 

debitoare; 

 16.135,98 lei, reprezentând garanție de bună execuție reținută în baza Contractului nr. 958/1995; 

 4.440,70 lei, reprezentând garanție de bună execuție reținută în baza Contractului de execuție lucrări nr. 

5806/02.10.2006; 

 52.341,95 lei, reprezentând contravaloarea folosinței macaralei de către debitoare. 

În susținerea pretențiilor sale, petenta a anexat următoarele: 

 Facturi fiscale neachitate de debitoare; 

 Contractele încheiate între Energomontaj S.A. și Hidroconstrucția S.A.; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

Între Energomontaj S.A., în calitate de subantreprenor, și Hidroconstrucția S.A., în calitate de antreprenor general, a fost 

încheiat contractul de subantrepriză nr. S6/918/93. În temeiul acestui contract, subantreprenorul se obliga să execute 

lucrări. 

Părțile stabileau faptul că antreprenorul general va reține un cuantum de 2,5% din valoarea totală a facturilor fiscale 

emise în temeiul contractului, cu titlu de garanție de bună execuție. Aceasta urma a fi restituită la finalizarea lucrărilor 

de către subantreprenor. 

De asemenea, între cele două societăți s-a încheiat Convenția nr. 2301/16.12.2015, privind repartizarea cheltuielilor 

aferente întreținerii imobilului aflat în proprietatea comună a acestora, precum și a consumului pricinuit de utilizarea 

acestui imobil. Astfel, în cursul lunilor iunie 2021 - 18.01.2022 au fost emise o serie de facturi, obligând debitoarea la 

plata a 35.553,03 lei, pe care aceasta din urmă nu le-a achitat. 

În derularea relațiilor comerciale dintre cele două societăți, au fost încheiate convenții de servicii și execuție, în temeiul 

cărora petenta a executat lucrări și a prestat servicii în beneficiul debitoarei. În temeiul acestora, Hidroconstrucția S.A. a 

reținut sume de bani cu titlu de garanție de bună execuție, după cum urmează: 

De asemenea, părțile au încheiat Contractul nr. 4013/08.05.2013, prin care Hidroconstrucția S.A. a închiriat o macara 

aflată în proprietatea Energomontaj S.A. În temeiul convenției, petenta a emis facturi fiscale, stabilind obligația de plată 

a chiriei în sarcina debitoarei. Astfel, suma solicitată se compune după cum urmează: 
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Petenta a formulat o cerere de compensare, învederând faptul că debitoarea deține două creanțe împotriva sa, decurgând 

din garanții de bună execuție. Astfel, din Contractul nr. 1143/10.2013, Energomontaj S.A. are obligația de a restitui către 

debitoare suma de 26.317,44 lei, cu titlu de garanție de bună execuție reținută în baza convenției amintite. 

De asemenea, petenta subliniază că are de achitat către Hidroconstrucția S.A. suma de 24.397,37 lei, aferent punctului 

de lucru Ișalnița. 

Astfel, petenta are o datorie totală de 50.714,81 lei, solicitând compensarea datoriei sale cu cea solicitată prin declarația 

de creanță. 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea petentei 

de compensare a creanțelor în discuție nu este întemeiată, dat fiind faptul că, astfel cum am învederat mai sus, sumele pe 

care petenta le solicită și a căror compensare o cere nu decurg din creanțe pure și simple, fiind afectate de condiția 

suspensivă a finalizării și recepției finale a lucrărilor efectuate. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și admite 

parțial valoarea solicitată, procedând la înscrierea ENERGOMONTAJ S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 

categoria creanțelor chirografare, cu următoarele sume: 

Total 
Debit principal pentru care 

se solicita compensarea 

Garanţiile de bună 

execuţie ctr. S6/918/1993 

punct de lucru isalnita Craiova 

Garanţiile de bună 

execuţie 
Debit principal 

Solicitat 263.566,54 lei 35.553,03 lei 9.148,40 lei 166.523,16 lei 52.341,95 lei 

Acceptat 51.161,52 lei 35.553,03 lei 0,00 lei 15.608,49 lei 0,00 lei 

Acceptat sub 

condiţie 
160.063,07 lei 0,00 lei 9.148,40 lei 150.914,67 lei 0,00 lei 

Creanţă 

prescrisă 
52.341,95 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 52.341,95 lei 

 35.553,03 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale aferente consumului de utilități, ca fiind o creanţă 

pură și simplă; 

 160.063,07 lei, reprezentând garanții de bună execuție în temeiul relațiilor contractuale dintre petentă și 

debitoare, sub condiția suspensivă a recepționării finale a lucrărilor executate. 

De asemenea,  consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va respinge 

suma de 52.341,95 lei, ca fiind o creanță prescrisă. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

119. ENGIE ROMÂNIA  S.A. 

ENGIE ROMÂNIA  S.A., cu sediul social în București, Sector 4, Bd. Marasesti, nr. 4-6, corp A și cu sediul procesual 

ales în București, sector 2, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 10A, Cladirea C3, etaj 7, C.U.I. RO13093222, reprezentată de 

Ovidiu Sperila și Asociații – Societate civilă de avocaţi prin Avocat Liliana Harja, a formulat o cerere de înscriere la 

masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 30.009,64 lei, reprezentând contravaloarea 

facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 30.009,64 lei, reprezentând 

contravaloarea energiei electrică.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Copie facturi;  

 Copie Contracte furnizare gaze naturale;  

 Copie extrase de cont;  

 Taxă de timbru în valoare de 200 lei;  

 împuternicire avocaţială.  

În fapt, societatea Engie România S.A. a livrat energie electrică către debitoarea Hidroconstrucţia S.A., fiind emise 

facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă,  consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat că situația creanțelor solicitate se prezintă astfel:  
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Nr. document Data document 
Data 

scadentă 
Perioada de facturare Cod client Valoare factură Achitat Rest de plată 

85285 14.01.2022 14.02.2022 
09.12.2021-

10.01.2022 
190000424084 9.767,15 lei 0,00 lei 9.767,15 lei 

10712841477 31.12.2021 31.01.2022 
30.11.2021-

27.12.2021 
190000114032 1.414,90 lei 0,00 lei 1.414,90 lei 

10613403409 31.12.2021 31.01.2022 
01.12.2021-

31.12.2021 
110321276955 18.827,59 lei 0,00 lei 18.827,59 lei 

TOTAL 30.009,64 lei 0,00 lei 30.009,64 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ENGIE ROMÂNIA S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 30.009,64 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

120. ENVIRONMENTAL DYNAMICS INTERNATIONAL INC 

ENVIRONMENTAL DYNAMICS INTERNATIONAL INC, cu sediu principal în: 5601 Paris Road, Columbia, 

Missouri, MO 65202, USA şi sediu secundar în: Twyford Mill, Oxford Road, Adderbury, Banbury, OX17 3SX, UK, 

număr Registrul Comerțului UK VAT: 923 0842 42, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 89.700,00 Euro,  reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 89.700,00 Euro, 

reprezentând contravaloarea energiei electrică.  

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul de furnizare echipamente nr. 15/18.05.2021 - Factura nr.65669 / 09.12.2021  

 Lista de echipamente furnizate - camion nr. 1 Scrisoarea de transport (CMR) - camion nr. 1  

 Lista de echipamente furnizate - camion nr. 2 - Scrisoarea de transport (CMR)- camion nr. 2. 

În fapt, arătăm ca Environmental Dynamics International Inc deține o creanță anterioară datei deschiderii procedurii, în 

sumă de 89.700,00 Euro, în temeiul Contractului de furnizare echipamente nr. 15/18.05.2021 încheiat între 

Hidroconstrucţia S.A. și Environmental Dynamics International Inc - reprezentând furnizare de echipamente de aerare 

pentru stația de epurare BREAZA, conform Contractului nr. 15/18.05.2021.  

Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă: „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la 

cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii insolvenţei”. 

În considerarea acestor aspecte, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator 

judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în vedere cursul BNR valabil pentru data de 

19.01.2022 (valabil pentru data deschiderii procedurii), respectiv 1 EUR = 4.9447 RON.   

Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa solicitată de către creditor este următoarea: 89.700,00 Euro*4,9447 

RON = 443.539,59 lei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ENVIRONMENTAL DYNAMICS INTERNATIONAL INC în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 

categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 443.539,59 lei, reprezentând contravaloarea 

facturilor restante. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

121. EPINVEST S.R.L. 

EPINVEST S.R.L., cu sediul social în Floreşti, str. Avram Iancu, nr. 502-504, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul 

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/3548/1994, având CIF nr. RO6541951, reprezentată de 

administrator Benedek Zsolt, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei 

creanțe în cuantum de 3.751,33 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 
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Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 3.751,33 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor fiscale neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Copie facturi;  

 Taxa de timbru în valoare de 200 lei. 

În fapt, societatea Epinvest S.R.L. a livrat bunuri specifice către debitoarea Hidroconstrucţia S.A., în baza cărora au fost 

emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea EPINVEST S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată în cuantum de 3.751,33 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

122. ERMITAS GRUP S.R.L. 

ERMITAS GRUP S.R.L., cu sediul în Dumbrăviţa, str. Conac, nr. 60, etaj 3, birou 24, jud. Timiş, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J04/556/2011, având CUI RO28421506, prin reprezent legal, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 22.282,00 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor fiscale neachitate de către debitoare. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță. S-a probat, de asemenea 

achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Contract de închiriere utilaje terasiere nr. 1199/14.03.2019, împreună cu anexele acestuia; 

 Act adiţional nr. 1 din data de 20.12.2019; 

 Act adiţional nr. 2 din data de 04.01.2021; 

 Factura nr. 113/29.09.2021, în valoare de 27.306,39 lei; 

 Factura nr. 116/02.11.2021, în valoare de 11.401,14 lei; 

 Fişa analitică partener. 

În fapt, în urma relaţiilor comerciale derulate dintre părţi, în evidenţele financiar-contabile ale societăţii Ermitas Grup 

S.R.L., Hidroconstrucţia S.A. figurează cu un debit restant în sumă de 22.282,00 lei.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă,  consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța solicitată prezentându-se astfel: 

Nr. crt. Nr. Factură Data factură Valoare factură Achitat/Stornat Rest de plată Acceptat Respins 

1 113 29.09.2021 27.306,39 lei 16.425,53 lei 10.880,86 lei 10.880,86 lei 0,00 lei 

2 116 02.11.2021 11.401,14 lei 0,00 lei 11.401,14 lei 11.401,14 lei 0,00 lei 

Total 38.707,53 lei 16.425,53 lei 22.282,00 lei 22.282,00 lei 0,00 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ERMITAS GRUP S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 22.282,00 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

123. ESCO M IMPORT EXPORT S.R.L. 

Esco M Import Export S.R.L., având sediul în Cluj-Napoca, str. Gaspar Heltai, nr. 50, jud. Cluj, înregistrată la Registrul 

Comerțului cu nr. J12/4774/1992, având CUI RO 2898960, prin reprezentant convențional dl. Samuilă Mircea, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală pentru suma de 7.836,13 lei, reprezentând facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Totodată, petenta a efectuat plata taxei de timbru în cuantum 

de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

De asemenea, petenta a anexat declarației de creanță și Împuternicirea avocațială prin care dl. Samuilă Mircea a fost 

mandatat să elaboreze și să înregistreze declarația de creanță formulată. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înregistrarea unei creanțe în valoare de 7.836,13 lei, reprezentând contravaloarea produselor furnizate de 

petentă către debitoare și constatate prin facturile anexate declarației de creanță. 

În scopul dovedirii pretenției sale, petenta a anexat: 

 Facturile fiscale care compun suma solicitată; 

 Fișa client pentru societatea Hidroconstrucția S.A.; 

 Împuternicirea avocațială cuprinzând mandatul acordat d-lui Samuilă Mircea; 

 Dovada achitări taxei judiciare de timbru. 
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În fapt, societatea Hidroconstrucția S.A. a achiziționat bunuri de la Esco M Import Export S.R.L. pe bază de comandă, 

bunurile fiind livrate de societatea furnizoare. Achizițiile au avut caracter punctual, pentru fiecare livrare fiind întocmită 

factură fiscală, care atesta suma pe care societatea debitoare trebuia să o achite. 

În temeiul facturilor anexate declarației de creanță, suma solicitată se compune după cum urmează: 

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat Rest de plată 

21455 15.09.2021 15.10.2021 366,29 lei 91,21 lei 275,08 lei 

21490 24.09.2021 24.10.2021 857,41 lei 0,00 lei 857,41 lei 

21534 09.10.2021 08.11.2021 2.150,00 lei 0,00 lei 2.150,00 lei 

21588 22.10.2021 21.11.2021 938,16 lei 0,00 lei 938,16 lei 

21589 22.10.2021 21.11.2021 626,51 lei 0,00 lei 626,51 lei 

21594 25.10.2021 24.11.2021 263,99 lei 0,00 lei 263,99 lei 

21610 28.10.2021 27.11.2021 736,99 lei 0,00 lei 736,99 lei 

21663 10.11.2021 10.12.2021 198,00 lei 0,00 lei 198,00 lei 

21664 10.11.2021 10.12.2021 110,00 lei 0,00 lei 110,00 lei 

21680 12.11.2021 12.12.2021 1.679,99 lei 0,00 lei 1.679,99 lei 

TOTAL 7.927,34 lei 91,21 lei 7.836,13 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ESCO M IMPORT EXPORT S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 7.836,13 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

124. ETIS S.R.L. 

ETIS S.R.L., cu sediul social în Mun. Bacău, str. Tineretului, nr. 44, cod poştal 600234, jud. Bacău, înregistrată la 

oficiul Registrului Comerţului sub nr. J04/1789/1992, având C.U.I. RO982223, prin reprezentant legal, a formulat o 

cerere de admitere a creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 2.325,36 lei, reprezentând contravaloarea facturilor 

emise şi neîncasate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. De asemenea, petenta a făcut dovada achitării taxei judiciare 

de timbru în valoare de 200 lei.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 2.325,36 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor emise şi neîncasate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Factura nr. 31606/04.11.2021, în valoare de 194,40 lei; 

 Factura nr. 31015/08.10.2021, în valoare de 356,94 lei; 

 Factura nr. 31122/14.10.2021, în valoare de 73,78 lei; 

 Factura nr. 31214/19.10.2021, în valoare de 805,34 lei; 

 Factura nr. 31404/27.10.2021, în valoare de 137,33 lei; 

 Factura nr. 30421/10.09.2021, în valoare de 58,13 lei; 

 Factura nr. 30117/30.08.2021, în valoare de 151,73 lei; 

 Factura nr. 29370/26.07.2021, în valoare de 23,80 lei; 

 Factura nr. 29303/23.07.2021, în valoare de 523,91 lei. 

În fapt, între Etis S.R.L. şi Hidroconstrucţia S.A. s-au derulat relaţii comerciale, petenta furnizând debitoarei piese de 

schimb, materiale consumabile etc. 

În baza acestor raporturi comerciale au fost emise de către creditor o serie de facturi care nu au fost achitate de către 

societatea debitoare. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ETIS S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă 

solicitată în cuantum de 2.325,36 lei, reprezentând contravaloarea sumelor restante. 

125. EURO CONSTRUCT FLORIN S.R.L. 

EURO CONSTRUCT FLORIN S.R.L., cu sediul în sat Valea Viei, oraş Patarlagele, nr. 17, jud. Buzău, având cod fiscal 

nr. 33194663, J10/383/22.05.2014, reprezentată legal de  administrator ANDREI FLORIN, a formulat o cerere de 

admitere a creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 127.093,27 lei, reprezentând contravaloarea facturilor emise şi 

neîncasate.  
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Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. De asemenea petenta a făcut dovada achitării taxei judiciare 

de timbru în valoare de 200 lei.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 127.093,27 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor emise şi neîncasate.  

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Factură fiscală. 

În fapt, între Euro Construct Florin S.R.L. şi Hidroconstrucţia S.A. s-au derulat relaţii comerciale, petenta executând 

lucrări neachitate la termen.  

În baza acestor raporturi comerciale au fost emise de către creditor o serie de facturi care nu au fost achitate de către 

societatea debitoare. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea EURO CONSTRUCT FLORIN S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 127.093,27 lei, reprezentând contravaloarea sumelor restante. 

126. FAIRVALUE CONSULTING S.R.L. 

FAIRVALUE CONSULTING S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Sector 2, str. Sf. Spiridon, nr. 7, înmatriculată la Registrul 

Comerţului sub nr.J40/3144/2005, având CUI RO17254259, prin reprezentant Stan Anuţa Costinela - administrator, a 

formulat o cerere de admitere a creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 3.332,00 lei, reprezentând contravaloarea 

facturilor emise şi neîncasate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. De asemenea petenta a făcut dovada achitării taxei judiciare 

de timbru în valoare de 200 lei.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 3.332,00 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor emise şi neîncasate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Factură fiscală. 

În fapt, între Fairvalue Consulting S.R.L. şi Hidroconstrucţia S.A. s-au derulat relaţii comerciale, petenta efectuând 

servicii de evaluare neachitate la termen.  

În baza acestor raporturi comerciale au fost emise de către creditor o serie de facturi care nu au fost achitate de către 

societatea debitoare. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea FAIRVALUE CONSULTING S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 3.332,00 lei, reprezentând contravaloarea sumelor restante. 

127. FARESIN ROMÂNIA S.R.L. 

FARESIN ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Mogoşoaia, str. Morii, nr. 6, jud. Ilfov, înmatriculată la Registrul Comerţului 

sub nr. J123/2104/2005, având Cod Unic de înregistrare 14798329, reprezentată prin avocat Mihaela Peniuc, a formulat 

o cerere de admitere a creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 109.874,36 lei, reprezentând contravaloarea 

facturilor emise şi neîncasate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. De asemenea, petenta a făcut dovada achitării taxei judiciare 

de timbru în valoare de 200 lei.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  109.874,36 lei, 

reprezentând contravaloarea facturilor emise şi neîncasate.  

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Factură fiscală; 

 Contract de închiriere. 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

413 

În fapt, între Faresin Romania S.R.L. şi Hidroconstrucţia S.A. a fost încheiat Contractul de închiriere nr. 40001134 din 

26.03.2021, în baza căruia am transferat dreptul de folosinţă asupra elementelor de cofrare/schelă tip FARESIN, 

identificate în Anexele contractului, în schimbul plății de către Beneficiar a unei chirii.  

În baza acestor raporturi comerciale au fost emise de către creditor o serie de facturi care nu au fost achitate de către 

societatea debitoare. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea FARESIN ROMÂNIA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 109.874,36 lei, reprezentând contravaloarea sumelor restante. 

128. FEROTERRA S.R.L. 

FEROTERRA S.R.L. cu sediul social în  Mun. Mediaş, str. Gării, nr. 17, jud. Sibiu,  înregistrată la Registrul Comerțului 

cu nr. J32/490/2017, având CUI 3713889, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 12.560,42 lei, reprezentând contravaloare lucrări  de construcții-montaj neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

17.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  12.560,42 lei, reprezentând 

lucrări  de construcții-montaj neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Opis înscrisuri din care rezultă creanţa; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea FERROTERRA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 12.560,42 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și admite 

parțial valoarea solicitată, procedând la înscrierea FERROTERRA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 

categoria creanțelor chirografare, cu următoarele sume: 

 cu suma în cuantum de 8.792,29 lei, ca fiind o creanțe pură și simplă; 

 cu suma în cuantum de 3.768,13 lei, reprezentând garanții de bună execuție în temeiul relațiilor contractuale 

dintre petentă și debitoare, sub condiția suspensivă a recepționării finale a lucrărilor executate. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

129. FGL SECURITY SYSTEM GRUP S.R.L. 

FGL SECURITY SYSTEM GRUP S.R.L., cu sediul social Dumbrăviţa, str. Conac, nr. 60, etaj 3, Birou 24, Jud. Timiş, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/3945/2016, C.U.I. RO36699644, prin reprezentant legal, a formulat o 

cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 67.447,19 lei, 

reprezentând contravaloarea facturilor fiscale emise și neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a înregistrat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

27.01.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 67.447,19 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor fiscale emise și neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Contract de prestări servicii de pază specializată nr. 079/07.09.2020; 

 Facturi Fiscale;  

 Situaţie clienţi perioada 01.01.2021-31.12.2021; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru.  

În fapt, în urma relaţiilor comerciale derulate dintre părţi, în evidenţele financiar-contabile ale societăţii FGL Security 

System Grup S.R.L., Hidroconstrucţia S.A. figurează cu un debit restant în sumă de 67.447,19 lei.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă,  consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța solicitată prezentându-se astfel: 

Nr. crt. Nr. Factură Data factură Valoare factură Achitat/Stornat Rest de plată Acceptat Respins 

1 1192 01.10.2021 2.023,00 lei 0,00 lei 2.023,00 lei 2.023,00 lei 0,00 lei 
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2 2028 01.10.2021 84.172,03 lei 35.063,21 lei 49.108,82 lei 49.108,82 lei 0,00 lei 

3 2034 12.10.2021 12.269,37 lei 0,00 lei 12.269,37 lei 12.269,37 lei 0,00 lei 

4 2052 01.11.2021 2.023,00 lei 0,00 lei 2.023,00 lei 2.023,00 lei 0,00 lei 

5 2172 03.01.2022 2.023,00 lei 0,00 lei 2.023,00 lei 2.023,00 lei 0,00 lei 

Total 102.510,40 lei 35.063,21 lei 67.447,19 lei 67.447,19 lei 0,00 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea FGL SECURITY SYSTEM GRUP S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 67.447,19 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

130. FIADE S.R.L. 

FIADE S.R.L., cu sediul social în Timişoara, Bd. Eroilor de la Tisa, nr. 30-40, birou Sad 9, jud. Timiş, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J35/2357/2005, având CUI RO 17793571, a formulat o cerere de înscriere la masa credală 

a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 120.306,00 lei, reprezentând debit principal și penalităţi de 

întârziere. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 120.306,00 lei, reprezentând 

debit principal și penalităţi de întârziere. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Situații client; 

 Fişă client; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea  FIADE S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă 

solicitată în cuantum de 120.306,00 lei, reprezentând debit principal și penalităţi de întârziere. 

131. FLORION TRANS COM S.R.L. 

FLORION TRANS COM S.R.L. cu sediul social în Rastolita, nr. 308, jud. Mureş, înregistrată în Registrul Comerțului 

sub nr. J26/325/2001, având CUI RO 13857729, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 11.868,00 lei, reprezentând contravaloare facturi neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

02.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de    11.868,00 lei, 

reprezentând contravaloare facturi neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi scadente și neachitate; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Temeiul juridic al creanței provine din livrări de marfă conform facturilor: factura nr. 1698/27.02.2021 în sumă de 2.400 

lei, rămas de plată suma de 1.028 lei, factura nr. 1700/03.03.2021 în sumă de 2.400 lei, factura nr. 1751/21.05.2021 în 

sumă de 2.140 lei, factura nr. 1814/17.12.2021 în sumă de 6.300 lei.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea FLORION TRANS COM S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 11.868,00 lei, reprezentând contravaloare facturi neachitate. 

132. FOMCO GPS S.R.L. 

FOMCO GPS S.R.L. cu sediul social în Cristeşti, str. Principală, nr. 801/E, jud. Mureş, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J26/325/2001, având CUI RO 13857729, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 11.367,57 lei, reprezentând contravaloare facturi neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

03.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 
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Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de    11.367,57 lei, 

reprezentând contravaloare facturi neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi scadente și neachitate; 

 Fişă client; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În baza relaţiilor comerciale, societatea Fomco GPS S.R.L., a prestat servicii și a eliberat facturile aferente, însă 

contravaloarea acestora nu a fost achitată în întregime de către debitoare.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea FOMCO GPS S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată în cuantum de 11.367,57 lei, reprezentând contravaloare facturi neachitate. 

133. FUSION ROMÂNIA S.R.L. 

FUSION ROMÂNIA S.R.L., cu sediul social în Sibiu, str. Ștefan Cel Mare, nr. 152-154, jud. Sibiu, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J32/2170/1992, având CUI 3404500, prin administrator Rotaru Ionela Magadalena, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 337.042,94 

lei, reprezentând contravaloare facturi neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

03.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de    337.042,94 lei, 

reprezentând contravaloare facturi neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Centralizator; 

 Facturi scadente și neachitate; 

 Dovezi de comunicare a facturilor; 

 Contracte de procurare resurse materiale nr. 3/31.01.2019, nr. 7/12.02.2019 şi 49/17.02.2019; 

 Fişă client; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între societatea Fusion România S.R.L. şi Hidrocontrucţia S.A. s-au desfăşurat relaţii comerciale în baza 

contractelor de procurare resurse materiale și a debitoarei, având ca obiect livrarea de materialele necesare pentru 

executarea lucrărilor la reţelele de apă şi canalizare, în baza cărora au fost emise facturi fiscale neachitate la termenul 

scadent de către debitoare. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea FUSION ROMÂNIA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 337.042,94 lei, reprezentând contravaloare facturi neachitate. 

140. GABYAN JUNIOR STAR SRL 

GABYAN JUNIOR STAR SRL cu sediul social în str. Conac, nr. 60, et. 3, birou 24, Dumbravita, Timiş, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J1/336/2012, C.U.I. RO 30167320, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 165.533,09 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante 

neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

03.03.2022 S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 165.533,09 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Fişă cont; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată fiind într-adevăr dovedită. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea GABYAN JUNIOR STAR SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 165.533,09 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante neachitate.  

134. GALVIN IULIANA 

GALVIN IULIANA, date cu caracter personal, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 1.500,00 EUR, reprezentând contravaloare chirie. 
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Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 1.500,00 EUR, reprezentând 

contravaloare chirie. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru; 

 Contract de închiriere; 

 Act adițional. 

Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă: „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la 

cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii insolvenţei”. 

În considerarea acestor aspecte, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator 

judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în vedere cursul BNR valabil pentru data de 

19.01.2022 (valabil pentru data deschiderii procedurii), respectiv 1 EUR = 4.9447 RON.  

Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa solicitată de către creditor este următoarea: 1.500,00 Euro*4,9447 

RON = 7.464,50 lei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea dnei GALVIN IULIANA în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 7.464,50 lei, reprezentând contravaloare chirie. 

135.  GAMACAR AGREGATE SRL 

GAMACAR AGREGATE SRL cu sediul social în str. Conac, nr. 60, et. 3, birou 24, Dumbravita, Timis, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J1/926/2020, având C.U.I. RO 43067241, a formulat o cerere de înscriere la masa credală 

a debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 244.247,79 lei, reprezentând contravaloare debit restant. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță ulterior termenului limită stabilit de instanță 

(04.03.2022), respectiv la data de 21.03.2022.  

S-a probat achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 244.247,79 lei, reprezentând 

contravaloare debit restant. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Fişa sold; 

 Facturi fiscale; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Pentru aceste motive, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator va proceda 

respingerea cererii GAMACAR AGREGATE SRL ca fiind tardiv depusă. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

136. GARDORA TRAVEL S.R.L. 

GARDORA TRAVEL S.R.L., având sediul în Hațeg, str. Horea, nr. 104A, jud. Hunedoara, înregistrată la Registrul 

Comerțului sub nr. J20/791/2010, având CUI RO27614770, prin reprezentant convențional av. Dana Diaconu, a 

formulat declarație de creanță pentru suma de 62.000 lei, reprezentând împrumut nerestituit și 2.200 lei, reprezentând 

cheltuieli de judecată formate din 2.000 lei onorariu avocațial și 200 lei taxă judiciară de timbru. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Totodată, petenta a efectuat plata taxei de timbru în cuantum 

de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

De asemenea, petenta a anexat declarației de creanță și Împuternicirea avocațială prin care dna. Dana Diaconu a fost 

mandatată să elaboreze și să înregistreze declarația de creanță formulată. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înregistrarea unei creanțe în cuantum de 62.000 lei, reprezentând partea neachitată din împrumutul pe 

care l-a acordat societății Hidroconstrucția S.A. De asemenea, solicită înregistrarea sumei de 2.200 lei, reprezentând 

2.000 lei onorariu avocațial și 200 lei taxă judiciară de timbru. 

În susținerea pretențiilor sale, petenta a anexat: 

 Contract de împrumut nr. 1/01.05.2021; 

 Extras de cont nr. 3/01.03.2022, emis de către societatea creditoare; 

 Extras Banca Transilvania - restituire parțială împrumut (13.000 lei); 
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 Constatator ORC - Gardora Travel S.R.L., Indconstruct SA; 

 Factura si dovada încasare onorariu avocațial; 

 Împuternicire avocațială; 

 Dovada achitare taxa judiciară de timbru. 

În fapt, la data de 01.05.2021, între Gardora Travel S.R.L. și Hidroconstrucția S.A. a fost încheiat Contractul de 

împrumut nr. 1/01.05.2021. Acesta avea ca obiect acordarea unui împrumut de 75.000 lei din partea petentei către 

societatea debitoare, aceasta din urmă fiind obligată la restituirea acestuia. Conform convenției, întreaga sumă 

împrumutată urma să fie returnată cel mai târziu la data de 31.12.2021. 

Totodată, conform documentelor justificative anexate, debitoarea a achitat 13.000 lei din suma datorată spre restituire. 

Astfel, la această dată, debitoarea are de achitat un debit restant în valoare de 62.000 lei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea GARDORA TRAVEL S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 64.200 lei, reprezentând contravaloarea împrumutului nerestituit. 

137. GEL CONPREST S.R.L. 

GEL CONPREST S.R.L., cu sediul în sat Segarcea Vale, com. Segarcea Vale, jud. Teleorman, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J34/279/2013, C.U.I. 31772370, reprezentată de administrator Cazanaru Florina, a formulat o cerere 

de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 780.930,91 lei, reprezentând 

contravaloarea lucrărilor de construcţii şi a garanţiei de bună execuţie. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță. S-a probat achitarea 

taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 780.930,91 lei, 

reprezentând contravaloarea lucrărilor de construcţii şi a garanţiei de bună execuţie. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contractul  de prestaţii nr. 7113/13.11.2018 şi actele adiţionale; 

 Fişa contului. 

În fapt, Gel Conprest S.R.L., a desfăşurat relaţii contractuale  cu debitoarea Hidroconstrucţia S.A., iar în temeiul 

Contractului de prestaţii nr. 7113/13.11.2018 şi a actelor adiţionale, au fost efectuate lucrări de construcţii şi constituite 

garanţii de bună execuţie, creditorului fiindu-i oprite sume de bani de către debitoare. Debitoarea nu a achitat facturile 

emise şi nu a restituit sumele care constituiau garanţii de bună execuţie. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și admite 

parțial valoarea solicitată, procedând la înscrierea GEL CONPREST S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 

categoria creanțelor chirografare, cu următoarele sume: 

 cu suma în cuantum de 415.936,02 lei, ca fiind o creanță pură și simplă; 

 cu suma în cuantum de 364.994,89 lei, reprezentând garanții de bună execuție în temeiul relațiilor contractuale 

dintre petentă și debitoare, sub condiția suspensivă a recepționării finale a lucrărilor executate. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

138. GENERAL EQUIPMENT COMPANY 

GENERAL EQUIPMENT COMPANY, cu sediul social în Amman, 11181, Jordan, P.O. Box 2857, a formulat o cerere 

de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 2.658.712,280 JOD, 

reprezentând debit principal. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță la registratura instanţei în termenul legal, respectiv la 

data de 28.02.2022. Totodată, s-a probat achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 2.658.712,280 JOD, 

reprezentând debit format din garanţie de bună execuţie. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contracte de subantrepriză; 

 Fişe client; 

 Balanţe de verificare. 

Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă: „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la 

cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii insolvenţei”. 
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În considerarea acestor aspecte, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator 

judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în vedere cursul BNR valabil pentru data de 

19.01.2022 (valabil pentru data deschiderii procedurii), respectiv 1 JOD = 1,41 USD, respectiv 1 USD= 4.3575 RON. 

Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa solicitată de către creditor este următoarea: 2.658.712,280 JOD*1,41 

USD=3.748.784,31 USD*4,3475 RON=16.335.327,70 lei 

Conform prevederilor art. 342 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

aplicând prevederile art. 18 și art. 150 alin. 4 din Codul de Procedură Civilă, întrucât toate documentele justificative ale 

pretinsei creanțe sunt într-o limbă străină, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar nu poate verifica veridicitatea celor pretinse, motiv pentru care va dispune înscrierea GENERAL 

EQUIPMENT COMPANY sub condiția suspensivă de a depune până la primul termen de judecată, respectiv 

20.04.2022, toate documentele justificative însoțite de traducerea legalizată a acestora.  

Ulterior, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la 

verificarea temeiniciei cererii de înscriere la masa credală. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

139. GEO DRUMURI BANAT S.R.L. 

GEO DRUMURI BANAT S.R.L., cu sediul social în Buchin, str. Lunca Grofului, nr. 3A, jud. Caraş-Severin, 

înregistrată la oficiul Registrului Comerţului sub nr. J11/859/02.11.2004, având C.U.I. RO16902441, prin reprezentant 

legal, a formulat o cerere de admitere a creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 276.748,36 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că declaraţia de creanţă a acestui creditor a fost înregistrată la registratura instanţei la data de 

25.02.2022. De asemenea, petenta a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 276.748,36 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor neachitate conform Contractului de lucrări nr. IES 680 din 17.04.2019, respectiv Factura 

fiscală seria GD nr. 114/20.10.2021 şi dobânda penalizatoare aferentă în sumă de 388,11 lei şi Factura fiscală nr. 

118/03.12.2021. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Contractul de lucrări nr. IES 680 din 17.04.2019; 

 Factura fiscală seria GD nr. 114/20.10.2021, în sumă de 40.130,37 lei; 

 Situaţia de plată a lucrărilor efectuate în perioada 09.09.2021-21.09.2021; 

 Situaţia de lucrări - Cosirea mecanică a vegetaţiei ierboase în zona drumului - 101.2.3.6.6 - perioada 

09.09.2021-21.09.2021; 

 Factura fiscală nr. 118/03.12.2021, în sumă de 236.229,88 lei; 

 Situaţia de plată a lucrărilor efectuate în perioada 29.10.2021-19.11.2021; 

 Situaţia de lucrări - Cosirea mecanică a vegetaţiei ierboase în zona drumului - 101.2.3.6.6 - perioada 

29.10.2021-19.11.2021 (în valoare de 113.659,88 lei); 

 Situaţia de lucrări - Cosirea mecanică a vegetaţiei ierboase în zona drumului - 101.2.3.6.8 - perioada 

29.10.2021-19.11.2021 (în valoare de 122.570 lei); 

 Extras din registrul ROGOP al DRDP Timişoara, din care reiese plata facturilor. 

În fapt, petenta menţionează în cuprinsul declaraţiei de creanţă faptul că deţine faţă de Hidroconstrucţia S.A. o creanță 

anterioară datei de deschidere a procedurii de insolvenţă în cuantum de 276.748,36 lei, reprezentând contravaloarea 

facturilor neachitate conform Contractului de lucrări nr. IES 680 din 17.04.2019, astfel: 

- Factura fiscală seria GD nr. 114/20.10.2021, în sumă de 40.130,37 lei şi dobânda penalizatoare aferentă, în 

sumă de 388,11 lei (calculată de la data de 13.12.2021 şi până la data de 18.01.2022 inclusiv); 

- Factura fiscală nr. 118/03.12.2021, în sumă de 236.229,88 lei. 

Aceste sume provin din executarea unor lucrări de întreţinere curentă pe timp de vară - Estetica rutieră şi scurgerea 

apelor - D.R.D.P. Timişoara - Lot 5 Caransebeş- conform contractului. 

În cuprinsul acestui contract, debitorul Hidroconstrucţia S.A. are calitate de Achizitor/Beneficiar, iar petenta are calitate 

de Executant. 

Conform susţinerilor petentei şi a prevederilor contractuale, debitorul Hidroconstrucţia S.A. trebuia să efectueze plata 

facturilor emise în termen de 5 zile de la data încasării contravalorii prestaţiilor de la beneficiarul final D.R.D.P. 

Timişoara. 

Potrivit susţinerilor petentei, deşi Hidroconstrucţia S.A. a încasat de la beneficiarul final D.R.D.P. Timişoara 

contravaloarea prestaţiilor, aceasta nu a înţeles să efectueze plata către Geo Drumuri Banat S.R.L. 

Totodată, Geo Drumuri Banat S.R.L. mai solicită în cuprinsul declaraţiei de creanţă să se constate caracterul privilegiat 

al creanţei motivat pe următoarele argumente: 

“Caracterul privilegiat al creanţei constă în dreptul creditorului GEO DRUMURI BANAT S.R.L. asupra sumelor de 

bani încasate de debitoarea HIDROCONSTRUCŢIA S.A. de la D.R.D.P. Timişoara, în baza lucrărilor efectuate. 
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În temeiul art. 5 pct. 15 din Legea insolvenţei nr. 85/2014, noţiunea de creanţe care beneficiază de o cauză de preferinţă 

cuprinde acele creanţe care sunt însoţite de un privilegiu şi/sau de un drept de ipotecă şi/sau drepturi asimilate ipotecii, 

potrivit art. 2.347 din Codul civil, şi/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă 

acesta este debitor principal sau terţ garant faţă de persoanele beneficiare ale cauzelor de preferinţă.” 

Astfel, petenta solicită înscrierea sumei de 276.748,36 lei în categoria creanțelor garantate. 

Analizând declaraţia de creanţă şi respectiv documentele anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență ce a 

fost desemnat în calitate de administrator constată faptul că sumele pretinse de către petentă sunt justificate în întregime. 

În ceea ce priveşte solicitarea creditorului de înscriere a creanţei în categoria creanţelor beneficiare a unei cauze de 

preferinţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 pct. 15 din Legea nr. 85/2014 privind procedurilor de prevenire a 

insolveţei şi de insolvenţă, subscrisa va respinge această cerere argumentat pe faptul că petenta nu a făcut dovada 

înscrierii în Contractul de lucrări IES 680/17.04.2019 a privilegiului invocat. 

Astfel, în urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și 

va proceda la înscrierea GEO DRUMURI BANAT S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 276.748,36 lei, reprezentând contravaloarea sumelor restante. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

140. GEOSOND S.A. 

GEOSOND S.A., prin av. Cristina Mocanu, cu sediul social în Bucuresti, str. Alexandru Ivasiuc, nr. 12, sector 6, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/8103/1994, având CUI RO 5625027, a formulat o cerere de înscriere la 

masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 503.178,64 lei, reprezentând debit principal, 

penalităţi de întârziere și garanţie de bună execuție. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

03.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de    503.178,64 lei, 

reprezentând debit principal, penalităţi de întârziere și garanţie de bună execuție. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi scadente și neachitate; 

 Centralizator; 

 Mod de calcul al penalităţilor; 

 Procese-verbale; 

 Împuternicire avocațială 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și admite 

parțial valoarea solicitată, procedând la înscrierea GEOSOND S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu următoarele sume: 

 cu suma în cuantum de 461.103,47 lei, ca fiind o creanță pură și simplă; 

 cu suma în cuantum de 42.075,17 lei, reprezentând garanții de bună execuție în temeiul relațiilor contractuale 

dintre petentă și debitoare, sub condiția suspensivă a recepționării finale a lucrărilor executate.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

141. GEOTEST JV 

GEOTEST JV, cu sediul în lordania, Aman Shmeisani P:0: Box: 961427 Umbroo Alqays Street-Building-Ground Floor, 

reprezentată convențional de Cabinetul de Avocat Udrea Gabi din Bucureşti, Calea Crângași nr. 3, bl. 2, ap. 32, sector 6, 

e-mail: avgabi_udrea@yahoo.com, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 90.480,00 JOD. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță la registratura instanţei în termenul legal, respectiv la 

data de 01.03.2022. Totodată, s-a probat achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 90.480,00 JOD, 

reprezentând garanţie de bună execuţie şi contravaloarea facturilor neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 documente în limba engleză; 

 Taxă judiciară de timbru 

În fapt, creditoarea deţine o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii în sumă de 90,480.00 JD, în temeiul 

raporturilor contractuale încheiate între părţi, ce privesc serviciile de care a beneficiat debitoarea la punctele de lucru 

deschise pe teritoriul lordaniei.  
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Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă: „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la 

cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii insolvenţei”. 

În considerarea acestor aspecte, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator 

judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în vedere cursul BNR valabil pentru data de 

19.01.2022 (valabil pentru data deschiderii procedurii), respectiv 1 JOD = 1,41 USD, respectiv 1 USD= 4.3575 RON. 

Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa solicitată de către creditor este următoarea: 90.480,00 JOD*1,41 

USD=127.576,80 USD*4,3475 RON=554.640,138 lei. 

Conform prevederilor art. 342 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

aplicând prevederile art. 18 și art. 150 alin. 4 din Codul de Procedură Civilă, întrucât toate documentele justificative ale 

pretinsei creanțe sunt într-o limbă străină, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar nu poate verifica veridicitatea celor pretinse, motiv pentru care va dispune înscrierea GEOTEST 

JV sub condiția suspensivă de a depune până la primul termen de judecată, respectiv 20.04.2022, toate documentele 

justificative însoțite de traducerea legalizată a acestora.  

Ulterior, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la 

verificarea temeiniciei cererii de înscriere la masa credală. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

142. GEOTEST JV&JORDAN MESBAR GEOENGINEERING  

GEOTEST JV&JORDAN MESBAR GEOENGINEERING, cu sediul în lordania, Aman Wasfi al Tal str, bld. 101, 

office no. 202  P:0: Box: 961427, reprezentată convențional de Cabinetul de Avocat Udrea Gabi din Bucureşti, Calea 

Crângași nr. 3, bl. 2, ap. 32, sector 6, e-mail: avgabi_udrea@yahoo.com, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 

717.502,91 JOD. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță la registratura instanţei în termenul legal, respectiv la 

data de 01.03.2022. Totodată, s-a probat achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 717.502,91 JOD, 

reprezentând garanţie de bună execuţie şi contravaloarea facturilor neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 documente în limba engleză; 

 Taxă judiciară de timbru. 

În fapt, creditoarea deţine o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii în sumă de 717.502,91 JD, în temeiul 

raporturilor contractuale încheiate între părţi, ce privesc serviciile de care a beneficiat debitoarea la punctele de lucru 

deschise pe teritoriul lordaniei.  

Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă: „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la 

cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii insolvenţei”. 

În considerarea acestor aspecte, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator 

judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în vedere cursul BNR valabil pentru data de 

19.01.2022 (valabil pentru data deschiderii procedurii), respectiv 1 JOD = 1,41 USD, respectiv 1 USD= 4.3575 RON. 

Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa solicitată de către creditor este următoarea: 717.502,91 JOD*1,41 

USD=1.011.679,10 USD*4,3475 RON=4.398.274,90 lei 

Conform prevederilor art. 342 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

aplicând prevederile art. 18 și art. 150 alin. 4 din Codul de Procedură Civilă, întrucât toate documentele justificative ale 

pretinsei creanțe sunt într-o limbă străină, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar nu poate verifica veridicitatea celor pretinse, motiv pentru care va dispune înscrierea GEOTEST 

JV&JORDAN MESBAR GEOENGINEERING sub condiția suspensivă de a depune până la primul termen de judecată, 

respectiv 20.04.2022, toate documentele justificative însoțite de traducerea legalizată a acestora.  

Ulterior, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la 

verificarea temeiniciei cererii de înscriere la masa credală. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

143. GHISA MARGARETA 

GHISA MARGARETA, date cu caracter persoanl, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 2.200 lei, reprezentând contravaloarea chiriei neachitată. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 02.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 
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Prin cererea formulată, petentul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 2.200 lei, reprezentând 

contravaloarea chiriilor lunare neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Taxa judiciară de timbru în sumă de 200 lei; 

 Contract închiriere. 

În fapt, între Ghisa Margareta și Hidroconstrucţia S.A. a fost încheiat Contractul de închiriere nr. 2546 din data de 

14.05.2019, în baza căruia creditorului îi era achitată o chirie pentru bunul imobil închiriat.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea dnei GHISA MARGARETA în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 2.200 lei, reprezentând chirie bun imobil. 

144. GIRONAP PROD S.A. 

GIRONAP PROD S.A., cu sediul social în Municipiul Oneşti, str. Anghel Saligny nr. 6, cod postal 601159, jud. Bacău, 

înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr.J04/290/2000, cod unic de înregistrare RO13100419, a formulat o 

cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 262.662,62 lei, 

reprezentând contravaloarea lucrărilor de construcţii şi a garanţiei de bună execuţie, precum şi penalităţi de întârziere. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță. S-a probat achitarea 

taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 262.662,62 lei, 

reprezentând contravaloarea lucrărilor de construcţii şi a garanţiei de bună execuţie. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contractul de prestări servicii nr. 985 / 22.09.2020 şi actele adiţionale; 

 Fişa contului. 

 Calcul penalităţi. 

În fapt, Gironap Prod S.A., a desfăşurat relaţii contractuale cu debitoarea Hidroconstrucţia S.A., iar în temeiul 

Contractului de prestări servicii nr. 985 / 22.09.2020 - la acordul contractual VN-CL 04 din 01.08.2018, ce a avut ca 

obiect: Refacere sisitem rutier - aşternere asfalt, încheiat cu debitoarea prin Unitatea de Construcţii-Montaj Moldova, au 

fost efectuate lucrări de construcţii şi constituite garanţii de bună execuţie, creditorului fiindu-i oprite sume de bani de 

către debitoare.  

Astfel, debitoarea achita facturile comunicate de către creditoare, din care reţinea un procent de 10% din valoarea 

achitată. 

Conform art. 12 din Contractul nr. 985 / 22.09.2020: 

“Art. 12. (1) Garanția de bună execuție este în cuantum de 10% din valoarea contractului, fără TVA și va fi constituită 

prin rețineri succesive din plățile cuvenite lunar Prestatorului, avizate de Contractor la nivelul fiecărei luni și în 

continuare până la terminarea lucrărilor, până la concurența sumei de 10% din valoarea contractului. 

(2) Sumele retinute Prestatorului se restituie, astfel:  

a) 70% din valoarea garanției constituite va fi restituită în termen de 14 zile de la data intocmirii Procesului Verbal de  

Recepție la Terminarea lucrărilor, încheiat între părţi; 

b) 30% din valoarea garanţiei constituite la expirarea duratei de garanţie a lucrărilor în termen de 14 zile de la data 

semnarii Procesului Verbal de Recepție Finală, încheiat între părți.” 

Astfel, având în vedere faptul că la momentul actual nu s-au întocmit Procesele verbale de recepţie la terminarea 

lucrărilor, returnarea garanţiilor de bună execuţie nu este posibilă.  

Coroborat cu cele antemenţionate, având în vedere faptul că sumele reţinute cu titlu de garanţie nu sunt susceptibile a fi 

restituite,  consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar urmează a 

respinge  solicitarea privind înscrierea la masa credală cu penalităţile de întârziere.  

Pentru toate aceste motive, în urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul 

de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată 

este întemeiată și admite parțial valoarea solicitată, procedând la înscrierea GIRONAP PROD S.A. în Tabelul Preliminar 

al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu următoarele sume: 

 cu suma în cuantum de 44.646,87 lei, ca fiind o creanță pură și simplă; 

 cu suma în cuantum de 126.190,99 lei, reprezentând garanții de bună execuție în temeiul relațiilor contractuale 

dintre petentă și debitoare, sub condiția suspensivă a recepționării finale a lucrărilor executate. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

145. GONDOR DIVERS CONSTRUCT S.R.L. 

GONDOR DIVERS CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în com. Căteasca, sat Catanele, nr. 99, jud. Argeș, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J03/695/2005, prin reprezentant legal dl. Sima Crinu, a formulat declarație de creanță 

pentru suma de 25.243,91 lei, reprezentând facturi fiscale neachitate. 
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Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată că cererea a fost înregistrată la registratura Tribunalului București, Secția a VII-a  la data de 14.02.2022, în 

termenul legal de formulare a declaraţiilor de creanţă.  De asemenea, petenta a efectuat plata taxei de timbru în cuantum 

de 200 de lei., dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 25.243,91 lei, reprezentând contravaloarea 

serviciilor prestate în favoarea debitoarei în temeiul Contractului nr. 22/25.06.2021. 

În susținerea pretențiilor sale, petenta a anexat: 

 Fișă client pentru Hidroconstrucția S.A. la data de 31.01.2022; 

 Contract de prestări servicii nr. 22/25.06.2021; 

 Factură fiscală nr. DJGDC 13/30.06.2021, în sumă de 12.852,14 lei; 

 Factură fiscală nr. DJGDC 19/21.07.2021, în sumă de 12.391,77 lei; 

 Procese verbale de confirmare a executarii lucrarilor confirmate de beneficiar; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

Prin Contractul de prestări servicii nr. 22/25.06.2021, Gondor Divers Construct S.R.L., în calitate de prestator, și-a 

asumat prestarea de servicii de curățare industrială în favoarea Hidroconstrucția S.A., în calitate de beneficiar. 

De cealaltă parte, debitoarea şi-a asumat obligația de plată a contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile de 

la efectuarea acestora, tarifele fiind stabilite în cuprinsul Anexei nr. 1 a Contractului amintit. 

În executarea contractului, prestatoarea a emis facturi fiscale aferente serviciilor prestate, prin care a stabilit în concret 

sumele de bani pe care debitoarea le datorează. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă,  consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța solicitată prezentându-se astfel:  

Nr. Crt. Data document Nr. document Sold - valoarea 

1 30.06.2021 13 12.852,14 lei 

2 21.07.2021 19 12.391,77 lei 

Total 25.243,91 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea GONDOR DIVERS CONSTRUCT S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 25.243,91 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

146. GOTIC S.A. 

GOTIC S.A. - prin administrator judiciar, CASA DE INSOLVENŢĂ IONESCU ŞI SAVA S.P.R.L., cu sediul social în 

Brașov, Calea București, nr. 30, județ Braşov, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J8/1248/1994, având CUI RO 

5685797, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 

1.077.709,81 lei, reprezentând facturi fiscale neachitate și garanţii de bună execuție. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

03.03.2022.  

În conformitate cu prevederile art. 115 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 

de insolvenţă, societatea Gotic S.A. este scutită de achitarea taxei judiciare de timbru. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de     1.077.709,81 lei, 

reprezentând facturi fiscale neachitate și garanţii de bună execuție. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contracte; 

 Sentința de deschidere a procedurii de insolvenţă; 

 Adrese; 

 Somaţii. 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că aceleași 

pretenții au mai fost solicitate și prin intermediul dosarului nr. 766/1285/2018 aflat pe rolul Tribunalului Specializat 

Cluj, suspendat la data prezentei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, precum și a înscrisurilor din cadrul 

dosarului nr. 766/1285/2018 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost 

desemnat în calitate de administrator judiciar, însușindu-și și apărările de fond ale Hidroconstrucția din cadrul acelui 

dosar, va proceda la respingerea cererii formulate de către GOTIC S.A. - prin administrator judiciar, CASA DE 

INSOLVENŢĂ IONESCU ŞI SAVA S.P.R.L. 
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În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

147. GRAFICA PLUS S.R.L. 

GRAFICA PLUS S.R.L., cu sediul în Deva, Bdul Decebal, bl. 5, parter, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. 

J20/991/1944, având CUI RO 6007113, prin reprezentant Lupu Avram, a formulat declarație de creanță pentru suma de 

4.137,00 lei, reprezentând facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost înregistrată în data de 14 Martie 2022. ulterior îndeplinirii termenului stabilit de către 

instanță pentru depunerea declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Totodată, nu s-a făcut dovada 

achitării taxei judiciare de timbru.  

Pe fondul cererii: 

Având în vedere faptul că acest creditor a fost notificat în mod legal privind deschiderea procedurii de insolvenţă a 

debitoarei Hidroconstrucţia S.A., consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator 

judiciar urmează a respinge declaraţia de creanţă ca fiind tardiv depusă, fără a mai analiza creanţa solicitată.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

148. GRAUR N. VASILE INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

GRAUR N. VASILE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, sediul în sat. Dragosloveni, com. Soveja. jud. Vrancea, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 10.100 lei,  

reprezentând contravaloare chirie neachitată. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 02.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petentul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 10.100 lei, reprezentând 

contravaloarea chiriilor lunare neachitate, respectiv taxa judiciară de timbru.  

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Taxa judiciară de timbru în sumă de 200 lei; 

 Contract închiriere; 

 Factură fiscală. 

În fapt, între Graur N. Vasile Întreprindere Individuală și Hidroconstrucţia S.A. a fost încheiat Contractul de închiriere 

nr. 27 din data de 29.09.2021, în baza căruia creditorului îi era achitată o chirie pentru bunul imobil închiriat.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea GRAUR N. VASILE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 

categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 10.100 lei, compusă din chirie bun imobil şi 

taxă judiciară de timbru.  

149. GRIFON BETON S.R.L. 

GRIFON BETON S.R.L., cu sediul în Loc. Odobeşti, oraş Odobeşti, Şos. Vrancei, nr. 6, Jud. Vrancea, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J39/250/20808, având C.U.I. 23428961, prin reprezentant convenţional S.C.A. “Stancu, 

Rachitan şi Asociaţii”, prin avocat Nistor Ruxandra Iuliana, cu sediul procesual ales în vederea comunicării actelor de 

procedură în Bucureşti, Calea Moşilor, nr. 51, Etaj 1, Sector 3, a formulat o cerere de admitere a creanţei împotriva 

debitoarei pentru suma de 81.832,82 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declaraţia de creanţă la data de 25.02.2022. Petenta a făcut dovada achitării 

unei taxe judiciare de timbru de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 81.832,82 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor fiscale şi achitate parţial de către debitoare. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul de vânzare-cumpărare comercială nr. 05-01.01.2019; 

 Act adiţional nr. 3/03.01.2020; 

 Facturile fiscale; 

 Fişa soldului; 

 Taxa judiciară de timbru; 

 Împuternicirea avocaţială. 

În fapt, între Grifon Beton S.R.L. şi Hidroconstrucţia S.A. a fost încheiat Contractul de vânzare-cumpărare comercială 

nr. 5, având ca obiect vânzarea-cumpărarea mărcilor de beton comercializate de către petentă. 
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În baza Contractului antemenţionat au fost emise facturile fiscale nr. 33161/30.11.2021 şi nr. 33306/30.12.2021, în 

valoare totală de 106.436,02 lei, care au fost achitate parţial de către debitoare, rămânând un rest de plată de 81.832,82 

lei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea GRIFON BETON S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 81.832,82 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

150. GROSU ANDREEA-ELENA - CABINET DE AVOCAT 

GROSU ANDREEA-ELENA - CABINET DE AVOCAT, cu sediul în Bucureşti, str. Berveni, nr. 57, camera 6, Sector 

1, cod poştal 013406, prin reprezentant legal Andreea - Elena Grosu - Avocat Titular, a formulat o cerere de admitere a 

creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 5.938,92 lei + T.V.A. (7.067,32 lei inclusiv T.V.A.), reprezentând 

contravaloarea onorariului aferent serviciilor de asistență şi reprezentare juridică.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declaraţia de creanţă la data de 25.02.2022. Petenta a făcut dovada achitării 

taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 5.938,92 lei + T.V.A. 

(7.067,32 lei inclusiv T.V.A.), reprezentând contravaloarea onorariului aferent serviciilor de asistență şi reprezentare 

juridică. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Factura Seria AEG nr. 28/21.12.2021, în valoare de 2.355,77 lei; 

 Factura Seria AEG nr. 27/21.12.2021, în valoare de 1.177,89 lei; 

 Factura Seria AEG nr. 25/21.12.2021, în valoare de 1.177,89 lei; 

 Factura Seria AEG nr. 26/21.12.2021, în valoare de 2.355,77 lei; 

 Contractul de Asistenţă Juridică Seria B 2448572/2021 în dosarul nr. 11314/3/2021; 

 Contractul de Asistenţă Juridică Seria B 2448573/2021 în dosarul nr. 21058/3/2020; 

 Contractul de Asistenţă Juridică Seria B 2448574/2021 în dosarul nr. 40314/3/2013*; 

 Contractul de Asistenţă Juridică Seria B 2448577/2021 în dosarul nr. 44117/3/2016; 

 Extrase portal.just privind termenele; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, între Grosu Andreea-Elena-Cabinet de Avocat şi Hidroconstrucţia S.A. au fost încheiate Contractele de asistenţă 

juridică anterior expuse. 

În urma încheierii acestor Contracte au fost emise Facturile Seria AEG nr. 25, 26, 27 şi 28/21.12.2021, în valoare totală 

de 7.067,32 lei. 

Potrivit susţinerilor petentei, debitoarea a beneficiat de toate drepturile conferite prin Contracte, însă facturile emise de 

către petentă nu au fost achitate de către debitoare. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea GROSU ANDREEA-ELENA - CABINET DE AVOCAT în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 7.067,32 lei, reprezentând contravaloarea facturilor 

restante. 

151. GRUNDFOS POMPE ROMÂNIA S.R.L. 

GRUNDFOS POMPE ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în București, str. Tipografilor, nr. 11-15, S-Park Business Center, 

Clădirea A2, et. 2, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/10949/2011, având CUI RO 427690, prin 

reprezentant convențional SCPA Fruth Oprișan și Asociații, a formulat cerere de înscriere a creanței la masa credală 

pentru suma de 498.249,57 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate de debitoare. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Totodată, petenta a efectuat plata taxei de timbru în cuantum 

de 200 lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

De asemenea, a fost atașată declarației de creanță și Împuternicirea avocațială prin care dna. Mihai Ana Francesca și 

dna. Oprișan Ana Raluca au fost mandatate de către petentă să redacteze și să susțină declarația de creanță formulată. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea la masa credală a unei creanțe în valoare de 498.249,57 lei, constând în contravaloarea 

serviciilor prestate în beneficiul debitoarei și constatate prin facturile atașate declarației de creanță. 

În dovedirea pretențiilor sale, petenta a anexat: 

 Facturile fiscale care compun suma solicitată; 

 Contractul de subcontractare nr. 92/11.05.2020; 

 Actele adiționale nr. 1 și nr. 2 la Contractul de subcontractare nr. 92/11.05.2020; 

 Contractul de subcontractare nr. 47 bis/26.05.2020; 

 Actele adiționale nr. 1, nr. 2 și nr. 3  la Contractul de subcontractare nr. 47 bis/26.05.2020; 
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 Contractul de subcontractare nr. 73/26.08.2020; 

 Actele adiționale nr. 1, nr. 2 și nr. 3  la Contractul de subcontractare nr. 73/26.08.2020; 

 Împuternicirea avocațială; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, între cele două societăți au fost încheiate Contractele de subcontractare nr. 92/11.05.2020, nr. 47 bis/26.05.2020 

și nr. 73/26.08.2020. În temeiul acestora, petenta a prestat servicii în favoarea debitoarei și a livrat bunuri către aceasta. 

Pentru prestațiile executate în temeiul contractelor amintite, Grundfos Pompe România S.R.L. a emis facturi fiscale, 

stabilind obligațiile de plată în sarcina debitoarei. Acestea se compun după cum urmează: 

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat Rest de plată 

57401 16.09.2020 16.10.2020 3.044.060,17 lei 2.999.913,42 lei 44.146,75 lei 

59740 28.01.2021 27.02.2021 3.096.089,64 lei 2.963.856,29 lei 132.233,35 lei 

61116 16.04.2021 16.05.2021 3.052.029,03 lei 3.003.436,17 lei 48.592,86 lei 

62361 17.06.2021 17.07.2021 3.258.735,96 lei 2.985.459,35 lei 273.276,61 lei 

TOTAL 17.07.2021 12.450.914,80 lei 11.952.665,23 lei 498.249,57 lei 

Având în vedere prevederile contractuale, respectiv art. 11.2 din Contractul de subcontractare, plata se va face direct de 

către entitatea contractantă, în baza fiecărui Certificat interimar de plată, la momentul aprobării acestora, motiv pentru 

care obligaţia de plată a creanţei este condiționată de îndeplinirea cumulativă a clauzelor contractuale.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea GRUNDFOS POMPE ROMÂNIA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 498.249,57 lei, sub condiţia suspensivă a 

neîndeplinirii cumulative a clauzelor din contractele încheiate între cele două părţi, respectiv efectuarea plăţii de către 

entitatea contractantă. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

152. GTH GAZE INDUSTRIALE S.A. 

GTH GAZE INDUSTRIALE S.A., având sediul în București, Bd. Theodor Pallady, nr. 319, Sector 3, înregistrată la 

Registrul Comerțului sub nr. J40/1044/2011, având CUI RO27983832, prin reprezentant convențional av. Amăriuței 

Gheorghe, a formulat declarație de creanță pentru suma de 2.462,67 lei, reprezentând contravaloarea facturii neachitate 

de debitoare. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Totuși, petenta nu a anexat declarației de creanță dovada 

achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea la masa credală a unei creanțe în cuantum de 2.462,67 lei, reprezentând contravaloarea gazelor 

și buteliilor furnizate către Hidroconstrucția S.A. 

În susținerea pretențiilor formulate, petenta a anexat următoarele: 

 Contractul de livrare gaze tehnice în butelii/baterii și închiriere butelii/baterii nr. 1032/11.04.2017; 

 Actul adițional nr. 1 la Contractul de livrare gaze tehnice în butelii/baterii și închiriere butelii/baterii nr. 

1032/11.04.2017; 

 Factura fiscală nr. GTH/10/11/21/0067; 

 Aviz de însoțire a mărfii. 

În fapt, între GTH Gaze Naturale S.A., în calitate de furnizor și Hidroconstrucția S.A., în calitate de beneficiar, a fost 

încheiat Contractul de livrare gaze tehnice în butelii/baterii și închiriere butelii/baterii nr. 1032/11.04.2017. Contractul 

avea ca obiect livrarea de gaze tehnice către societatea beneficiară, împreună cu închirierea buteliilor în care aceste gaze 

urmau a fi livrate.  

Din documentele justificative anexate declarației de creanță reiese faptul că debitoarea a achiziționat acetilenă și oxigen 

gazos, plătind, de asemenea, chiria pentru buteliile în care acestea au fost livrate. Factura emisă de petentă în executarea 

contractul stabilește în sarcina debitoarei obligația de plată a sumei de 2.462,67 lei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea GTH Gaze Industriale S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 2.462,67 lei, reprezentând contravaloarea mărfurilor livrate şi neachitate, sub 

condiţia suspensivă a depunerii taxei judiciare de timbru până la primul termen de judecată, respectiv 20.04.2022. 

153. GUARDO AM SECURITY S.R.L..  
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GUARDO AM SECURITY S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Bld. Unirii, nr. 70, camera nr. 1, bl. J4, scara 1, et. 8, ap 30, 

Sector 3, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13024/2016, având CUI RO 36596762, prin reprezentantul 

său legal, administrator Fitu Sorin Daniel, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 47.866,44 lei,  reprezentând contravaloarea facturilor restante şi penalități de 

întârziere. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 21.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 47.866,44 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante şi penalități de întârziere 

În fapt, între societatea Guardo AM Security S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza 

cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea  GUARDO AM SECURITY S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 47.866,44 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante.  

154. GUIMAN IOAN- P.F.A.  

GUIMAN IOAN - P.F.A., având sediul în Nehoiu, str. Marin Sorescu, nr. 14A, jud. Buzău, a formulat declarație de 

creanță pentru suma de 12.500 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale emise de petent. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată că cererea a fost înregistrată la registratura Tribunalului București, Secția a VII-a  la data de 15.02.2022, în 

termenul legal de formulare a declaraţiilor de creanţă.  

Totodată, petentul a efectuat plata taxei de timbru în cuantum de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Pe fondul cererii: 

Petentul solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 12.500 lei, reprezentând contravaloarea 

serviciilor prestate în favoarea debitoarei în temeiul Contractului nr. 8123/02.12.2019. 

În susținerea pretențiilor formulate au fost atașate declarației de creanță: 

 Fișa de cont pentru operațiuni cu furnizorii; 

 Facturile fiscale emise în temeiul Contractului; 

 Contractul de prestări servicii nr. 8123/02.12.2019; 

 Actul adițional nr. 1/01.07.2021. 

În fapt, între Hidroconstrucția S.A., în calitate de beneficiar și P.F.A. Guiman Ioan, în calitate de prestator, a fost 

încheiat Contractul de prestări servicii nr. 8123/02.12.2019. În temeiul acestui contract, prestatorul avea obligația de a 

efectua servicii de lucrări topo, urmărire producție și întocmire Carte tehnică. 

În schimb, debitoarea avea obligația de a achita contravaloarea serviciilor prestate, în cuantum de 4.500 lei/lună.  

Termenul stabilit pentru prestator în vederea realizării serviciilor vizate era 30.06.2021, iar prin Actul adițional nr. 

1/01.07.2021 termenul a fost prelungit până la data de 30.11.2021. 

Menționăm faptul că P.F.A. Guiman Ioan figurează în evidențele contabile ale debitoarei cu aceeași sumă care a fost 

solicitată prin intermediul declarației de creanță. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea P.F.A. GUIMAN IOAN în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 12.500 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

155. HAIMEN S.R.L. 

HAIMEN S.R.L., cu sediul social în loc. Tg.-Jiu, str. 1 Decembrie 1918, nr. 65, având C.U.I. RO 15348942, a formulat 

o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 781.791,00 lei, 

reprezentând valoare facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

15.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 781.791,00 lei, reprezentând 

valoare facturi fiscale neachitate, la care se adaugă 200 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Contractele de închiriere/actele adiționale; 

 Extras din Registrul Național de Publicitate Mobiliară; 

 Facturile fiscale restante; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru - original. 

Menționăm faptul că Haimen S.R.L. figurează în evidențele contabile ale debitoarei cu aceeași sumă care a fost 

solicitată prin intermediul declarației de creanță. 
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În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea HAIMEN S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată în cuantum de 781.791,00 lei. 

156. HCI DAMS 2015 S.R.L. 

HCI DAMS 2015 S.R.L., cu sediul în Comuna Bixad, Sat Trip, Județul Satu Mare, înmatriculată la Registrul Comerțului 

sub nr. J30/187/2015, având CUI 34270106, prin reprezentantul sau legal, administrator Finta Maria, a formulat o cerere 

de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 53.582.69 lei,  reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 03.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 53.582,69 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul de prestări servicii nr. 1/6025/03.08.2020; 

 Actul adițional nr 1/03.08.2020; 

 Actul adițional nr 2/30.11.2020;  

 Actul adițional nr. 3/12.04.2021; 

 Situaţia facturilor neîncasate + facturile. 

În fapt, între societatea HCI DAMS 2015 S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza cărora 

au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și admite 

valoarea solicitată, procedând la înscrierea HCI DAMS 2015 S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu următoarele sume: 

 cu suma în cuantum de 39.330 lei, ca fiind o creanțe pură și simplă; 

 cu suma în cuantum de 14.252,69 lei, reprezentând garanții de bună execuție în temeiul relațiilor contractuale 

dintre petentă și debitoare, sub condiția suspensivă a recepționării finale a lucrărilor executate. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

157. HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA S.A.  

HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA S.A., cu sediul social în București, Sector 1 Şos.  București - Ploiești, nr. 1A, 

Bucharest Business Park, cladirea C2, etaj 1-4, având sediul procedural ales în loc. Chiscadaga, str. Principală, nr. 7, jud. 

Hunedoara, cod de înregistrare fiscală RO10640589, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40l5389/1998, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 8.185,49 lei, 

reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 09.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 8.185,49  lei, reprezentând 

valoarea facturilor fiscale neachitate, emise în baza Contractului de vânzare nr. 2201987841/13.11.2018.  

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Contract;  

 Facturi Fiscale; 

 Avize de însoţire a mărfii; 

 Bon de încărcare; 

 Notificare; 

 Confirmare sold; 

 Information HCR; 

 Taxă judiciară de timbru în valoare de 200 lei; 

 Împuternicire. 

În fapt, între societatea Heidelbergcement România S.A. și Hidroconstrucţia SA a fost încheiat Contractul de vânzare nr. 

2201987841/13.11.2018, în baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent 

menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța solicitată prezentându-se astfel:  
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Nr. crt. Nr. Factură Data factură Data scadentă 

Valoare 

factură 

Achitat/ 

Stornat Rest de plată Acceptat 

1 2000818907 18.11.2018 18.12.2018 13.666,15 lei 11.637,43 lei 2.028,72 lei 2.028,72 lei 

2 2000820359 25.11.2018 25.12.2018 6.156,77 lei 0,00 lei 6.156,77 lei 6.156,77 lei 

Total  19.822,92 lei 11.637,43 lei 8.185,49 lei 8.185,49 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 8.185,49 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

158. HERA DECSA TRANSPORT SRL 

SC HERA DECSA TRANSPORT SRL cu sediul social în comuna Ilova, nr. 147A, jud. Caransebeş, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J11/264/2012, având C.U.I. 30228079, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 27.751,06 lei, reprezentând contravaloare debit restant și penalităţi de 

întârziere.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță ulterior termenului limită stabilit de instanță 

(04.03.2022), respectiv la data de 21.03.2022.  

S-a probat achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 27.751,06 lei, reprezentând 

contravaloare debit restant și penalităţi de întârziere.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Fişa sold; 

 Contract; 

 Facturi fiscale; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Pentru aceste motive, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator va proceda 

respingerea cererii SC HERA DECSA TRANSPORT SRL ca fiind tardiv depusă. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

159. HIDROMATIC S.R.L. 

HIDROMATIC S.R.L., având sediul în Modena, str. Cesare Della Chiesa, nr. 278, Italia, având cod fiscal 02530830369, 

cu adresa de comunicare a actelor de procedură la Cabinet de avocat Popa Anca Dorina, cu sediul în Cluj-Napoca, str. 

Dorobanților, nr. 5, ap. 2, jud. Cluj, prin reprezentant convențional av. Popa Anca Dorina, a formulat declarație de 

creanță pentru suma de 31.255,28 euro, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate integral de debitoare. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Totodată, petenta a efectuat plata taxei de timbru în cuantum 

de 200 lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

De asemenea, petenta a anexat declarației de creanță și Împuternicirea avocațială prin care dna. Popa Anca Dorina a fost 

mandatată să elaboreze și să înregistreze declarația de creanță formulată. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înregistrarea unei creanțe în valoare de 31.255,28 euro, constând în contravaloarea instalațiilor 

achiziționate de Hidroconstrucția S.A. de la Hidromatic S.R.L.. 

În susținerea pretențiilor sale, petenta a anexat: 

 Contractele de achiziție nr. 256/15.10.2020 și nr. 257/04.11.2020; 

 Fișa client pentru Hidroconstrucția S.A.; 

 Facturi fiscale neachitate de debitoare; 

 Ordine de plată; 

 Împuternicire avocațială; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, între Hidromatic S.R.L. și Hidroconstrucția S.A. au fost încheiate două Contracte de achiziție echipament, având 

nr. 256/15.10.2020 și nr. 257/04.11.2020. Obiectul acestor contracte îl reprezenta furnizarea de către Hidromatic S.R.L. 

a unor stații, echipamente și sisteme pentru montarea unor pompe de epurare a apei. 

În temeiul materialelor furnizate către debitoare, petenta a emis facturi fiscale care atestau obligațiile de plată în sarcina 

Hidroconstrucția S.A., facturi pe care debitoarea nu le-a achitat integral. 
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Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă: „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la 

cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii insolvenţei”. 

În considerarea acestor aspecte, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator 

judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în vedere cursul BNR valabil pentru data de 

19.01.2022 (valabil pentru data deschiderii procedurii), respectiv 1 EUR = 4.9447 RON.  

Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa solicitată de către creditor este următoarea: 31.255,28 Euro*4,9447 

RON = 154.547,98 lei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea HIDROMATIC S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 154.547,98 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate. 

160. HIDROSISTEMS S.R.L. 

HIDROSISTEMS S.R.L. cu sediul social în str. 9 Mai, nr. 29, Târgu Jiu, jud. Gorj, înregistrată în Registrul Comerțului 

sub nr. J18/805/2004, având CUI RO 17061851, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 2.349,38 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de     2.349,38 lei, reprezentând  

contravaloare facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea HIDROSISTEMS S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 2.349,38 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

161. HIMALAYA CONSTRUCTION COMPANY  

HIMALAYA CONSTRUCTION COMPANY, cu sediul în Abu-Alanda Bridge, near Al-Qorainy Iron Factory, 

Amman, Jordan, prin reprezentant legal, e-mail ammar.abusnaineh@gmail.com, a formulat o cerere de admitere a 

creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 55.535,60 Dinari Iordanieni, reprezentând contravaloarea serviciilor 

neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declaraţia de creanţă la data de 24.02.2022. Petenta nu a făcut dovada 

achitării unei taxe judiciare de timbru de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 55.535,60 Dinarii 

Iordanieni, reprezentând contravaloarea serviciilor neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 documente în limba engleză; 

Analizând declaraţia de creanţă administratorul judiciar al HIDROCONSTRUCŢIA S.A. a constatat faptul că aceasta a 

fost depusă la dosarul cauzei în limba engleză, nefiind comunicată şi traducerea acesteia. 

Cursul valutar la care administratorul judiciar va calcula creanţa petentei HIMALAYA CONSTRUCTION COMPANY 

este de: 

- 1 dinar iordanian = 1.41 dolari americani. 

Astfel cuantumul creanței este de: 

- 55.535,60 dinari iordanieni x 1,41 dolari americani = 78.305,20 dolari americani 

- 78.305,20 dolari americani x 4.3575 lei (cursul BNR al Dolarului SUA era de 4.3575 lei înregistrat la data de 

19 ianuarie 2022, data deschiderii procedurii de insolvenţă) = 341.214,89 lei. 
În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, administratorul judiciar va proceda la 

înscrierea HIMALAYA CONSTRUCTION COMPANY în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 341.214,89 lei sub condiţia suspensivă a dovedirii creanţei şi a 

achitării taxei judiciare de timbru şi de a depune până la primul termen de judecată, respectiv 20.04.2022, toate 

documentele justificative însoțite de traducerea legalizată a acestora.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

162. HOLCIM (ROMÂNIA) S.A. 

HOLCIM (ROMÂNIA) S.A., cu sediul în Bucureşti, Floreasca Business Park, Calea Floreasca, nr. 169 A, Corp B, 

Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/399/2002, având cod fiscal 12253732 cu sediul 

procesual ales în vederea comunicării actelor de procedură în Bucureşti, Calea Moşilor, nr. 51, et. 1, Sector 3, a formulat 

mailto:ammar.abusnaineh@gmail.com
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o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei Hidroconstrucția S.A., solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 

234.715,01 lei. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost înregistrată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Prin raportare la dispozițiile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de  

Urgență a Guvernului nr. 80/2013, creditoarea a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin intermediul Cererii formulate, societatea Holcim (România) S.A. a solicitat înscrierea la masa credală a 

Hidroconstrucția S.A. cu suma de 234.715,01 lei, defalcată astfel:  

 230.660,68 lei, reprezentând debit facturat;  

 4.054,33 lei, reprezentând penalităţi de întârziere. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Calculul penalităţilor solicitate;  

 Contract cadru de furnizare seria HOLF nr. 0012/23.06.2020, împreună cu anexele acestuia şi Actul adiţional 

aferent acestuia; 

 Poliţa de asigurare de garanţii contractuale pentru bună plată seria AV nr. 001174/12.02.2021, împreună cu 

Actul adiţional, respectiv Amendamentul aferente acestuia; 

 Facturi fiscale emise în perioada 07.11.2021 - 19.12.2021, împreună cu Avizele de însoţire a mărfii, respectiv 

Declaraţiile de conformitate aferente. 

În fapt, între Holcim (România) S.A., în calitate de furnizor şi Hidroconstrucţia S.A., în calitate de beneficiar, a fost 

încheiat Contractul cadru de furnizare seria HOLF nr. 0012/23.06.2020, având ca obiect furnizarea produselor şi 

serviciilor prevăzute în Anexa nr. 1, comandate de beneficiar şi menţionate pe factura de vânzare. 

Astfel, în considerarea Contractului antemenţionat, societatea Holcim (România) S.A. a livrat către debitoare produsele 

solicitate, ulterior fiind emise o serie de facturi fiscale a căror obligaţie de plată nu a fost onorată de către 

Hidroconstrucţia S.A.  

În ceea ce privește debitul principal, în cuantum de 230.660,68 lei,  consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost 

desemnat în calitate de administrator judiciar a procedat la verificarea înregistrărilor operate în contabilitatea debitoarei, 

astfel cum acestea au fost puse la dispoziția subscrisei prin reprezentanții societății, respectiv a soldului restant pe care  

debitoarea îl înregistrează în beneficiul Holcim (România) S.A.  

În urma acestor verificări, a fost confirmată înregistrarea Facturilor fiscale anexate de către petentă, respectiv existența 

debitului restant, condiții în care se impune recunoașterea dreptului de creanță al Holcim (România) S.A. cu privire 

suma de 230.660,68 lei și înscrierea acestuia, prin echivalent, în Tabelul Preliminar al Creditorilor Hidroconstrucţia 

S.A., în categoria creanţelor chirografare. 

În ceea ce privește penalităţile solicitate, în cuantum de 4.054,33 lei, subscrisa a analizat înscrisurile atașate declaraţiei 

de creanţă, constatând faptul că potrivit art. 5.2 din Contractul cadru de furnizare seria HOLF nr. 0012/23.06.2020:  

“În cazul nerespectării de către Beneficiar a Termenului de Plată cu mai mult de 7 (şapte) zile calendaristice, Furnizorul 

are dreptul de a sista orice livrare către Beneficiar până la data achitării integrale de către acesta din urmă a tuturor 

obligaţiilor de plată scadente, inclusiv a dobânzii penalizatoare.  

Dacă Beneficiarul nu achită contravaloarea facturilor scadente la expirarea termenului de plată, se obligă să  plătească 

Furnizorului dobânzi penalizatoare în procent de 0,1% pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, aplicate la valoarea 

totală a sumei/sumelor datorate şi neachitate, calculate de la scadenţă până în momentul plăţii, dobânzile neputând fi 

limitate.” 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea HOLCIM (ROMÂNIA) S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, doar cu suma în cuantum de 234.381,86 lei, suma în cuantum de 333,15 lei fiind respinsă ca nedatorată.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

163. HOMPLEX S.A. 

HOMPLEX S.A., cu sediul social în Oraş Voluntari, B-dul Pipera nr. 1NII, Clădirea Nord City Tower, et. 7, Județ Ilfov, 

înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J23/290/2017, având cod unic de înregistrare RO32591037, reprezentată 

legal prin dl. Bogdan-Vasile Panainte, în calitate de Director General, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 80.898,36 lei, din care 79.874,29 lei, debit principal şi 

1.024,07 lei, penalități de întârziere nefacturate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 
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Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de     80.898,36 lei, din care 

79.874,29 lei debit principal şi 1.024,07 lei penalități de întârziere nefacturate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul de procurare resurse materiale nr. 2 din 17 ianuarie 2019 şi Contractul de procurare resurse 

materiale nr. 9 din 14 aprilie 2020; 

 Facturile emise pentru debitul restant, precum și Comenzile care au stat la baza emiterii acestora; 

 Situație centralizatoare a debitelor la data de 19 Ianuarie 2022. 

În fapt, în data de 17 Ianuarie 2019, Homplex S.A. a încheiat cu Hidroconstrucția S.A. Contractul de procurare resurse 

materiale nr. 2 din 17 ianuarie 2019, având ca obiect vânzarea şi livrarea de fitinguri din HDPE PE100 RC de către 

creditoare în favoarea debitoarei, în schimbul unui preț. Termenul de plată a fost stabilit de părți la 90 de zile, iar în 

situația unei întârzieri la plata prețului, părțile au stabilit prin art. 10.3. o penalitate egală cu 0,01% pe zi de întârziere 

calculată la nivelul debitului neachitat, penalitate care nu poate depăşi 10% din valoarea totală a contractului.  

Ulterior, în data de 14 aprilie 2020, Homplex S.A. a încheiat cu Hidroconstrucţia S.A. Contractul nr. 9 din 14 aprilie 

2020, având ca obiect vânzarea şi livrarea de fitinguri din HDPE PE100 RC în favoarea debitoarei, în schimbul unui 

preț.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea HOMPLEX S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată în cuantum de 80.898,36 lei, din care 79.874,29 lei debit principal şi 1.024,07 lei penalități de întârziere 

nefacturate. 

164. HUNNEBECK ROMÂNIA S.R.L. 

HUNNEBECK ROMÂNIA S.R.L., cu sediul social în Capusu Mare, nr. 310, jud. Cluj, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J12/645/2002, având CUI RO 14557690, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 205.223,23 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale 

neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

03.03.2022.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de     205.223,23 lei, 

reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Împuternicire avocațială; 

 Fișă analitică client; 

 Contract de închiriere; 

 Notificare; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între cele două societăţi s-au desfășurat relaţii comerciale constând în închirierea către debitoare a unor 

echipamente şi mijloace de grupaj pentru construcţii, servicii în baza cărora au fost emise facturi achitate parţial de către 

Hidroconstrucţia S.A.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea HUNNEBECK ROMÂNIA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 205.223,23 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale 

neachitate. 

165. I&C TRANSILVANIA CONSTRUCŢII S.R.L. 

I&C TRANSILVANIA CONSTRUCŢII S.R.L., cu sediul în Turda, str. Mihai Viteazu, nr. 45, jud. Cluj, înregistrată la 

oficiul Registrului Comerţului sub nr. J12/1432/2001 având C.U.I. RO14276317, prin reprezentant legal, a formulat o 

cerere de admitere a creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 5.057,81 lei, reprezentând contravaloare factură 

neachitată.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Petenta nu a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în 

valoare de 200 lei, fiind anexată declaraţiei de creanţă un alt Ordin de Plată.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 5.057,81 lei, reprezentând 

rest de plată din Factura seria CJIC nr. 33855/29.12.2021, în valoare totală de 8.379,12 lei. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Contract de vânzare mărfuri nr. 37/02.09.2019; 

 Fişa partener perioada 01.12.2021-28.02.2022; 
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 Factura fiscală seria CJIC nr. 33855/29.12.2021. 

În fapt, între I&C Transilvania Construcţii S.R.L. şi Hidroconstrucţia S.A. a fost încheiat Contractul de vânzare mărfuri 

nr. 37/02.09.2019. Obiectul contractului este reprezentat vânzarea-cumpărarea de produse şi transportul aferent. 

În temeiul acestui contract petenta a livrat către debitoare Sort 0-4, fiind comunicată Factura fiscală seria CJIC nr. 

33855/19.12.2021, din care debitoarea a achitat doar suma de 3.321,31 lei, diferenţa de achitat fiind în cuantum de 

5.057,81 lei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la înscrierea întregii sume în cuantum de 5.057,81 lei 

în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, sub condiţia suspensivă a depunerii dovezii 

achitării taxei judiciare de timbru, până la primul termen de judecată.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

166. I.I. TĂBĂCARU EUGEN 

I.I. TĂBĂCARU EUGEN, cu sediul în comuna Lieşti, sat Lieşti, județul Galaţi, înregistrată la O.R.C. din Galaţi sub nr. 

F/17/437/17.08.2016, cod fiscal nr. RO 36429616, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 2.600,00 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

01.03.2022.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de     2.600,00 lei, reprezentând  

contravaloare facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Contract de închiriere Utilaje Terasiere și alte Utilaje nr. 2568/01.08.2019;  

 Raport de Lucru - Utilaj; 

 Situația Centralizatoare a orelor prestate de utilaj în perioada 17.02.2020 - 28.02.2020;  

 Factura nr. 53/28.02.2020.  

În fapt, I. I. Tăbăcaru Eugeniu a încheiat cu debitoarea Hidroconstrucţia S.A. Contractul de închiriere Utilaje Terasiere 

și alte Utilaje nr. 2568/01.08.2019, în baza căruia creditoarea a dat spre folosință debitoarei echipamentul tehnic 

constând în buldoexcavator Komatsu, tip WB93R, împreună cu personalul de deservire compus din una persoană 

calificată.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea I.I. TĂBĂCARU EUGEN în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 2.600,00 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

167. IANIS & VIO PREST S.R.L. 

IANIS & VIO PREST S.R.L. cu sediul social Băicoi, str. Mihai Eminescu, nr. 4, înregistrată în Registrul Comerțului sub 

nr. J29/781/2011, având CUI 34589980, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 812.581,74 lei, reprezentând garanție. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

28.02.2022.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de     812.581,74 lei, 

reprezentând garanție. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Fișă analitică client; 

 Contract; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între societatea Ianis & Vio Prest S.R.L. și Hidroconstrucţia S.A. s-au desfăşurat relaţii comerciale conform 

Contractului de subantrepriză nr. 1477/04.03.2019, în baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către 

debitoare la termenul scadent menționat în facturi, precum şi reţineri privind garanţii de bună execuţie.  

Pentru toate aceste motive, în urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul 

de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată 

este întemeiată și admite valoarea solicitată, procedând la înscrierea IANIS & VIO PREST S.R.L. în Tabelul Preliminar 

al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu următoarele sume: 

 cu suma în cuantum de 155.604,96 lei, ca fiind o creanță pură și simplă; 

 cu suma în cuantum de 656.976,78 lei, reprezentând garanții de bună execuție în temeiul relațiilor contractuale 

dintre petentă și debitoare, sub condiția suspensivă a recepționării finale a lucrărilor executate.  
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În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

168. IANUS S.R.L. 

IANUS S.R.L., cu sediul social în Zalau, P-ţa. Iuliu Maniu, bl. P+10, ap. 2, jud. Sălaj, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J31/9/2001, având C.U.I. RO1366680, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând o creanță în cuantum total de 86.734,76 lei, reprezentând contravaloarea facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  86.734,76 lei, reprezentând 

contravaloarea facturi fiscale neachitate.   

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Extras din evidenţa contabilă; 

 Facturi fiscale neachitate; 

 Contracte subantrepriza; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între societatea Ianus S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, conform Contractului de 

subantrepriză nr. 47054/30.10.2018, în baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul 

scadent menționat în facturi. La rândul ei, debitoarea a reţinut garanţii în cuantum de 10% din valoarea Contractului de 

subantrepriză, conform evidenţelor sale contabile.  

Pentru toate aceste motive, în urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul 

de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată 

este întemeiată și admite valoarea solicitată, procedând la înscrierea IANUS S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, 

în categoria creanțelor chirografare, cu următoarele sume: 

 cu suma în cuantum de 65.040,97 lei, ca fiind o creanță pură și simplă; 

 cu suma în cuantum de 21.693,79 lei, reprezentând garanții de bună execuție în temeiul relațiilor contractuale 

dintre petentă și debitoare, sub condiția suspensivă a recepționării finale a lucrărilor executate. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

169. ILIROT DESIGN S.R.L. 

ILIROT DESIGN S.R.L. cu sediul social în Făgăraș, jud. Brașov, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. 

J8/1675/2014, având C.U.I. RO 33863970, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând o 

creanță în cuantum total de 1.800,00  lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Nu s-a probat achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum 

de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  1.800,00  lei, reprezentând 

contravaloarea parțială a facturii fiscale nr. 156/21.04.2019.   

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Extras de cont; 

 Factura fiscală nr. 156/21.04.2019; 

 Centralizator realizari stare fizică. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ILIROT DESIGN S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 1.800,00 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante, sub condiţia 

suspensivă a depunerii dovezii achitării taxei judiciare de timbru, până la primul termen de judecată. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

170. IMPULS LEASING ROMÂNIA IFN S.A. 

IMPULS LEASING ROMÂNIA IFN S.A., cu sediul social în Bucureşti, str. Luigi Galvani, nr. 61-63, sector 2, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/20831/2006, C.U.I. RO19820923, reprezentată prin Director General 

Diaconescu Răzvan, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total 
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de 1.745.418,42 lei, deţinută în baza Contractelor de Leasing Financiar. Totodată, prin intermediul cererii de înscriere la 

masa credală, creditoarea solicită predarea bunurilor mobile ce fac obiectul Contractelor de Leasing Financiar.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de   1.745.418,42 lei, deţinută 

în baza Contractelor de Leasing Financiar. Totodată, prin intermediul cererii de înscriere la masa credală, creditoarea 

solicită predarea bunurilor mobile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar, respectiv:  

NR. CRT CONTRACT 

1 Ctr. leasing financiar nr. 95996/01.04.2019 

2 Ctr. leasing financiar nr. 95997/01.04.2019 

3 Ctr. leasing financiar nr. 95998/01.04.2019 

4 Ctr. leasing financiar nr. 96002/01.04.2019 

5 Ctr. leasing financiar nr. 96003/01.04.2019 

6 Ctr. leasing financiar nr. 97000/08.05.2019 

7 Ctr. leasing financiar nr. 97001/08.05.2019 

8 Ctr. leasing financiar nr. 97002/08.05.2019 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

435 

9 Ctr. leasing financiar nr. 95999/01.04.2019 

10 Ctr. leasing financiar nr. 96000/01.04.2019 

11 Ctr. leasing financiar nr. 96001/01.04.2019 

12 Ctr. leasing financiar nr. 97003/08.05.2019 

13 Ctr. leasing financiar nr. 97004/08.05.2019 

14 Ctr. leasing financiar nr. 97005/08.05.2019 

15 Ctr. leasing financiar nr. 97006/08.05.2019 

16 Ctr. leasing financiar nr. 98497/19.06.2019 

17 Ctr. leasing financiar nr. 98498/19.06.2019 

18 Ctr. leasing financiar nr. 98499/19.06.2019 
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19 Ctr. leasing financiar nr. 100008/12.07.2019 

20 Ctr. leasing financiar nr. 107901/07.02.2020 

21 Ctr. leasing financiar nr. 114378/11.09.2020 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

 Împuternicire avocaţială; 

 Contractele de leasing financiar; 

 Calcule de insolvenţă aferente fiecărui contract; 

 Situaţia ratelor pentru fiecare contract; 

 Facturile fiscale; 

 Planurile de eșalonare a ratelor. 

În fapt, între societatea Impuls Leasing România IFN S.A. și Hidroconstrucţia S.A. s-au încheiat un număr de 21 de 

contracte de leasing pentru bunuri mobile, respectiv 21 de autoturisme folosite de către debitoare în activităţile curente.  

Prin declaraţia de creanţă, petenta solicită achitarea ratelor de leasing pe care le mai avea de plătit debitoarea până la 

ajungerea la maturitate a contractului, dobânda calculată la ratele de leasing pe care debitoarea le mai avea de achitat, 

asigurări neachitate, facturile neachitate până la data deschiderii procedurii, penalităţile la facturile neachitate, facturile 

neachitate emise între data deschiderii procedurii şi data emiterii calcului de insolvenţă - facturi curente.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat faptul că creanța solicitată se prezintă astfel:  

Nr. contract Tip obligaţie Cuantum Acceptat 
Acceptat sub 

condiţie 
Respins 

Ctr. leasing financiar 

nr.95996/01.04.2019 

Rate leasing 60.406,27 lei 0,00 lei 60.406,27 lei 0,00 lei 

Dobândă 286,02 lei 286,02 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Asigurări neachitate 451,92 lei 451,92 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit principal 36.650,50 lei 36.650,50 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Penalităţi aferente 

debitului principal 710,89 lei 710,89 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit născut după data 

deschiderii procedurii 18.212,65 lei 0,00 lei 0,00 lei 18.212,65 lei 

Total Ctr. leasing financiar nr.95996/01.04.2019 116.718,25 lei 38.099,33 lei 60.406,27 lei 18.212,65 lei 

Ctr. leasing financiar 

nr.95997/01.04.2019 

Rate leasing 29.384,29 lei 0,00 lei 29.384,29 lei 0,00 lei 

Dobândă 103,15 lei 103,15 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Asigurări neachitate 997,61 lei 997,61 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit principal 25.281,66 lei 25.281,66 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Penalităţi aferente 

debitului principal 490,37 lei 490,37 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit născut după data 

deschiderii procedurii 12.563,16 lei 0,00 lei 0,00 lei 12.563,16 lei 

Total Ctr. leasing financiar nr.95997/01.04.2019 68.820,24 lei 26.872,79 lei 29.384,29 lei 12.563,16 lei 

Ctr. leasing financiar 

nr.95998/01.04.2019 

Rate leasing 23.427,20 lei 0,00 lei 23.427,20 lei 0,00 lei 

Dobândă 83,08 lei 83,08 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Asigurări neachitate 795,42 lei 795,42 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit principal 20.157,05 lei 20.157,05 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Penalităţi aferente 390,97 lei 390,97 lei 0,00 lei 0,00 lei 
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debitului principal 

Debit născut după data 

deschiderii procedurii 10.016,59 lei 0,00 lei 0,00 lei 10.016,59 lei 

Total Ctr. leasing financiar nr.95998/01.04.2019 54.870,31 lei 21.426,52 lei 23.427,20 lei 10.016,59 lei 

Nr. contract Tip obligaţie Cuantum Acceptat 
Acceptat sub 

condiţie 
Respins 

Ctr. leasing financiar 

nr.96002/01.04.2019 

Rate leasing 23.427,20 lei 0,00 lei 23.427,20 lei 0,00 lei 

Dobândă 83,08 lei 83,08 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Asigurări neachitate 795,42 lei 795,42 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit principal 20.157,05 lei 20.157,05 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Penalităţi aferente 

debitului principal 390,97 lei 390,97 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit născut după data 

deschiderii procedurii 10.016,59 lei 0,00 lei 0,00 lei 10.016,59 lei 

Total Ctr. leasing financiar nr.96002/01.04.2019 54.870,31 lei 21.426,52 lei 23.427,20 lei 10.016,59 lei 

Ctr. leasing financiar 

nr.96003/01.04.2019 

Rate leasing 23.427,20 lei 0,00 lei 23.427,20 lei 0,00 lei 

Dobândă 83,08 lei 83,08 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Asigurări neachitate 795,42 lei 795,42 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit principal 20.157,05 lei 20.157,05 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Penalităţi aferente 

debitului principal 390,97 lei 390,97 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit născut după data 

deschiderii procedurii 10.016,59 lei 0,00 lei 0,00 lei 10.016,59 lei 

Total Ctr. leasing financiar nr.96003/01.04.2019 54.870,31 lei 21.426,52 lei 23.427,20 lei 10.016,59 lei 

Ctr. leasing financiar 

nr.97000/08.05.2019 

Rate leasing 78.145,81 lei 0,00 lei 78.145,81 lei 0,00 lei 

Dobândă 461,18 lei 461,18 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Asigurări neachitate 832,41 lei 832,41 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit principal 18.890,09 lei 18.890,09 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Penalităţi aferente 

debitului principal 246,16 lei 246,16 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit născut după data 

deschiderii procedurii 18.591,34 lei 0,00 lei 0,00 lei 18.591,34 lei 

Total Ctr. leasing financiar nr.97000/08.05.2019 117.166,99 lei 20.429,84 lei 78.145,81 lei 18.591,34 lei 

Ctr. leasing financiar 

nr.97001/08.05.2019 

Rate leasing 78.145,81 lei 0,00 lei 78.145,81 lei 0,00 lei 

Dobândă 461,18 lei 461,18 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Asigurări neachitate 832,41 lei 832,41 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit principal 18.890,09 lei 18.890,09 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Penalităţi aferente 

debitului principal 246,16 lei 246,16 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit născut după data 

deschiderii procedurii 18.591,34 lei 0,00 lei 0,00 lei 18.591,34 lei 

Total Ctr. leasing financiar nr.97001/08.05.2019 117.166,99 lei 20.429,84 lei 78.145,81 lei 18.591,34 lei 

Ctr. leasing financiar 

nr.97002/08.05.2019 

Rate leasing 78.145,81 lei 0,00 lei 78.145,81 lei 0,00 lei 

Dobândă 461,18 lei 461,18 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Asigurări neachitate 832,41 lei 832,41 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit principal 18.890,09 lei 18.890,09 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Penalităţi aferente 

debitului principal 246,16 lei 246,16 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit născut după data 

deschiderii procedurii 18.591,34 lei 0,00 lei 0,00 lei 18.591,34 lei 

Total Ctr. leasing financiar nr.97002/08.05.2019 117.166,99 lei 20.429,84 lei 78.145,81 lei 18.591,34 lei 

 

Nr. contract Tip obligaţie Cuantum Acceptat 
Acceptat sub 

condiţie 
Respins 

Ctr. leasing financiar 

nr.95999/01.04.2019 

Rate leasing 23.427,20 lei 0,00 lei 23.427,20 lei 0,00 lei 

Dobândă 83,08 lei 83,08 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Asigurări neachitate 795,42 lei 795,42 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit principal 20.157,05 lei 20.157,05 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Penalităţi aferente debitului 

principal 
390,97 lei 390,97 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit născut după data 

deschiderii procedurii 
10.016,59 lei 0,00 lei 0,00 lei 10.016,59 lei 

Total Ctr. leasing financiar nr.95999/01.04.2019 54.870,31 lei 21.426,52 lei 23.427,20 lei 10.016,59 lei 

Ctr. leasing financiar Rate leasing 23.427,20 lei 0,00 lei 23.427,20 lei 0,00 lei 
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nr.96000/01.04.2019 Dobândă 83,08 lei 83,08 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Asigurări neachitate 795,42 lei 795,42 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit principal 20.157,05 lei 20.157,05 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Penalităţi aferente debitului 

principal 
390,97 lei 390,97 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit născut după data 

deschiderii procedurii 
10.016,59 lei 0,00 lei 0,00 lei 10.016,59 lei 

Total Ctr. leasing financiar nr.96000/01.04.2019 54.870,31 lei 21.426,52 lei 23.427,20 lei 10.016,59 lei 

Ctr. leasing financiar 

nr.96001/01.04.2019 

Rate leasing 23.427,20 lei 0,00 lei 23.427,20 lei 0,00 lei 

Dobândă 83,08 lei 83,08 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Asigurări neachitate 795,42 lei 795,42 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit principal 20.157,05 lei 20.157,05 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Penalităţi aferente debitului 

principal 
390,97 lei 390,97 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit născut după data 

deschiderii procedurii 
10.016,59 lei 0,00 lei 0,00 lei 10.016,59 lei 

Total Ctr. leasing financiar nr.96001/01.04.2019 54.870,31 lei 21.426,52 lei 23.427,20 lei 10.016,59 lei 

Nr. contract Tip obligaţie Cuantum Acceptat 
Acceptat sub 

condiţie 
Respins 

Ctr. leasing financiar 

nr.97003/08.05.2019 

Rate leasing 78.145,81 lei 0,00 lei 78.145,81 lei 0,00 lei 

Dobândă 461,18 lei 461,18 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Asigurări neachitate 832,41 lei 832,41 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit principal 18.890,09 lei 18.890,09 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Penalităţi aferente debitului 

principal 
246,16 lei 246,16 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit născut după data 

deschiderii procedurii 
18.591,34 lei 0,00 lei 0,00 lei 18.591,34 lei 

Total Ctr. leasing financiar 

nr.96003/08.05.2019 
 117.166,99 lei 20.429,84 lei 78.145,81 lei 18.591,34 lei 

Ctr. leasing financiar 

nr.97004/08.05.2019 

Rate leasing 78.145,81 lei 0,00 lei 78.145,81 lei 0,00 lei 

Dobândă 461,18 lei 461,18 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Asigurări neachitate 832,41 lei 832,41 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit principal 18.890,09 lei 18.890,09 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Penalităţi aferente debitului 

principal 
246,16 lei 246,16 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit născut după data 

deschiderii procedurii 
18.591,34 lei 0,00 lei 0,00 lei 18.591,34 lei 

Total Ctr. leasing financiar nr.96004/08.05.2019 117.166,99 lei 20.429,84 lei 78.145,81 lei 18.591,34 lei 

Ctr. leasing financiar 

nr.97005/08.05.2019 

Rate leasing 95.845,63 lei 0,00 lei 95.845,63 lei 0,00 lei 

Dobândă 676,07 lei 676,07 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Asigurări neachitate 415,92 lei 415,92 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit principal 36.650,52 lei 36.650,52 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Penalităţi aferente debitului 

principal 
710,89 lei 710,89 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit născut după data 

deschiderii procedurii 
18.212,66 lei 0,00 lei 0,00 lei 18.212,66 lei 

Total Ctr. leasing financiar nr.96005/08.05.2019 152.511,69 lei 38.453,40 lei 95.845,63 lei 18.212,66 lei 

Ctr. leasing financiar 

nr.97006/08.05.2019 

Rate leasing 131.126,58 lei 0,00 lei 131.126,58 lei 0,00 lei 

Dobândă 1.224,51 lei 1.224,51 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Asigurări neachitate 832,41 lei 832,41 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit principal 18.890,10 lei 18.890,10 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Penalităţi aferente debitului 

principal 
246,16 lei 246,16 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit născut după data 

deschiderii procedurii 
18.591,36 lei 0,00 lei 0,00 lei 18.591,36 lei 

Total Ctr. leasing financiar nr.96006/08.05.2019 170.911,12 lei 21.193,18 lei 131.126,58 lei 18.591,36 lei 

Ctr. leasing financiar 

nr.98497/19.06.2019 

Rate leasing 41.822,45 lei 0,00 lei 41.822,45 lei 0,00 lei 

Dobândă 248,07 lei 248,07 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Asigurări neachitate 677,87 lei 677,87 lei 0,00 lei 0,00 lei 
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Debit principal 19.629,15 lei 19.629,15 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Penalităţi aferente debitului 

principal 
380,73 lei 380,73 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit născut după data 

deschiderii procedurii 
9.754,25 lei 0,00 lei 0,00 lei 9.754,25 lei 

Total Ctr. leasing financiar nr.98497/19.06.2019 72.512,52 lei 20.935,82 lei 41.822,45 lei 9.754,25 lei 

Ctr. leasing financiar 

nr.98498/19.06.2019 

Rate leasing 41.822,45 lei 0,00 lei 41.822,45 lei 0,00 lei 

Dobândă 248,07 lei 248,07 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Asigurări neachitate 677,87 lei 677,87 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit principal 19.629,15 lei 19.629,15 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Penalităţi aferente debitului 

principal 
380,73 lei 380,73 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit născut după data 

deschiderii procedurii 
9.754,25 lei 0,00 lei 0,00 lei 9.754,25 lei 

Total Ctr. leasing financiar nr.98498/19.06.2019 72.512,52 lei 20.935,82 lei 41.822,45 lei 9.754,25 lei 

Ctr. leasing financiar 

nr.98499/19.06.2019 

Rate leasing 41.822,45 lei 0,00 lei 41.822,45 lei 0,00 lei 

Dobândă 248,07 lei 248,07 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Asigurări neachitate 677,87 lei 677,87 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit principal 19.629,15 lei 19.629,15 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Penalităţi aferente debitului 

principal 
380,73 lei 380,73 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit născut după data 

deschiderii procedurii 
9.754,25 lei 0,00 lei 0,00 lei 9.754,25 lei 

Total Ctr. leasing financiar nr.98498/19.06.2019 72.512,52 lei 20.935,82 lei 41.822,45 lei 9.754,25 lei 

Ctr. leasing financiar 

nr.100008/12.07.2019 

Rate leasing 11.684,83 lei 0,00 lei 11.684,83 lei 0,00 lei 

Dobândă 82,61 lei 82,61 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Asigurări neachitate 304,51 lei 304,51 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit principal 4.471,36 lei 4.471,36 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Penalităţi aferente debitului 

principal 
86,73 lei 86,73 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit născut după data 

deschiderii procedurii 
2.221,95 lei 0,00 lei 0,00 lei 2.221,95 lei 

Total Ctr. leasing financiar nr.98499/19.06.2019 18.851,99 lei 4.945,21 lei 11.684,83 lei 2.221,95 lei 

Ctr. leasing financiar 

nr.107901/07.02.2020 

Rate leasing 15.549,17 lei 0,00 lei 15.549,17 lei 0,00 lei 

Dobândă 34,19 lei 34,19 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Asigurări neachitate 827,66 lei 827,66 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit principal 13.002,61 lei 13.002,61 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Penalităţi aferente debitului 

principal 
169,44 lei 169,44 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit născut după data 

deschiderii procedurii 
12.797,03 lei 0,00 lei 0,00 lei 12.797,03 lei 

Total Ctr. leasing financiar nr.107901/07.02.2020 42.380,10 lei 14.033,90 lei 15.549,17 lei 12.797,03 lei 

Ctr. leasing financiar 

nr.114378/11.09.2020 

Rate leasing 30.765,55 lei 0,00 lei 30.765,55 lei 0,00 lei 

Dobândă 355,21 lei 355,21 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Asigurări neachitate 1.127,57 lei 1.127,57 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit principal 6.847,00 lei 6.847,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Penalităţi aferente debitului 

principal 
132,81 lei 132,81 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Debit născut după data 

deschiderii procedurii 
3.402,46 lei 0,00 lei 0,00 lei 3.402,46 lei 

Total Ctr. leasing financiar nr.114378/11.09.2020 42.630,60 lei 8.462,59 lei 30.765,55 lei 3.402,46 lei 

Având în vedere susţinerile petentei, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar apreciază că nu se impune predarea bunurilor mobile aferente contractelor de leasing financiar, dat 

fiind faptul că la momentul prezentei acestea sunt în vigoare şi îşi produc efecte conform prevederilor contractuale. 

Astfel, nefiind denunţate contractele antemenţionate, acestea se vor executa de către debitoare în condiţiile stabilite.  

În ceea ce priveşte debitele curente, precum şi ratele de leasing pe care debitoarea le mai are de plătit până la ajungerea 

la maturitate a contractelor de leasing, acestea se vor derula în condiţiile prevederilor art. 105 alin. (4) din Legea nr. 

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.  

Sintetizând, analiza declaraţiei de creanţă formulată de către petenta se prezintă astfel.  
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Sume defalcate solicitate 

 Total 

Solicitat 1.745.418,36 lei 

Acceptat 445.576,18 lei 

Respins 1.299.842,18 lei 

Pentru toate aceste motive, în urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul  

de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată 

este parţial întemeiată și va proceda la înscrierea IMPULS LEASING ROMÂNIA IFN S.A. în Tabelul Preliminar al 

Creditorilor, în categoria creanțelor beneficiare a unei cauze de preferinţă, cu suma în cuantum de 445.576,18 lei, ca 

fiind o creanță pură și simplă, suma în cuantum de 1.299.842,18 lei fiind respinsă ca nedatorată, conform celor 

antemenţionate.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

171. INDCONSTRUCT S.A. 

INDCONSTRUCT S.A., având sediul în Timișoara, bd. General Ion Dragalina, nr. 27, jud. Timiș, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J35/489/1991, având CUI 1813087, prin reprezentant convențional av. Dana Diaconu, a 

formulat declarație de creanță pentru suma de 90.030,51 lei, reprezentând contravaloarea garanțiilor de bună execuție 

reținute de debitoare. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Totodată, petenta a efectuat plata taxei de timbru în cuantum 

de 200 lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

De asemenea, petenta a anexat declarației de creanță și Împuternicirea avocațială prin care dna. Dana Diaconu a fost 

mandatată să elaboreze și să înregistreze declarația de creanță formulată. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea unei creanțe în cuantum de 90.030,51 lei, reprezentând contravaloarea garanțiilor de bună 

execuție pe care Hidroconstrucția S.A. le-a reținut din valoarea lucrărilor efectuate, taxă judiciară de timbru și onorariu 

avocațial. 

În scopul dovedirii pretențiilor formulate au fost anexate următoarele: 

 Contract subantrepriză nr. 777/15.07.2020 și Actul adițional 1/2022;  

 Actul adițional nr. 8/31.12.2021; 

 Extras din documentația de atribuire - subclauzele 4.1-4.2; 

 Acordul 22/21.02.2019 între Compania de Apă Arad S.A. şi debitoare; 

 Facturi; 

 Extrase de cont; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru;  

 Factura şi chitanța privind onorariul avocatial; 

 Delegație avocațială. 

În fapt, între Indconstruct S.A., în calitate de subantreprenor și Hidroconstrucția S.A., în calitate de antreprenor general, 

a fost încheiat Contractul de subantrepriză nr. 777/15.07.2020. Potrivit contractului, subantreprenorul se obliga să 

execute lucrări de amenajare a rețelelor de alimentare cu apă. 

Totodată, conform Contractului amintit, subantreprenorul se obliga să constituie o garanție de bună execuție a lucrărilor 

convenite în cuantum de 10% din valoarea lucrărilor prestate. 

În executarea Contractului de subantrepriză, Indconstruct S.A. a emis facturi fiscale, stabilind obligațiile de plată în 

sarcina Hidroconstrucția S.A. Din valoarea fiecărei facturi, aceasta din urmă a reținut un procent de 10% cu titlu de 

garanție de bună execuție, conform Contractului încheiat. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea INDCONSTRUCT S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, după 

cum urmează: 

 cu suma de 29.261,31 lei, creanţă pură şi simplă, 

 

 cu suma în cuantum de 63.769,20 lei,  reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi.  

172. INDUSTRY PMV MANUFACTURE S.R.L. 
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INDUSTRY PMV MANUFACTURE S.R.L. cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, str. Cărămidarilor, nr. 2, jud. Cluj, 

înregistrată la oficiul Registrului Comerţului sub nr. J12/1228/2014 având C.U.I. RO33010280, prin reprezentant legal, 

asistată şi reprezentată de Societatea Civilă de Avocaţi “Iusco, Jucan”, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Piteşti, nr. 9, 

ap. 6, jud. Cluj, prin av. Tudor Jucan, a formulat o cerere de admitere a creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 

42.004,26 lei, reprezentând sold facturi neachitate emise în perioada 30.09.2021 - 23.12.2021.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. De asemenea, petenta a făcut dovada achitării taxei judiciare 

de timbru în valoare de 200 lei.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 42.004,26 lei, reprezentând 

sold facturi neachitate emise în perioada 30.09.2021 - 23.12.2021. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Împuternicire avocaţială; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Fişa clientului până la data de 19.01.2022; 

 Contract de prestări servicii nr. 217.M/24.03.2021; 

 Contract de prestări servicii nr. 221.M/06.04.2021; 

 Contract de prestări servicii nr. 222.M/24.03.2021; 

 Factura fiscală seria IND nr. 2139/30.09.2021; 

 Factura fiscală seria IND nr. 2141/30.09.2021; 

 Factura fiscală seria IND nr. 2165/16.11.2021; 

 Factura fiscală seria IND nr. 2147/14.10.2021; 

 Factura fiscală seria IND nr. 2153/31.10.2021; 

 Factura fiscală seria IND nr. 2154/31.10.2021; 

 Factura fiscală seria IND nr. 2155/31.10.2021; 

 Factura fiscală seria IND nr. 2151/25.10.2021; 

 Factura fiscală seria IND nr. 2157/08.11.2021; 

 Factura fiscală seria IND nr. 2159/09.11.2021; 

 Factura fiscală seria IND nr. 2161/10.11.2021; 

 Factura fiscală seria IND nr. 2163/10.11.2021; 

 Factura fiscală seria IND nr. 2167/30.11.2021; 

 Factura fiscală seria IND nr. 2168/30.11.2021; 

 Factura fiscală seria IND nr. 2169/30.11.2021; 

 Factura fiscală seria IND nr. 2177/17.12.2021; 

 Factura fiscală seria IND nr. 2178/17.12.2021; 

 Factura fiscală seria IND nr. 2180/23.12.2021. 

În fapt, între Industry Pmv Manufacture S.R.L. şi Hidroconstrucţia S.A. au fost încheiate următoarele Contracte: 

- Contract de prestări servicii nr. 217.M/24.03.2021, având ca obiect închirierea autoutilitarei VW LT28 6+1 

locuri, număr de înmatriculare CJ20DXK; 

- Contract de prestări servicii nr. 221.M/06.04.2021, având ca obiect închirierea autoutilitarei VW LT28 6+1 

locuri, număr de înmatriculare CJ 37 PMV; 

- Contract de prestări servicii nr. 222.M/24.03.2021, având ca obiect închirierea autoutilitarei VW LT28 6+1 

locuri, număr de înmatriculare CJ 36 PMV. 

Conform susţinerilor petentei, în temeiul acestor contracte au fost emise facturi de închiriere a autoutilitarelor, care au 

fost acceptate la plată de către societatea debitoare.  

Mai mult, creditoarea a vândut către Hidroconstrucţia S.A. diverse produse, toate facturile fiind acceptate la plată de 

către debitoare. 

În ceea ce priveşte facturile emise în perioada 30.09.2021 - 23.12.2021, acestea nu au fost achitate de către debitoare, 

rămânând în sold o sumă de plată de 42.004,26 lei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea INDUSTRY PMV MANUFACTURE S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 42.004,26 lei. 

173. INOVECO S.R.L. 

INOVECO S.R.L. (FOSTĂ IRIDEX GRUP CONSTRUCȚII S.R.L.), având sediul în Voluntari, B-dul Eroilor, nr. 6-8, 

jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J23/669/2002, având CUI RO5018980, prin reprezentant legal dl. 

Valentin Feodorov, a formulat declarație de creanță pentru suma de 153.106,06 lei, reprezentând facturi fiscale 

neachitate și penalități de întârziere. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 
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Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Totodată, petenta a efectuat plata taxei de timbru în cuantum 

de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înregistrarea la masa credală a creanței sale în cuantum de 153.106,06 lei, reprezentând contravaloarea 

sumelor reținute cu titlu de garanție de către Hidroconstrucția S.A. Conform solicitărilor petentei, suma se compune din 

138.819,66 lei cu titlu de debit principal și 9.599,86 lei penalități de întârziere. 

În dovedirea pretențiilor sale petenta a atașat declarației de creanță următoarele: 

 Contractul de subantrepriză nr. 16751/2016 din data de 22.02.2016, însoțit de Actul adițional nr. 2/16.07.2020; 

 Contractul de subantrepriză nr. 16752/2016 din data de 22.02.2016, însoțit de Actul adițional nr. 1/16.07.2020; 

 Fișă cont pentru Hidroconstrucția S.A.: 

 Facturile nr. 801686/14.06.2017, 801720/14.09.2017, 801752/29.12.2017, C-18-80015/30.10.2018, C-18-

80026/01.10.2019 și C-10-80010/04.05.2020; 

 Calculul penalităților de întârziere datorate; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei. 

În fapt, între Iridex Group Construcții S.R.L. (actuala Inoveco S.R.L.), în calitate de subantreprenor și Hidroconstrucția 

S.A., în calitate de beneficiar, au fost încheiate, la data de 22.02.2016, două Contracte de subantrepriză având nr. 

16751/22.02.2016 și nr. 16752/22.06.2017. 

Acestea aveau ca obiect executarea, de către subantreprenor, a unor lucrări de reabilitare și extindere a conductelor de 

aducțiune a rețelelor de distribuție și de canalizare din Reșița, respectiv Caransebeș și Băile Herculane. 

În temeiul ambelor Contracte, beneficiarul a reținut subcontractorului un cuantum de 10% din valoarea acestora cu titlu 

de garanție de calitate a lucrărilor. Astfel, din contravaloarea facturilor emise de subantreprenor, beneficiara a reținut 

sumele determinate conform procentului amintit. 

La data de 16.07.2020 ambele contracte au fost reziliate, prin Actul adițional nr. 1/16.07.2020 și Actul adițional nr. 

2/16.07.2020. Prin urmare, la această dată, debitoarea avea obligația de a restitui sumele reținute cu titlu de garanție a 

calității lucrărilor.
 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea INOVECO S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată în cuantum de 153.106,06 lei.  

174. INSERV AQUA S.R.L. 

INSERV AQUA S.R.L., cu sediul în Buzău, Şoseaua Pogonele, nr. 24, judeţul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerţului sub nr. J10/314/2002, având CUI RO 14681280, reprezentată legal prin ing. Daniel Olteanu în calitate de 

director general, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în 

cuantum de 54.127,64 lei, reprezentând contravaloare instalaţie dozare automată hipoclorit de sodiu containerizată. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită pentru 

depunerea declaraţiilor de creanţă fiind stabilit pentru data de 04.03.2022), respectiva declaraţie de creanță fiind 

înregistrată la dosarul cauzei în data de 25.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele: 

 Contractul de achiziţie echipamente nr. 1836/10.09.2020; 

 Factura fiscală nr. IA2021960/09.12.2021; 

 Protocol de recepţie cantitativă şi calitativă echipamente, 

 Aviz de însoţire a mărfii; 

 Certificat de garanţie; 

 Factura fiscală nr. IA 2021285/21.04.2021; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea INSERV AQUA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

după cum urmează: 

 cu suma de 39.046,31 lei, creanţă pură şi simplă, 

 cu suma în cuantum de 15.081,33 lei, reprezentând 10% din valoarea totală a contractului în sumă de 3050,50 

euro, reprezentând garanţie de bună execuţie privind calitatea, conform prevederilor art. 9.1.4 din contract, sub 

condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi.  

175. I.N.C.D. - ECOIND 

I.N.C.D. - ECOIND, cu sediul în București, strada Drumul Podul Dâmboviţei nr. 57-73, sector 6,     înmatriculată în 

Registrul Comerțului sub nr. J40/6851/1999, CUI RO3268360, a formulat o cerere de înscriere la masa credală, 
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solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 3.303,44 lei, reprezentând sume neachitat de către Hidroconstrucția S.A. 

pentru analize indicatori de mediu.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 lei (ordin de plată 241/21.02.2022). 

Pe fondul cererii 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 3.303,44 lei, reprezentând 

contravaloare rapoarte de încercare 1597-AINS/27.05.2021 şi 477-BIOL/21.05.2021, cu reflectare în facturile ECO 

09350/09.06.2021, în valoare de 2482,34 lei şi ECO 09190/31.05.2021 în valoare de 821,10 lei. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Factura ECO 09190/31.05.2021; 

 Factura ECO 09350/09.06.2021; 

 Ordin de plată taxă de timbru 1241/21.02.2022, în valoare de 200,00 lei; 

 Raport de încercare 1597-AINS/27.05.2021; 

 Raport de încercare 477-BIOL/21.05.2021. 

Analizând cererea și înscrisurile depuse de petentă, sub rezerva coroborării acestora cu datele înscrise în fișa client ce 

urmează a se obține de la debitoarea Hidroconstrucția S.A.,    consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat 

în calitate de administrator judiciar urmează să constate temeinicia susținerilor I.N.C.D. - ECOIND și să procedeze la 

înscrierea acesteia în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată 

în cuantum de 3.303,44 lei.  

176. IONELA S.R.L. 

IONELA S.R.L., cu sediul social în loc. Moldova Nouă, str. Vasile Alecsandri, bl. 40, sc. 1, ap. 5-6, jud. Caraş Severin, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J11/826/1991, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 20.065,40 lei, reprezentând diferență garanţie de bună execuție și 

penalităţi de întârziere. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

03.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 2.065,40 lei, reprezentând 

diferență garanţie de bună execuție și penalităţi de întârziere. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Acte adiționale; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între părţi a fost încheiat Contractul de prestări nr. 6P/2014, în baza căruia creditoarea era îndreptăţită la plata 

serviciilor efectuate şi restituirea garanţiei de bună execuţie reţinută conform Contractului.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea IONELA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă 

solicitată în cuantum de 20.065,40 lei, reprezentând diferență garanţie de bună execuție și penalităţi de întârziere. 

177. IULCON EXPERT S.R.L. 

IULCON EXPERT S.R.L., cu sediul în comuna Tomşani, sat Foleştii de jos, strada Ograzelor nr. 5, judeţul Vâlcea, 

având CUI RO43468081, a depus o cerere de înscriere la masa credală, solicitând înscrierea unei creanţe în cuantum de 

19.096,48 lei, reprezentând sume neachitate de Hidroconstrucția S.A. pentru lucrări de construcţii.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru, 

în cuantum de 200 lei (chitanța 1209/16.02.2022). 

Pe fondul cererii 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 19.096,48 lei, reprezentând 

valoarea a 5 facturi aferente unor lucrări efectuate conform contractelor nr. 3558/27.07.2021 şi nr. 2103/11.03.2021.  

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Un număr de 5 facturi, cu o valoare totală de 19.096,48 lei; 

 Două contracte prestări servicii; 

 Chitanţă plată taxă de timbru. 
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În fapt, între Iulcon Expert S.R.L., în calitate de subantreprenor și Hidroconstrucția S.A., în calitate de antreprenor 

general, a fost încheiat Contractul de subantrepriză nr. 3558/27.07.2021. Potrivit Contractului, subantreprenorul se 

obligă să execute lucrări de amenajare a rețelelor de alimentare cu apă. 

Totodată, conform Contractului amintit, subantreprenorul se obliga să constituie o garanție de bună execuție a lucrărilor 

convenite, în cuantum de 10% din valoarea lucrărilor prestate. 

În executarea Contractului de subantrepriză, Iulcon Expert S.R.L. a emis facturi fiscale, stabilind obligațiile de plată în 

sarcina Hidroconstrucția S.A. Din valoarea fiecărei facturi, aceasta din urmă a reținut un procent de 10% cu titlu de 

garanție de bună execuție, conform contractului încheiat. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea IULCON EXPERT S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, după 

cum urmează: 

 cu suma de 7.766,49 lei, creanţă pură şi simplă, 

 cu suma în cuantum de 11.392,99 lei,  reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi.  

178. IZZALDIN M. AL MOHD IZZALDIN M. AL MOHD, cu date cu caracter personal, reprezentată convențional 

de Cabinetul de Avocat Udrea Gabi din Bucureşti, Calea Crângași nr.3, bl.2, ap.32, sector 6, e-mail: 

avgabi_udrea@yahoo.com, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 16.000 USD. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță la registratura instanţei în termenul legal, respectiv la 

data de 01.03.2022. Totodată, s-a probat achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 16.000 USD, reprezentând 

debit neachitat.  

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Contract în limba engleză şi tradus în limba română; 

 Declaraţie de creanţă în limba engleză şi tradus în limba română; 

 Taxă judiciară de timbru. 

În fapt, creditoarea deţine o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii în sumă de 16.000 USD, în temeiul 

raporturilor contractuale încheiate între părţi, ce privesc serviciile de care a beneficiat debitoarea la punctele de lucru 

deschise pe teritoriul lordaniei.  

Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă: „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la 

cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii insolvenţei”. 

În considerarea acestor aspecte, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator 

judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în vedere cursul BNR valabil pentru data de 

19.01.2022 (valabil pentru data deschiderii procedurii), respectiv1 USD= 4.3575 RON. 

Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa solicitată de către creditor este următoarea: 16.000 USD*4,3575 

RON=36.720 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea IZZALDIN M. AL MOHD în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 36.720 lei, reprezentând debit restant. 

179. JORDAN MESBAR GEOENGINEERING JORDAN MESBAR GEOENGINEERING CONSULTING, cu 

sediul în lordania, Aman Wasfi Al Tal street Bld. No.101 office No.202, reprezentată convențional de 

Cabinetul de Avocat Udrea Gabi din Bucureşti, Calea Crângași nr.3, bl.2, ap.32, sector 6, e-mail: 

avgabi_udrea@yahoo.com, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 58.930,03 JOD. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță la registratura instanţei în termenul legal, respectiv la 

data de 01.03.2022. Totodată, s-a probat achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 58.930,03 JOD, 

reprezentând debit neachitat.  

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 documente în limba engleză; 

 Taxă judiciară de timbru. 

În fapt, creditoarea deţine o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii în sumă de 58.930,03 JD, în temeiul 

raporturilor contractuale încheiate între părţi, ce privesc serviciile de care a beneficiat debitoarea la punctele de lucru 

deschise pe teritoriul lordaniei.  

Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă: „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la 

cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii insolvenţei”. 
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În considerarea acestor aspecte, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator 

judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în vedere cursul BNR valabil pentru data de 

19.01.2022 (valabil pentru data deschiderii procedurii), respectiv 1 JOD = 1,41 USD, respectiv 1 USD= 4.3575 RON. 

Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa solicitată de către creditor este următoarea: 58.930,03 JOD*1,41 

USD=83.091,34 USD*4,3575 RON=362070,52 lei 

Conform prevederilor art. 342 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

aplicând prevederile art. 18 și art. 150 alin. 4 din Codul de Procedură Civilă, întrucât toate documentele justificative ale 

pretinsei creanțe sunt într-o limbă străină, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar nu poate verifica veridicitatea celor pretinse, motiv pentru care va dispune înscrierea JORDAN 

MESBAR GEOENGINEERING sub condiția suspensivă de a depune până la primul termen de judecată, respectiv 

20.04.2022, toate documentele justificative însoțite de traducerea legalizată a acestora.  

Ulterior, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la 

verificarea temeiniciei cererii de înscriere la masa credală. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

180. JUNIK SHPK GROUP S.R.L. 

JUNIK SHPK GROUP S.R.L., cu sediul social în Drobeta Turnu Severin, str. Aurelian, nr. 27, etaj parter, camera 3, jud. 

Mehedinţi, înregistrată la oficiul Registrului Comerţului sub nr. J25/254/2019, având C.U.I. RO40744182, prin 

reprezentant legal, cu sediul procesual ales la Cabinet avocat Crudiu Petru Sorin din Drobeta Turnu-Severin, str. 

Antonini, nr. 33, Jud. Mehedinţi, a formulat o cerere de admitere a creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 

1.590.083,53 lei, reprezentând facturile emise şi neîncasate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. De asemenea, petenta a făcut dovada achitării taxei judiciare 

de timbru în valoare de 200 lei.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 1.590.083,53 lei, 

reprezentând lucrările efectuate şi materialele puse în operă aşa cum au fost agreate de către părţi. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul de subantrepriză nr. 19026/14.08.2019; 

 Act adiţional nr. 1 la Contractul de subantrepriză nr. 19026/14.08.2019; 

 Factura nr. 02/13.11.2020 în cuantum de 1.486.246,15 lei; 

 Situaţie lucrări executate de către Junik SHPK Group S.R.L. la 13.11.2020; 

 Factura nr. 03/13.11.2020 în cuantum de 103.837,38 lei; 

 Aviz de însoţire a mărfii; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Împuternicire avocaţială. 

În fapt, între Junik Shpk Group S.R.L. şi HIDROCONSTRUCŢIA S.A. a fost încheiat Contractul de subantrepriză nr. 

19026/14.08.2019 la Contractul principal nr. 200/C/10.12.2018 - “Reabilitare aducţiune, reţele de apă şi canalizare în 

UAT Lupeni, Lot. 1: VJ-CL-08-Reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare Lupeni Vest şi aducţiunii Braia”, respectiv 

Actul Adițional nr. 1 la Contractul de subantrepriză nr. 19026/14.08.2019. 

În baza acestui Contract au fost emise facturile nr. 02/13.11.2020 şi nr. 03/13.11.2020, reprezentând lucrări realizate, 

manoperă şi cantităţi de materiale puse în operă. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea JUNIK SHPK GROUP S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 1.590.083,53 lei, reprezentând contravaloarea sumelor restante. 
181. KINGSPAN S.R.L. 

KINGSPAN S.R.L. PRIN AV. BALTA DRAGOŞ cu sediul social în oraş Bucureşti, str. Grigore Mora, nr. 22, et. 1, ap. 

2, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/487/2003, având CUI RO 15130955, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 32.880,22 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

03.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 32.880,22 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 
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 Contract; 

 Împuternicire avocațială; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, la data de 11.10.2021, KINGSPAN (în calitate de vânzător) şi HIDROCONSTRUCŢIA (în calitate de 

cumpărator) au încheiat contractul de vânzare-cumparare înregistrat sub nr. 41 din aceeași dată. Potrivit acestui contract 

părțile se obligau să vânda, respectiv să cumpere produse şi accesorii marca Hoesch. Condițiile de vânzare și livrare a 

acestor produse erau menționate în cadrul documentului Condiții generale de vânzare și livrare a produselor Kingspan în 

legătură cu care debitoarea şi-a exprimat acordul. Livrarea produselor comandate de către cumpărator s-a realizat 

conform celor stabilite în cadrul contractului de vanzare - cumparare. Pentru livrarea mărfurilor menționate în cadrul 

contractului de vânzare cumpărare anterior menţionat au fost emise următoarele un număr de 3 facturi fiscale. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea KINGSPAN S.R.L. PRIN AV. BALTA DRAGOȘ în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 32.880,22 lei, reprezentând contravaloare facturi 

fiscale neachitate.  

182. KONADICHIM S.R.L. 

KONADICHIM S.R.L., cu sediul în Odobeşti, str. Ştefan cel Mare, nr. 1, jud. Vrancea, având cod unic de identificare 

fiscală RO 35655305, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J17/119/2016, reprezentată legal de administrator 

Ifrim Constanța, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în 

cuantum de 309.405,26 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

28.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 309.405,26 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Împuternicire avocațială; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, creditoarea KONADICHIM S.R.L. - în calitate de Proprietar și HIDROCONSTRUCŢIA S.A. – UCM Moldova 

- în calitate de Chiriaş, s-au derulat relații comerciale pe parcursul mai multor ani, anterior deschiderii procedurii 

generale de insovență. În acest sens, au fost încheiate următoarele contracte comerciale: - Contractul de închiriere utilaje 

terasiere nr. 8029/02.11.2020 cu, având ca obiect închirierea unui echipament tehnic constând în Buldoexcavator 

TEREX 860; Contractul de închiriere nr. 3875/02.08.2018, cu Actele adiționale, având ca obiect închirierea de camera 

de cazare pentru angajații debitorului (muncitori şi personal TESA - TP).  

În derularea contractelor comerciale amintite mai sus, creditoarea a furnizat debitorului serviciile de închiriere, fiind 

emise facturile fiscale aferente, rămase neachitate, astfel. Totodată, anexat declaraţiei de creanţă, creditoarea a 

comunicat confirmarea de sold cu privire la facturile fiscale şi creanţa totală, însuşite prin semnătură de debitoare. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea KONADICHIM S.R.L în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 309.405,26 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate.  

183. KUBIC HOHOYU S.R.L. 

KUBIC HOHOYU S.R.L. PRIN AVOCAT FICIOR ADELA MIHAELA cu sediul social în comuna Dumitra, sat 

Cepari, jud. Bistrița-Năsăud, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J06/78/2012, având CUI 29708499, a formulat 

o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 75.482,53 lei, 

reprezentând debit principal, penalităţi de întârziere și cheltuieli de judecată. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022, data poştei. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de     75.482,53 lei, 

reprezentând debit principal, penalităţi de întârziere și cheltuieli de judecată. după cum urmează: 

 37.033,277 lei reprezentând contravaloare servicii executate în baza contractului de prestări servicii nr. 

14028/12.05.2014 și facturii nr. 99/17.03.2015 și Sentinței civile nr. 4538/07.06.2019 din dosar nr. 

6945/211/2015 al Judecătoriei Cluj-Napoca; 7648,93 lei (5648,93 lei + 2000 lei = 7648,93 lei) cheltuieli de 

judecată în apel și recurs în dosarul nr. 6945/211/2015 al Tribunalului Cluj și Curții de Apel Cluj; 

 21.100,33 lei reprezentând penalităţi de întârziere din 17.03.2015 – 19.01.2022 potrivit art. 5.1 din contract de 

prestări servicii nr. 14028/12.05.2014 (37.033,277 lei x 0,1%/Zi = 37,03 x 1711 (nr. zile lucrătoare între 

17.03.2015 - 19.01.2022) = 63.358,33 lei, dar nu mai mult de 10% din valoarea contractului care este 
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211.003,36 lei cu TVA INCLUS ( 170.164 + 40839,36 = 211.003,36);  

 9.000 lei reprezentând garanţie neincasată din contractul de de prestări servicii nr. 13025/14.06.2013;  

 700 lei reprezentand 500 lei onorar avocat și 200 lei taxa judiciara de timbru pentru cererea de creanta.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Împuternicire avocațială; 

 Contract; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea KUBIC HOHOYU S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 75.482,53 lei, reprezentând debit principal, penalităţi de întârziere și cheltuieli de 

judecată. 

184. KVD S.R.L. 

KVD S.R.L. cu sediul social în mun.Cluj-Napoca, str. Al. Vlăhuţă, bloc Lama F, ap. 19, jud. Cluj, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J12/3732/2017, având C.U.I. RO  37765959, a formulat o cerere de înscriere la masa 

credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 7.462,48 lei, reprezentând contravaloare facturi 

restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță la registratura unuia dintre practicienii în insolvenţă din 

cadrul consorțiului ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar la data de 07.03.2022, prin email, astfel 

ulterior datei de 04.03.2021. S-a probat achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 7.462,48 lei, reprezentând 

contravaloare facturi restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Fișă partener; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Având în vedere faptul că societatea KVD S.R.L. nu a depus declaraţia de creanţă în termenul stabilit de către instanţa 

de judecată, deşi a fost notificat în mod legal, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar urmează a respinge declaraţia de creanţă ca fiind tardiv depusă.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

185. LANDMANIA S.R.L. 

LANDMANIA S.R.L. cu sediul social în Cristeşti, str. Viilor, nr. 834, sc. 1, ap. 1, jud. Mureş, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J26/456/2009, C.I.F. RO25479767, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând o creanță în cuantum total de 21.411,56  lei, reprezentând contravaloare debit, facturi fiscale și cheltuieli de 

judecată.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul unuia dintre 

practicienii în insolvenţă din cadrul consorțiului ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar la data de 

21.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 21.411,56 lei, reprezentând 

contravaloarea facturi fiscale.   

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Notificare administrator judiciar; 

 Sentința civilă nr. 4697/2021 pronunțată la data de 01.07.2021 în dosarul 79/211/2021; 

 Împuternicire avocaţială; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea LANDMANIA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 21.411,56 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante, conform Sentinței civile nr. 

4697/2021 pronunțată la data de 01.07.2021 în dosarul 79/211/2021; 

186.  LAUDEI TRANS S.R.L. 

LAUDEI TRANS S.R.L. cu sediul social în Stoeneşti, comuna Dobriceni, nr. 192, jud. Vâlcea, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J38/64/2014, având CUI RO 32940595, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 298.656,84 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 
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Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de     298.656,84 lei, 

reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Fişă client; 

 Extras cont; 

 Contract; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Având în vedere faptul că în contabilitatea debitoare, creditoarea Laudei Trans S.R.L. figurează cu acelaşi sold, 

administratorul judiciar consideră că aceasta este îndreptăţită să fie înscrisă la masa credală a debitoarei.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea LAUDEI TRANS S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 298.656,84 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

187. LEGIONS WOLVES SECURITY S.R.L. 

LEGIONS WOLVES SECURITY S.R.L. cu sediul social în Bucuresti, şos. Giurgiului, nr. 123, bl. 4B, sc. 1, et. 6, ap. 

23, sector 4, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/2907/2017, având CUI 37168381, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 461.091,77 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate și penalităţi de întârziere. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de     461.091,77 lei, 

reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate și penalităţi de întârziere. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Fişă client; 

 Împuternicire avocațială; 

 Contracte; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea LEGIONS WOLVES SECURITY S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu suma în cuantum de 430.862,31 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate și 

penalităţi de întârziere, diferenţa fiind respinsă ca nedatorată.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

188. LEX PROTECT BUZĂU S.R.L. 

LEX PROTECT BUZĂU S.R.L.  cu sediul social în sat Stâlpu, comuna Stâlpu, nr. 248, jud. Buzău, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J10/1442/1993, având CUI 4595335, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 180.956,00 lei, reprezentând debit principal și penalităţi de 

întârziere. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

03.03.2022.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de     180.956,00 lei, 

reprezentând debit principal și penalităţi de întârziere. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Fişă client; 

 Împuternicire avocațială; 

 Contracte; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între cele două părţi s-a încheiat ”CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII DE PAZĂ” înregistrat la 

registratura debitoarei sub Nr. 3592/02.10.2018, ce are ca obiect conform Art. 2 "prestarea de servicii de pază şi 

protecţie de către LEX PROTECT BUZĂU pentru Societatea HIDROCONSTRUCTIA SA. la obiectivele indicate.  
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De asemenea ulterior au fost încheiate actele adiţionale Nr. 1 din 03.01.2019, prin care se prelungea contractul până la 

31.12.2019, dar şi alte acte adiţionale prin care fie s-au desfiinţat anumite puncte de pază, ori sau înfiinţat altele. Ulterior 

prin actul adițional din data de 22.07.2020, începând cu data de 01.08.2020 contractul de pază a fost reziliat de comun 

acord.  

Având în vedere faptul că debitoarea şi-a îndeplinit doar parţial obligațiile de plată însuşite prin acordul de reziliere, 

creditoarea a calculat penalităţi de întârziere, în conformitate cu prevederile contractuale din contractul antemenţionat şi 

reziliat la data de 01.08.2020. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea LEX PROTECT BUZĂU S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu suma în cuantum de 116.495,82 lei, reprezentând debit principal. Suma în cuantum de 64.460,78 lei, 

urmând a fi respinsă ca nedatorată, având în vedere faptul că prevederile contractuale din ”CONTRACTUL DE 

PRESTĂRI SERVICII DE PAZĂ” înregistrat la registratura debitoarei sub Nr. 3592/02.10.2018 nu au produs efecte 

după rezilierea acestuia.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

189. LINDE GAZ ROMÂNIA S.R.L. 

LINDE GAZ ROMÂNIA S.R.L.  cu sediul social în Timișoara, str. Avram Imbroane, nr. 9, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J35/1149/1996, având CUI 8721959 a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 28.434,40 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

03.03.2022.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de      28.434,40 lei, 

reprezentând contravaloare facturi fiscale. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Balanţă; 

 Stocul de butelii; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea LINDE GAZ ROMÂNIA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de  28.434,40 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale. 

190. LUCA OIL SEVERIN S.R.L. 

LUCA OIL SEVERIN S.R.L., cu sediul în sat Malovăț, comuna Malovăț, nr. 248, înmatriculată la Registrul Comerțului 

Mehedinţi sub nr. J25/161/2012, CUI 30141281 prin reprezentant Gogoase Steluța, a formulat o cerere de înscriere la 

masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 2.621,77 lei, reprezentând debit principal. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de     2.621,77 lei, reprezentând 

debit principal, c/v facturilor fiscale emise şi neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Fişă client; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea LUCA OIL SEVERIN S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 2.621,77 lei, reprezentând debit principal.  

191. MACTRADE S.R.L. 

MACTRADE S.R.L., cu sediul în Adjud, str. Copăceşti, nr. 22, jud. Vrancea, înregistrată în Registrul Comerțului sub 

nr. J39/231/2007, C.U.I. RO21275284, reprezentată convențional prin avocat Plugaru Nicoleta, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe care se prezintă astfel: 

 20.586,20 lei reprezentând contravaloarea facturilor emise și neachitate; 
 6.175 lei reprezentând penalităţi de întârziere pentru debitul neachitat, calculate pentru 750 de zile de 

întârziere; 
 plata dobânzii legale datorată de la data scadenţei facturilor şi în continuare până la data plăţii efective. 
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Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind depusă la 

sediul unuia dintre practicienii în insolvență care formează consorțiul desemnat în calitate administrator judiciar în data 

de 02.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală astfel: 

 20.586,20 lei reprezentând contravaloarea facturilor emise și neachitate; 
 6.175 lei reprezentând penalităţi de întârziere pentru debitul neachitat, calculate pentru 750 de zile de 

întârziere; 
 plata dobânzii legale datorată de la data scadenţei facturilor şi în continuare până la data plăţii efective. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Fişa clientului; 

 Contractul de închiriere utilaje din 29.03.2019; 

 Facturile fiscale. 

În fapt, S.C. MACTRADE S.R.L., a desfăşurat relaţii contractuale  cu debitoarea S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A., iar 

în temeiul Contractului de închiriere utilaje din 29.03.2019 au fost emise facturi care nu au fost achitate de către 

debitoare la termenul scadent. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. MACTRADE S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 26.761,20 lei reprezentând contravaloarea facturilor neachitate, a penalităţilor de 

întârziere pentru debitul neachitat. 

192. MALTRANS SHIPPING AGENCIES 

MALTRANS SHIPPING AGENCIES, cu sediul în Aber bin Hayyan Street, Building 40, Amman, Iordania, a formulat 

o declarație de creanță pentru suma de 110.970,650 dinari iordanieni, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită pentru 

depunerea declaraţiilor de creanţă fiind stabilit pentru data de 04.03.2022). Totuși, se constată faptul că petenta a anexat 

la cererea formulată dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei.  

Pe fondul cererii: 

Administratorul judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Factura INV-21-018070 în cuantum de 19.541.000 dinari iordanieni; 

 Factura DRN-21-003974 în cuantum de 54.000 de dinari iordanieni; 

 Factura DRN-21-003983 în cuantum de 43.200 de dinari iordanieni; 

 Factura lNV-21-019655 în cuantum de 36 859.920 de dinari iordanieni; 

 Factura INV-2r -019656 în cuantum de 54.472,440 de dinari iordanieni. 

În fapt, petenta solicită înscrierea la masa credală cu suma de 110.970,650 dinari iordanieni, reprezentând facturi 

neachitate conform facturilor anexate. 

Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă:  

„creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul 

Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii insolvenţei”.  

În considerarea acestor aspecte administratorul judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în 

vedere cursul BNR valabil pentru data de 19.01.2022 (valabil pentru data deschiderii procedurii), respectiv 1 JOD = 

1,41 USD, respectiv 1 USD= 4.3575 RON.  

Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa solicitată de către creditor este următoarea: 110.970,650 JOD*1,41 

USD=156.468,62 USD*4,3475 RON=679.965,68 lei. 

În urma analizării înscrisurilor anexate, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar va înscrie creditorul Maltrans Shipping Agencies în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 

categoria creanțelor chirografare cu suma de 679.965,68 lei reprezentând debit neachitat.  

193. MARAVELA, POPESCU & ASOCIAŢII S.P.R.L. 

MARAVELA, POPESCU & ASOCIAŢII S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Barbu Delavrancea, nr. 6A, clădirea C, 

parter, Sector 1, având cod fiscal RO 32911298, reprezentată prin Gelu Titus Maravela, în calitate de avocat asociat 

coordonator, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei Hidroconstrucția S.A., solicitând înscrierea 

unei creanțe în cuantum de 12.865,55 lei, reprezentând contravaloare servicii de consiliere şi asistenţă juridică, precum 

şi penalităţile aferente. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Administratorul judiciar constată că cererea de înscriere la masa credală a fost înregistrată la sediul subscrisei în data de 

04 Februarie 2022, anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea declarațiilor de creanță, 

respectiv data de 04 Martie 2022. Prin raportare la dispozițiile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 80/2013, creditoarea a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei. 

Pe fondul cererii: 
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Prin intermediul Cererii formulate, Maravela, Popescu & Asociaţii S.P.R.L. a solicitat înscrierea la masa credală a 

Hidroconstrucția S.A. cu suma de 12.865,55 lei, temeiul creanței fiind constituit de contravaloare servicii de consiliere şi 

asistenţă juridică, precum şi penalităţile aferente. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Foaia de comandă;  

 Scrisoare de acceptare a mandatului - Contractul;  

 Corespondenţa electronică dintre părţi privind facturile ce fac obiectul Cererii formulate;  

 Facturile emise în baza Contractului însoţite de raporturile de facturare aferente;  

 Confirmările de primire ce fac dovada comunicării facturilor;  

 Tabel privind calculul dobânzii legale;  

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru.  

În fapt, potrivit susţinerilor petentei, în data de 18 Ianuarie 2021 Hidroconstrucţia S.A. a comunicat societăţii Maravela , 

Popescu & Asociaţii S.P.R.L. Foaia de comandă nr. 4/70, prin intermediul căreia a solicitat acordarea de servicii de 

consiliere şi asistenţă juridică privind livrarea unor echipamente conform Contractului de furnizare de echipamente 

încheiat în data de 08 Octombrie 2019 între societatea debitoare şi Ruhrpumpen Inc. 

În acest context, în data de 20 Ianuarie 2021, între Maravela, Popescu & Asociaţii S.P.R.L. şi Hidroconstrucţia S.A. a 

fost încheiat Contractul de asistenţă juridică denumit “Scrisoare de acceptare a mandatului” în baza căruia au fost 

prestate servicii constând în:  

(v) analiza detaliată a documentelor şi informaţiilor furnizate în legătură cu această dispută contractuală;  

(vi) documentare şi cercetare juridică privind cazuri similare în doctrina şi jurisprudenţa română;  

(vii) documentare şi cercetare, într-o măsură rezonabilă, privind cazuri similare în doctrina şi jurisprudenţa 

franceză, având în vedere că legea franceză guvernează contractul relevant dintre Hidroconstrucţia S.A. şi 

Ruhrpumpen Inc.;  

(viii) redactarea unei matrici cu argumente pe care Hidroconstrucţia S.A. să le poată folosi în negocierile cu 

Ruhrpumpen Inc, precum şi discuţii şi clarificări pe marginea acestui document;  

(ix) indicarea punctelor slabe din acest contract şi propunerea de completare pentru contracte similare în viitor, 

exclusiv cu privire la problematica clauzelor contractuale privind motoarele livrate de Ruhrpumpen Inc.;  

(x) asistenţă în corespondenţa cu Ruhrpumpen Inc., exclusiv în relaţie cu livrarea motoarelor despre care se 

discută în corespondenţa pusă la dispoziţie de Client;  

(xi) orice altă activitate de asistenţă şi reprezentare juridică pe baza solicitărilor exprese şi în scris ale 

Hidroconstrucţia S.A. 

Mecanismul de structură al plăţilor este prevăzut expres de articolul 4 din Contract şi implică emiterea de către 

creditoare a unor facturi calculate în euro ce cuprind o descriere a activităţii prestate, avocaţii implicaţi şi cheltuielile 

suportate, comunicarea facturilor urmând a se face pe adresa de e-mail a debitoarei. Totodată, potrivit aceluiaşi articol, 

debitoarea avea obligaţia corelativă de a efectua plata în termen de 30 zile de la data emiterii facturii.  

Potrivit susţinerilor Maravela, Popescu & Asociaţii S.P.R.L., în derularea raporturilor contractuale dintre părţi, deşi 

petenta a acordat asistenţă juridică debitoarei, aceasta din urmă nu a achitat în mod corespunzător contravaloarea 

serviciilor furnizate. 

Astfel, la data deschiderii procedurii de insolvenţă a debitoarei Hidroconstrucţia S.A., debitul principal restant al 

Maravela, Popescu & Asociaţii S.P.R.L. este în cuantum total de 12.669,45 lei, fiind compus din:  

(xii) suma de 3.532,94 lei, reprezentând soldul facturii seria MPR Partners nr. 3053, emisă la 29 Septembrie 2021 

şi scadentă la 29 Octombrie 2021, aferentă serviciilor de asistenţă juridică prestate de Maravela, Popescu & 

Asociaţii S.P.R.L. în perioada 19 August 2021 - 23 August 2021; 

(xiii) suma de 3.394,55 lei, reprezentând soldul facturii seria MPR Partners nr. 3088, emisă la 20 Octombrie 2021 

şi scadentă la 19 Noiembrie 2021, aferentă serviciilor de consultanţă juridică prestate de Maravela, Popescu & 

Asociaţii S.P.R.L. în perioada 14 Septembrie 2021 - 30 Septembrie 2021; 

(xiv) suma de 5.741,96 lei, reprezentând soldul facturii seria MPR Partners nr. 3115, emisă la 09 Noiembrie 2021 

şi scadentă la 9 Decembrie 2021, aferentă serviciilor de consultanţă juridică prestate de Maravela, Popescu & 

Asociaţii S.P.R.L. în perioada 01 Octombrie 2021 - 14 Octombrie 2021. 

Facturile fiscale antemenţionate au fost însoţite de raportul de facturare ce detaliază fiecare activitate juridică întreprinsă 

de Maravela, Popescu & Asociaţii S.P.R.L., în conformitate cu prevederile contractuale, acestea fiind, de asemenea, 

comunicate debitoarei. 

Totodată, prin intermediul Cererii formulate, petenta solicită penalităţi aferente debitului principal în cuantum de 196,10 

lei, în temeiul art. 3 alin. 21 din Ordonanţa nr. 13/2021 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru 

obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, conform căruia:  

“În raporturile dintre profesionişti şi între aceştia şi autorităţile contractante, dobânda legală penalizatoare se stabileşte la 

nivelul ratei dobânzii de referinţă plus opt puncte procentuale”. 

Astfel, în urma verificării documentelor justificative depuse în susţinerii Cererii formulate de Maravela, Popescu & 

Asociaţii S.P.R.L., precum şi a modalităţii de calcul a penalităţilor pretinse, administratorul judiciar a constatat faptul că 

suma solicitată este întemeiată, astfel:  
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Nr. 

crt. 

Nr. 

Factură 

Data 

factură 

Data 

scadentă 

Perioada de 

facturare 

Valoare 

factură 
Rest de plată 

Data 

deschiderii 

procedurii 

Zile întârziere 

menţionat de 

creditor 

Dobânda 

legală 

solicitată 

Acceptat 

1 3053 29.09.2021 29.10.2021 
19.08.2021 - 

23.08.2021 
3.532,94 lei 3.532,94 lei 

19.01.2022 

82 77,34 lei 3.610,28 lei 

2 3088 20.10.2021 19.11.2021 
14.09.2021 - 

30.09.2021 
3.394,55 lei 3.394,55 lei 61 55,52 lei 3.450,07 lei 

3 3115 09.11.2021 09.12.2021 
01.10.2021 - 

14.10.2021 
5.741,96 lei 5.741,96 lei 41 63,24 lei 5.805,20 lei 

Total  12.669,45 lei 12.669,45 lei  196,10 lei 12.865,55 lei 

În consecinţă, în considerarea tuturor aspectelor antemenţionate, se impune recunoașterea dreptului de creanță al 

MARAVELA, POPESCU & ASOCIAŢII S.P.R.L. cu privire suma de 12.865,55 lei și înscrierea acestuia, prin 

echivalent, în Tabelul Preliminar al Creditorilor Hidroconstrucţia S.A., în categoria creanţelor chirografare. 

194. MARCASIT MA S.R.L. 

MARCASIT MA S.R.L. cu sediul social în Timișoara, str. Lev Nicolaevici Tolstoi, nr. 12, jud. Timiş, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J35/668/1999, având CUI RO 11996186, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 24.536,78 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale, 

precum şi suma de 200,00 lei, reprezetând taxă judiciară de timbru.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de      24.536,78 lei, 

reprezentând contravaloare facturi fiscale. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Extras de cont; 

 Proces-verbal; 

 Înștiințare; 

 Împuternicire avocațială; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între creditoare și debitoare au existat raporturi comerciale în baza cărora MARCASIT MA S.R.L. a livrat 

produse şi lucrări către debitoarea HIDROCONSTRUCŢIA S.A. pentru care a fost emisă factura seria MA nr. 4750 din 

data de 29.04.2020.  

Astfel, creditoarea a prestat debitoarei servicii, respectiv "Lucrare mutare impusă reţele telecomunicații Telekom de pe 

Calea Aurel Vlaicu loc. Arad" (relocare/deviere rețele de telecomunicații, respectiv a întregului pachet de tubulaturi 

pentru cabluri la o cotă superioară, lucrări necesare pentru eliberarea traseului, pe care s-a montat conducta magistrală de 

canalizare menajeră D600mm de pe Calea Aurel Vlaicu din Arad).  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, administratorul judiciarconsorțiul de 

practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este  

întemeiată și va proceda la înscrierea MARCASIT MA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de  24.736,78 lei, compusă din suma de 24.536,78 lei, 

reprezentând contravaloare facturi fiscale, precum şi suma de 200,00 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru.  

195. MARCON INVEST  S.R.L. 

MARCON INVEST S.R.L., având sediul social în sat Crişeni, comuna Crişeni, nr. 404/A, jud. Sălaj, înregistrată la 

Registrul Comerțului sub numărul J31/518/2007, Cod Fiscal RO 21985435, reprezentată legal prin administrator Costea 

Ioana Camelia, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în 

cuantum de 47.876,95 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

21.02.2022.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de      47.876,95 lei, 

reprezentând contravaloare facturi fiscale. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 
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În fapt, debitoarea societatea HIDROCONSTRUCŢIA S.A. a beneficiat de serviciile prestate, şi-a însuşit la plată 

facturile, necontestându-le în vreun mod, nici în ceea ce priveşte calitatea serviciilor prestate de către creditoare, nici în 

ceea ce priveşte sumele facturate, şi nu şi-a îndeplinit obligatia de a plăti contravaloarea acestor servicii, rămânând 

neachitată suma de 47.876,95 lei.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea MARCON INVEST S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 47.876,95 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale.  

196. MASSAAD GHAWI 

MASSAAD GHAWI date cu caracter personal, reprezentat convențional prin av. Monica Alexandru având sediul 

procesual ales în vederea comunicării actelor de procedură în Constanța, Bd. Ferdinand nr. 79, bl. AR2, Parter, jud. 

Constanţa, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei Hidroconstrucția S.A. cu o creanţă în cuantum de 

232.420,335 lei, reprezentând contravaloarea remuneraţiilor neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Prin raportare la dispozițiile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 80/2013, învederăm faptul că petenta a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în 

valoare de 200 lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin intermediul Cererii formulate, societatea AL WATANIEH COMPANY FOR FUEL a solicitat înscrierea la masa 

credală a Hidroconstrucția S.A. cu suma de 86.670,350 JD, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale emise şi 

neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate Facturile fiscale a căror contravaloare este solicitată. 

În fapt, potrivit înțelegerii dintre creditor în calitate de persoană fizică și conducerea societății HIDROCONSTRUCTIA 

S.A. relația dintre cele două părţi s-a derulat în temeiul a două contracte.  

Astfel, întrucât formalitățile de constituire ale Sucursalei Hidroconstructia Iordania au întârziat, corelativ cu presiunea 

demarării lucrărilor de reabilitare și refacere Dig 19 din cadrul Contractului între Arab Potash Company Ltd (APC) și 

Hidroconstrucția S.A., inițial între părți a fost încheiat Contractul de prestări servicii nr.35/1004/02.11.2017, acesta 

stabilind în realitate raporturile de muncă dintre creditor şi debitoarea falita. Astfel, potrivit contractului mai sus 

rubricat, pct.1, lit.(a),creditorul am acționat (și acționează în continuare) în calitate de reprezentant al contractantului.  

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului de Administrație (C.A.) nr.4040/21.12.2017, creditorul a fost numit (și oficial) 

director al Sucursalei Hidroconstructia iordania, ocazie cu care între mine şi Hidroconstrucția S.A. a intervenit şi 

Contractul de mandat nr.35/1336/21.12.2017.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea domnului MASSAAD GHAWI în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu suma în cuantum de 232.420,335 lei.  

197. Maty - Ama Service SRL 

Maty - Ama Service SRL cu sediul social în Bacău, str. Orizontului, nr. 4, sc. E, ap. 9, jud. Bacău, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J04/17482017, C.U.I. 38405486, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 37.826,46 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale 

neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță ulterior termenului limită stabilit de instanță 

(04.03.2022), respectiv la data de 23.03.2022, însă consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat ca notificarea acestui creditor nu a fost realizată și a fost repus de drept în termen.  

S-a probat  achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 37.826,46 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Fişa cont; 

 Contract de închiriere; 

 Act adițional; 

 Facturi fiscale; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată fiind într-adevăr dovedită. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 
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înscrierea Maty - Ama Service SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 37.826,46 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate. 

198. MESSER ROMÂNIA GAS S.R.L. 

MESSER ROMÂNIA GAS S.R.L. cu sediul social în București, Drumul între tarlale, nr. 102-112, sector 3, înregistrată 

în Registrul Comerțului sub nr. J40/4298/199,8 având CUI RO 10547308, a formulat o cerere de înscriere la masa 

credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 28.323,49 lei, reprezentând contravaloare facturi 

fiscale. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

03.03.2022.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de      28.323,49 lei, 

reprezentând contravaloare facturi fiscale. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Factură fiscală; 

 Certificat constatator; 

 Înștiințare; 

 Împuternicire avocațială; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea MESSER ROMÂNIA GAS S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 28.323,49 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale.  

199. MITIFER S.R.L.  

MITIFER S.R.L. (în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective), cu sediul în sat Corod, comuna Corod, nr. 1511, 

jud. Galaţi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/2201/2007, având cod fiscal 22974370, 

reprezentată prin C.I.I. Postolache Costel, în calitate de administrator judiciar, cu sediul procesual ales în Tecuci, str. 

Gheorghe Petraşcu, nr. 16, jud. Galaţi, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei Hidroconstrucția 

S.A., solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 9.443,48 lei. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. 

Prin raportare la dispozițiile art. 115 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă, creditoarea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. 

Pe fondul cererii: 

Prin intermediul Cererii formulate, Mitifer S.R.L. a solicitat înscrierea la masa credală a Hidroconstrucția S.A. cu suma 

de 9.443,48 lei, temeiul creanței fiind constituit de contravaloarea lucrărilor prestate în baza Contractului încheiat între 

cele două societăţi. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Încheierea nr. 149/05 August 2021, pronunţată de către Tribunalul Galaţi, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 

3846/121/2021, prin intermediul căreia s-a deschis procedura generală de insolvenţă a societăţii Mitifer S.R.L.;  

 Contractul de prestări servicii nr. 3858/25.06.2020, împreună cu anexele acestuia;  

 Situaţie clienţi - facturi + încasări - perioada 01.01.2000 - 01.02.2022;  

 Factura fiscală seria MIT nr. 00000233/02.10.2020, împreună cu situaţia de lucrări aferentă acesteia;  

 Factura fiscală seria MIT nr. 00000278/22.01.2021, împreună cu situaţia de lucrări aferentă acesteia; 

 Tabelul definitiv al creanţelor societăţii Mitifer S.R.L. nr. 255/29.10.2021. 

În fapt, între Hidroconstrucţia S.A., în calitate de contractor şi Mitifer S.R.L., în calitate de prestator, a fost încheiat 

Contractul de prestări servicii nr. 3858/25.06.2020.  

Potrivit art. 2 al Contractului antemenţionat, intitulat OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI:  

“2.1. Prestatorul se obligă să execute, să finalizeze şi să întreţină lucrări construcţii - Montare conductă PVC, DE 250 

mm în cadrul obiectivului de investiţii VN CL04 “Reţele de apă şi canalizare în gruparea Adjud” - UAT Ruginesti, în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.  

2.2. Contractorul se obligă să plătească Prestatorului preţul de 142.912,00 lei fără T.V.A., respectiv 170.065,28 lei cu 

TVA, pentru execuţia, finalizarea şi întreţinerea lucrării menţionate la 2.1., conform Anexa 2.” 

Potrivit susţinerilor petentei, Hidroconstrucţia S.A. a achitat în parte debitul datorat în temeiul Contractului de prestări 

servicii nr. 3858/25.06.2020, rămânând un rest de plată în cuantum de 16.823,45 lei, aferent următoarelor facturi:  

- Factura seria MIT, nr. 233/02.10.2020, în sumă de 18.179,39 lei, din care a rămas de plată suma de 5.153,46 

lei;  

- Factura seria MIT, nr. 278/22.01.2021, în sumă de 11.670,00 lei.  
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Totodată, în cuprinsul Cererii formulate, societatea Mitifer S.R.L. învederează faptul că, în baza aceluiaşi Contract de 

prestări servicii, aceasta datorează debitoarei Hidroconstrucţia S.A. suma de 7.379,98 lei, sumă cu care aceasta din urmă 

este înscrisă în Tabelul creditorilor al Mitifer S.R.L. 

Prin raportare la prevederile art. 106 alin. (1), respectiv alin. (3) din  Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire 

a insolvenţei şi de insolvenţă
3
, administratorul judiciar a solicitat, via e-mail, documente suplimentare societăţii Mitifer 

S.R.L. 

Verificând documentele comunicate în urma solicitării subscrisei, am constatat faptul că Hidroconstrucţia S.A. a 

formulat o Cerere de înscriere la masa credală a Mitifer S.R.L., prin intermediul căreia a solicitat înscrierea cu suma 

totală de 7.379,98 lei, reprezentând debit restant - contravaloare comision 10% şi asigurare 0,131%, conform 

Contractului de prestări servicii nr. 3858/25.06.2020. 

Astfel, creanţa solicitată de Hidroconstrucţia S.A. a fost acceptată în integralitate, fiind înscrisă în cuprinsul Tabelului 

Definitiv al Creditorilor Mitifer S.R.L., publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 18981/09.11.2021, cu 

menţiunea “creanţă înscrisă provizoriu, până la compensarea creanţelor reciproce”. 

Având în vedere aspectele anterior expuse, în considerarea prevederilor art. 90 din Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, petenta arată faptul că între cele două societăţi intervine 

compensaţia legală, consecinţele operării acesteia fiind următoarele:  

- creanţa Hidroconstrucţia S.A., în cuantum de 7.379,98 lei, urmează să fie înlăturată din tabelul creditorilor 

Mitifer S.R.L.;  

- Mitifer S.R.L. deţine împotriva Hidroconstrucţia S.R.L. o creanţă în cuantum de 9.443,48 lei (16.823,46 lei - 

7.379,98 lei), sumă cu care a solicitat înscrierea la masa credală în prezentul dosar. 

Prin raportare la considerentele antemenţionate, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar reţine următoarele:  

 Hidroconstrucţia S.A. figurează în cuprinsul Tabelului Definitiv al Creditorilor Mitifer S.R.L., publicat în 

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 18981/09.11.2021, cu suma de 7.379,98 lei, cu menţiunea “creanţă 

înscrisă provizoriu, până la compensarea creanţelor reciproce”;  

 Mitifer S.R.L. deţine împotriva Hidroconstrucţia S.A. o creanţă în cuantum de 16.823,45 lei, reprezentând 

debitul restant datorat în temeiul Contractului de prestări servicii nr. 3858/25.06.2020;  

 Între cele două societăţi există datorii reciproce, certe, lichide şi exigibile până la concurenţa sumei mai mici de 

7.379,98 lei; 

 Potrivit art. 90 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă:  

“Deschiderea procedurii de insolvenţă nu afectează dreptul niciunui creditor de a invoca compensarea creanţei sale cu 

cea a debitorului asupra sa, atunci când condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la 

data deschiderii procedurii. Compensarea poate fi constatată şi de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar.”.  

Prin urmare, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată 

compensarea legală a sumei de 7.379,98 lei, creditorul Mitifer S.R.L. (în insolvenţă, in insolvency, en procedure 

collective) urmând a fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor Hidroconstrucţia S.A., cu suma solicitată de 9.443,48 

lei, în categoria creanţelor chirografare. 

200. MOLDOVAN OLIMPIU PFA 

MOLDOVAN OLIMPIU PFA, cu sediul în localitatea Turda, str. Rândunicii, nr. 12, judeţul CLUJ, înmatriculată la 

Registrul Comerțului sub nr.  F12/290/2019, având CUI 40729425, prin reprezentantul sau legal, MOLDOVAN 

OLIMPIU, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 

6.100 lei,  reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 02.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 6.100 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Copia contractelor cu numărul: Nr.131 din 13.10.2021Nr.118 din 2510.2021 și Nr.221 din 25.10.2021  

 Copia facturilor neachitate : Nr.268 din 21.10.2021; Nr.272 din 19.11.2021 și Nr.273 din 19.11 2021;  

 Copia scrisorilor de trimitere a a evaluărilor de risc la Securitate fizică întocmite cu numerele de 

înregistrare a evaluărilor 138/16.10.2021, 139/16.10.2021, 140/17.10.2021, 146/12.11.2021, 

147/14.11.2021, 148/15.11.2021, 149/16.11.2021, 150/17.11.2021, 146/12.11.2021; 

 Taxă judiciară. 

În fapt, între societatea MOLDOVAN OLIMPIU PFA și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza 

cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

                                                           
3 “(1) Administratorul judiciar va proceda de îndată la verificarea fiecărei cereri şi a documentelor depuse şi va efectua o cercetare 

amănunţită pentru a stabili legitimitatea, valoarea exactă şi prioritatea fiecărei creanţe.  

(3) În vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (1), administratorul judiciar va putea solicita explicaţii de la debitor, va putea să 

poarte discuţii cu fiecare debitor, solicitându-i, dacă consideră necesar, informaţii şi documente suplimentare.” 
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În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea MOLDOVAN OLIMPIU PFA în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 6.100 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

201. MUNICIPIUL CARANSEBEŞ, PRIN SERVICIUL PUBLIC ÎNTREȚINERE ȘI REABILITARE (SPIR) 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ, PRIN SERVICIUL PUBLIC ÎNTREȚINERE ȘI REABILITARE (SPIR), cu sediul în 

Caransebeș, str. Teiușului, nr. 24, jud. Caraș Severin, reprezentată legal prin dl. Felix Cosmin Borcean în calitate de 

Primar, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 

210.489,40 lei reprezentând debite restante, conform facturilor neachitate 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiva declaraţie de 

creanță fiind înregistrată la dosarul cauzei la data de 18.02.2022.  

S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat că, în dovedirea 

pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Contract lucrări nr. 2337/14.10.2021; 

 Facturi fiscale; 

 Taxă judiciară de timbru; 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea Municipiul Caransebeş, prin SERVICIUL PUBLIC ÎNTREȚINERE și REABILITARE (SPIR) în Tabelul 

Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 210.489,40 lei 

reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

202. MURARU GH. IONEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

MURARU GH. IONEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu sediul în Sat Curtișoara, nr. 288, Oraş Bumbeşti-Jiu, 

jud. Gorj, având C.U.I. 28282130, prin reprezentant legal Muraru Ionel, a formulat o cerere de admitere a creanţei 

împotriva debitoarei pentru suma de 7.000 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declaraţia de creanţă la data de 25.02.2022. Petenta a făcut dovada achitării 

unei taxe judiciare de timbru de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 7.000 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor fiscale şi neachitate de către debitoare. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Contract prestări servicii nr. 06/04.03.2021; 

 Extras de cont la data de 31.12.2021, confirmat de către societatea debitoare la data de 14.02.2022; 

 Facturile fiscale; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, între MURARU GH. IONEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ şi HIDROCONSTRUCŢIA S.A. a fost 

încheiat Contractul de prestări servicii nr. 06/04.03.2021, având ca obiect prestarea de servicii în domeniul sănătăţii şi 

securităţii în muncă. 

Au fost emise facturile fiscale nr. 625/31.08.2021, 634/30.09.2021, 642/31.10.2021 şi nr. 651/30.11.2021, în valoare 

totală de 7.000 lei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea MURARU GH. IONEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 

categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 7.000 lei reprezentând contravaloarea 

facturilor restante. 

203. MVB ALPIN SRL 

MVB ALPIN SRL cu sediul social în Brezoi, sat Corbu, str. Corbu, nr. 34, jud. Vâlcea, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J38/892/2016 având CUI 36832332, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 2.461,50 lei, reprezentând contravaloare servicii prestate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

01.03.2022.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de      2.461,50 lei, 

reprezentând contravaloare servicii prestate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Extras de cont; 

 Contract prestări servicii; 
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 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată fiind într-adevăr dovedită. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, administratorul judiciar a constatat 

faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la înscrierea MVB ALPIN SRL în Tabelul Preliminar al 

Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de  2.461,50 lei, reprezentând 

contravaloare servicii prestate. 

204. NARDCON S.R.L. 

NARDCON S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în Trip, nr. 477, jud. Satu Mare, nr. înregistrare 

O.R.C. J30/626/2008, CUI 23803033, prin lichidator judiciar INSOLVADMIN RO IPURL cu sediul în Satu Mare, 

str.Maramureş nr.15, înregistrat la UNPIR sub nr. RFO II - 3778, CIF 31609950, a formulat declarație de creanță pentru 

suma de 1.576.317,51 lei, reprezentând contravaloarea garanțiilor de bună execuție reținute de de debitoare și 

nerestituite. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată că petenta a transmis cererea în termenul stabilit de instanță către consorțiul de practicieni în insolvență ce a 

fost desemnat în calitate de administrator judiciar, la data de 04 martie 2022. Învederăm faptul că, în temeiul art. 115 din 

Legea nr. 85/2014, cererea formulată este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea la masa credală a sumei de 1.576.317,51 lei, reprezentând contravaloarea garanțiilor de bună 

execuție pe care debitoarea le-a reținut și nu le-a restituit. 

În susținerea pretențiilor sale, petenta a anexat: 

- Facturi fiscale neachitate; 

- Încheierea nr. 23/F/CC/10.02.2020. 

În fapt, între cele două societăți au fost încheiate contracte vânzând o serie de lucrări, efectuate de petentă. În temeiul 

acestor contracte, debitoarea a reținut un procent de 5% din valoarea investițiilor, cu titlu de garanții de bună execuție, 

pe care nu le-a restituit la data la care acestea trebuiau să fie restituite. 

Astfel, în temeiul facturilor anexate, suma solicitată se compune după cum urmează: 

Centralizator facturi solicitate a fi neachitate 

     

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Valoare garanție 

131 30.01.2009 01.03.2009 775.112,56 lei 77.511,26 lei 

132 28.02.2009 30.03.2009 718.458,26 lei 71.845,83 lei 

137 31.03.2009 30.04.2009 835.809,53 lei 83.580,95 lei 

139 30.04.2009 30.05.2009 760.790,43 lei 76.079,04 lei 

150 29.05.2009 28.06.2009 724.967,03 lei 72.496,70 lei 

52 30.06.2009 30.07.2009 825.093,76 lei 82.509,38 lei 

57 31.07.2009 30.08.2009 815.468,71 lei 81.546,87 lei 

65 31.08.2009 30.09.2009 1.009.434,12 lei 100.943,41 lei 

68 31.08.2009 30.09.2009 977.496,90 lei 97.749,69 lei 

69 30.09.2009 30.10.2009 941.906,30 lei 94.190,63 lei 

73 31.10.2009 30.11.2009 833.406,09 lei 83.340,61 lei 

78 30.11.2009 30.12.2009 806.246,91 lei 80.624,69 lei 

83 16.12.2009 15.01.2010 1.925.395,61 lei 192.539,56 lei 

134 31.03.2009 30.04.2009 31.072,10 lei 3.107,21 lei 

143 30.04.2009 30.05.2009 23.581,00 lei 2.358,10 lei 

146 30.04.2009 30.05.2009 23.581,00 lei 2.358,10 lei 

147 01.06.2009 01.07.2009 28.774,20 lei 2.877,42 lei 

74 31.10.2009 30.11.2009 35.031,22 lei 3.503,12 lei 

70 30.09.2009 30.10.2009 49.408,80 lei 4.940,88 lei 

64 31.08.2009 30.09.2009 46.532,57 lei 4.653,26 lei 

60 31.07.2009 30.08.2009 40.675,39 lei 4.067,54 lei 

54 30.06.2009 30.07.2009 35.300,75 lei 3.530,08 lei 

136 31.03.2009 30.04.2009 28.256,55 lei 2.825,66 lei 

142 30.04.2009 30.05.2009 18.567,50 lei 1.856,75 lei 

144 30.04.2009 30.05.2009 18.567,57 lei 1.856,76 lei 

148 01.06.2009 01.07.2009 19.919,50 lei 1.991,95 lei 

79 30.11.2009 30.12.2009 240.231,25 lei 24.023,13 lei 

81 16.12.2009 15.01.2010 19.153,49 lei 1.915,35 lei 

82 16.12.2009 15.01.2010 240.231,25 lei 24.023,13 lei 

77 30.11.2009 30.12.2009 24.179,97 lei 2.418,00 lei 
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75 31.10.2009 30.11.2009 30.112,34 lei 3.011,23 lei 

71 30.09.2009 30.10.2009 32.363,74 lei 3.236,37 lei 

63 31.08.2009 30.09.2009 22.760,61 lei 2.276,06 lei 

58 31.07.2009 30.08.2009 39.211,83 lei 3.921,18 lei 

55 30.06.2009 30.07.2009 30.143,90 lei 3.014,39 lei 

135 31.03.2009 30.04.2009 43.538,75 lei 4.353,88 lei 

141 30.04.2009 30.05.2009 36.025,89 lei 3.602,59 lei 

145 30.04.2009 30.05.2009 36.025,89 lei 3.602,59 lei 

149 01.06.2009 01.07.2009 34.323,30 lei 3.432,33 lei 

53 30.06.2009 30.07.2009 38.153,85 lei 3.815,39 lei 

59 31.07.2009 30.08.2009 49.199,39 lei 4.919,94 lei 

Total 13.264.509,81 lei 1.326.450,98 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea NARDCON S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite) în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 

categoria creanțelor chirografare, doar cu suma în cuantum de 1.326.450,98 lei reprezentând valoarea garanțiilor de bună 

execuție reținute și nerestituite, suma în cuantum de 249.866,53 lei fiind respinsă ca nedatorată.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

205. NEOCONCRETE PRODUCTION COMPANY 

NEOCONCRETE PRODUCTION COMPANY cu sediul social în Kuran, street 22, Erbil Irak, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 270.217,29 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

03.03.2022.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de      270.217,29 lei, 

reprezentând contravaloare facturi fiscale. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Extras de cont; 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Împuternicire avocațială; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, în cursul anului 2013, creditoarea a încheiat cu societatea debitoare Hidroconstrucţia S.A. contractul având ca 

obiect furnizare beton. În cadrul relaţiei comerciale creditoarea a livrat beton societăţii debitoare fiind emise facturile 

fiscale Nr. 2105/01.10.2016 în valoare de 69.735,00 USD și 2104/01.10.2016 în valoare de 42.250,00 USD. 

La data de 06.03.2020, societatea debitoare Hidroconstrucția S.A. a semnat extrasul de cont prin care a confirmat 

creanţa subscrisei în cuantum total de 62.012 USD. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea NEOCONCRETE PRODUCTION COMPANY în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de  270.217,29 lei, reprezentând contravaloare facturi 

fiscale. 

206. NICO DARIUS CONSTRUCT SRL 

NICO DARIUS CONSTRUCT SRL cu sediul social în str. Avrig, oraş Avrig, str. Samuel Brukenthal, nr. 46, jud. Sibiu, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J32/128/2019, C.U.I. RO 40450209, a formulat o cerere de înscriere la masa 

credală a debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 46.494,13 -19 lei, reprezentând contravaloarea facturilor 

restante neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

03.03.2022 S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 46.494,13 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contracte de prestări servicii; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 
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Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată fiind într-adevăr dovedită. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la înscrierea NICO DARIUS CONSTRUCT SRL în 

Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 

19.098,56 lei, reprezentând contravaloare garanții de bună execuție, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a 

clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi privind restituirea garanției și cu suma de 27.395,57 lei în categoria 

creanțelor chirografare. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

207. NIK BOSTIOCA S.R.L. 

NIK BOSTIOCA S.R.L., cu sediul social în com. Armeniş, sat Bătrân, nr. 41, jud. Caraş-Severin, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J11/246/2011, C.U.I. 28399425, reprezentată de administrator Boştioca Nicolae Cristian, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 8.550 lei,  

reprezentând contravaloarea serviciilor de închiriere a unui buldoexcavator cu personal de deservire. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind depusă la 

sediul administratorului judiciar în data de 08.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 8.550 lei reprezentând 

contravaloarea facturilor emise și neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul de închiriere utilaje, terasiere şi alte utilaje nr. 1520/25.11.2019; 

 Factura nr. 13/31.12.2019. 

În fapt, NIK BOSTIOCA S.R.L. a prestat servicii de închiriere a unui buldoexcavator cu personal de deservire, pentru 

debitoare, în baza cărora a fost emisă factura fiscală nr. 13/31.12.2019, dar care nu a fost achitată de către debitoare la 

termenul scadent.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea NIK BOSTIOCA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 8.550 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de închiriere a unui 

buldoexcavator cu personal de deservire. 

208. NOMIS 2003 S.R.L. 

NOMIS 2003 S.R.L., cu sediul în Galaţi, str. Furnaliştilor, nr. 8, bl. J5, sc. 5, ap. 167, jud. Galaţi, înregistrată la oficiul 

Registrului Comerţului sub nr. J17/190/2003 având C.U.I. 15193295, prin reprezentant legal Simion Cătălin, a formulat 

o cerere de admitere a creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 15.682,59 lei reprezentând contravaloarea facturii 

emise de către petentă şi neachitată de către debitoare.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declaraţia de creanţă la data de 25.02.2022. Petenta a făcut dovada achitării 

taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 15.682,59 lei reprezentând 

valoarea totală a creanţelor de încasat, creanţe născute anterior datei de 19.01.2022. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Factura nr. 4849/23.12.2021 în valoare de 15.682,59 lei; 

 Centralizator “Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, 

în perioada 2014-2020”; 

 Fişa contului 4111; 

 Situaţia clienţilor-facturi neîncasate, perioada 01.01.2021-31.01.2022; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, între NOMIS 2003 S.R.L. şi HIDROCONSTRUCŢIA S.A. s-au desfăşurat relaţii contractuale în urma cărora au 

fost prestate de către petentă o serie de lucrări de dezvoltare a reţelei de apă în judeţul Galaţi. 

În urma acestor servicii au fost emise o serie de facturi, dintre care factura seria GL MIS nr. 0004849 în valoare de 

15.682,59 lei nu a fost achitată de către debitoare. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, administratorul judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei 

societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat Rest de plată 

4849 23.12.2021 22.01.2022 15.682,59 lei 0,00 lei 15.682,59 lei 
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TOTAL 15.682,59 lei 0,00 lei 15.682,59 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea NOMIS 2003 S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 15.682,59 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

209. OLIDAN TRANS S.R.L. 

OLIDAN TRANS S.R.L. cu sediul social în Haţeg, str. Tudor Vladimirescu, nr. 11, sc. B, jud. Hunedoara, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J20/326/2003, având CUI RO 15306165, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 9.298,00 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de       9.298,00 lei, 

reprezentând contravaloare facturi fiscale. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Fişă cont; 

 Facturi fiscale; 

 Împuternicire avocațială; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

 Total Debit principal 

Solicitat 9.298,00 lei 9.298,00 lei 

Acceptat 9.298,00 lei 9.298,00 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, administratorul judiciar a constatat 

faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la înscrierea OLIDAN TRANS S.R.L. în Tabelul Preliminar al 

Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de   9.298,00 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale. 

210. OLMIA S.R.L. 

OLMIA S.R.L. cu sediul în localitatea Bacău str. Iosif Cocea 16A11 și punct de lucru în Bacău, b-dul Unirii nr.32, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J04/1178/1996, având cod fiscal RO 8863953, a solicitat înscrierea 

la masa credală a debitoarei Hidroconstrucția S.A. cu o creanţă în cuantum de 12.620,34 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Prin raportare la dispozițiile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 80/2013, învederăm faptul că petenta a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în 

valoare de 200 lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin intermediul Cererii formulate, societatea OLMIA S.R.L. a solicitat înscrierea la masa credală a Hidroconstrucția 

S.A. cu suma de 12.620,34 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale emise şi neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, între societatea OLMIA S.R.L. și Hidroconstrucţia S.A. s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza cărora au fost 

emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea OLMIA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă 

solicitată în cuantum de 12.620,34 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

211. OPREA GRUP S.R.L.  

OPREA GROUP S.R.L., cu sediul în Barcani, nr. 145, jud. Covasna, cod fiscal RO17636445, J14/271/2005, 

reprezentată legal prin dl. Oprea Ioan Leontin, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 41.650,00 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 
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Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 09.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 41.650,00 lei, reprezentând 

reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 facturi fiscale; 

 dovada achitării taxei judiciare de timbru.  

În fapt, între societatea OPREA GROUP S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza cărora 

au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, administratorul judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei 

societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. 

crt. Nr. Factură Data factură Valoare factură TVA Rest de plată Acceptat 

1 3784 02.09.2019 5.500,00 lei 1.045,00 lei 2.380,00 lei 2.380,00 lei 

2 3793 17.09.2019 5.000,00 lei 950,00 lei 5.950,00 lei 5.950,00 lei 

3 3803 30.09.2019 4.000,00 lei 760,00 lei 4.760,00 lei 4.760,00 lei 

4 3821 16.10.2019 5.500,00 lei 1.045,00 lei 6.545,00 lei 6.545,00 lei 

5 3827 31.10.2019 4.500,00 lei 855,00 lei 5.355,00 lei 5.355,00 lei 

6 3837 16.11.2019 5.500,00 lei 1.045,00 lei 6.545,00 lei 6.545,00 lei 

7 3848 30.11.2019 3.000,00 lei 570,00 lei 3.570,00 lei 3.570,00 lei 

8 3855 20.12.2019 5.500,00 lei 1.045,00 lei 6.545,00 lei 6.545,00 lei 

Total 38.500,00 lei 7.315,00 lei 41.650,00 lei 41.650,00 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. OPREA GROUP S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 41.650.00 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

212. OPTIM CONSULT ENTERPRISE S.R.L. 

OPTIM CONSULT ENTERPRISE S.R.L. cu sediul social în Tulcea, str. Spitalului, nr. 13, bl. 19, sc. B, ap. FN, jud. 

Tulcea, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J36/469/2015, având C.U.I. 35176752, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 53.675,00 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul unuia dintre 

practicienii administratorului judiciar la data de 04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru 

în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 53.675,00 lei, reprezentând 

contravaloarea facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contracte; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, administratorul judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei 

societăți, creanța corespunde cu contabilitatea debitoarei.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea OPTIM CONSULT ENTERPRISE S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 53.675,00 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante.  

213. OROS ELENA 

OROS ELENA, FOST ASOCIAT AL SC CORALEX CON S.R.L. date cu caracter personal, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 96.034,31 lei, reprezentând 

garanție de bună execuție. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

02.03.2022.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de       96.034,31 lei, 

reprezentând garanție de bună execuție. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Hotărâre judecatorească 88/2017; 
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 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, doamna Oros Elena, în calitate de fost asociat al societăţii CORALEX CON S.R.L., a formulat o declaraţie de 

creanţă împotriva societăţii Hidroconstrucţia S.A., pentru o declaraţie deţinută de către societatea radiată  CORALEX 

CON S.R.L. 

Prin Sentinţa nr. 88/2017, pronunțată de către judecătorul sindic, în dosarul nr. 6627/85/2012, aflat pe rolul Tribunalului 

Sibiu, a fost aprobat raportul final al societăţii CORALEX CON S.R.L., a fost închisă procedura de insolvenţă a 

debitorului CORALEX CON S.R.L. şi s-a dispus radierea societăţii din registrul comerţului. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este neîntemeiată și va 

respinge cererea formulată de către dna. OROS ELENA, ca fiind formulată fără capacitate procesuală de folosinţă. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

214. P DELTA S.R.L. 

P DELTA S.R.L., cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Gheorghe Pomut, nr. 3, jud. Cluj, înregistrată la ORC Cluj sub nr. 

J12/3343/2003, C.U.I. RO15941779, cont virament R041 BTRL 0130 1202 9509 23XX deschis la Banca Transilvania 

Cluj, reprezentată legal prin administrator - Chira Nicolae, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 14.280,00 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul unuia dintre 

practicienii în insolvență care formează consorțiul desemnat în calitate de administrator judiciar, la data de 04.03.2022, 

data poştei. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii:Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 14.280,00 

lei, reprezentând contravaloarea facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract prestări servicii; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, în baza contractului de prestări servicii nr. 20-005 din 28.09.2020, creditoarea a efectuat în beneficiul debitoarei 

servicii de întocmire a documentației tehnice şi de proiectare investiția ”extindere şi reabilitare sistem de alimentare cu 

apă şi sistem de canalizare menajeră în municipiul Turda, zona de Nord(CL5)”. 

Serviciile au fost prestate, documentația şi proiectele au fost predate debitoarei, aspect dovedit de procesele verbale de 

recepție din 13.10.2020 și 26.11.2020. Pentru încasarea contravalorii serviciilor prestate, s-au emis şi transmis către 

debitoare facturile mai sus menționate, care le-a acceptat și înregistrat în evidenţele sale contabile.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea societății P DELTA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 14.280,00 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

215. PĂNCIULESCU PETRE 

PĂNCIULESCU PETRE a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanţe 

în cuantum de 1.104,60 lei reprezentând dividende în nume personal neridicate, precum şi suma de 1.104,60 lei 

(dividende neridicate) şi suma de 162,50 lei (reducere de capital social) ce i se cuvine în urma deschiderii succesiunii 

soţiei sale decedate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiva declaraţie de 

creanță fiind înregistrată la sediul unuia dintre practicienii în insolvență care formează consorțiul desemnat în calitate de 

administrator judiciar, în data de 28.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 

200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat că, în dovedirea 

pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Adeverinţa nr. 960 din data de 21.12.2022; 

 Adeverinţa nr. 961 din data de 21.02.2022; 

 Certificat de deces nr. 23 din data de 03.05.2012; 

 Certificat de moştenitor nr. 09 din 07.02.2013. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea d-lui PĂNCIULESCU PETRE în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

suma de 1.104,60 lei, reprezentând dividende neridicate. 

216. PANCRONEX S.A. 
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PANCRONEX S.A. cu sediul social în Brăila, Calea Călărașilor, nr. 15, jud. Brăila, înregistrată în Registrul Comerțului 

sub nr. J09/1108/1993, C.U.I. 4719476, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând o creanță 

în cuantum total de 29.437,27  lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul unuia dintre 

practicienii în insolvență care formează consorțiul desemnat în calitate de administrator judiciar la data de 21.02.2022. 

S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 29.437,27  lei, reprezentând 

contravaloarea facturi fiscale.   

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Copie facturi fiscale; 

 Fișă  analitică a contului de client; 

 Extras de cont confirmare sold la data de 31.12.2021; 

 Împuternicire avocaţială; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea PANCRONEX S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 29.437,27 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

217. PATACHIA CONSTRUCT S.R.L. 

PATACHIA CONSTRUCT S.R.L. cu sediul social în Mihăeşti, sat Bârseşti, nr. 185 A+B, cam. 1, jud. Vâlcea, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J38/419/2011, având CUI RO 28967533, a formulat o cerere de înscriere la 

masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 117.458,81 lei, reprezentând contravaloare 

facturi fiscale. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

02.03.2022.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de       117.458,81 lei, 

reprezentând garanție de bună execuție 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Extras de cont; 

 Contract de subantrepriză; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea PATACHIA CONSTRUCT S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 111.158,81 lei, reprezentând debit restant, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii 

cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi;  

 cu suma în cuantum de 6.300 lei creanţă pură şi simplă.  

218. PDM MANUEL CONSTRUCT S.R.L. 

PDM MANUEL CONSTRUCT S.R.L. (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul 

în localitatea Negreşti-Oaş, str. Victoriei, nr. 128, jud. Satu Mare, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 

J30/1508/2008, având CUI RO 24779162, prin administrator judiciar Admin Insolv SPRL, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe compuse din:  

 suma de 58.586 lei reprezentând debit neachitat, datorat în baza Sentinţei Civile nr. 2987 pronunţată la 

data de 16 iunie 2020 de către Judecătoria Sectorul 1 Bucureşti; 
 suma de 33.136,24 lei reprezentând garanţia de bună execuţie de 10% reţinută din fiecare factură 

emisă şi neexigibilă; 
 suma de 14.352,35 lei reprezentând dobânda legală penalizatoare de la data scadenţei fiecărei facturi 

până la data intrării în procedura de insolvenţă a debitoarei, conform Sentinţei Civile nr. 2987 

pronunţată la data de 16 iunie 2020 de către Judecătoria Sectorul 1 Bucureşti. 
Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiva declaraţie de 

creanță fiind înregistrată la sediul unuia dintre practicienii în insolvență care formează consorțiul desemnat în calitate de 

administrator judiciar la data de 17.02.2022. Se constată scutirea de la plata taxei de timbru a creditoarei în baza 

dispoziţiilor art. 115 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență. 

Pe fondul cererii: 
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Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat că, în dovedirea 

pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Încheierea Civilă nr. 249/F/CC/2019 prin intermediul căreia s-a deschis procedura generală de 

insolvenţă împotriva societăţii PDM Manuel S.R.L.; 

 Sentinţa Civilă nr. 2987 pronunţată la data de 16 iunie 2020 de către Judecătoria Sectorului 1 

Bucureşti. 

În fapt, societatea PDM Manuel S.R.L. a formulat o acțiune în prețenții față de societatea debitoare ce a format obiectul 

dosarului nr. 1505/299/2020, aflat pe rolul Judecătoriei Sector 1 București, fiind pronunțată Sentinţa Civilă nr. 2987  la 

data de 16 iunie 2020 prin intermediul căreia debitoarea a fost obligată la plata sumei de 58.586 lei reprezentând 

contravaloare servicii prestate şi neachitate. Respectiva Sentință a fost atacată cu apel, apel care a fost respins ca 

nefondat. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea PDM Manuel S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 33.136,24 lei, reprezentând debit restant, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii 

cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi;  

 cu suma în cuantum de 72.938,35 lei, reprezentând creanţă pură şi simplă.  

219. PFA PREDA LAURENȚIU EUGEN 

PFA PREDA LAURENȚIU EUGEN, cu sediul social în București, Aleea Valea Prahovei, nr. 5, bl. 9S14, et. 5, ap. 63, 

sector 6, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. F40/3590/2012, având CUI RO 30651590, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 8.925,00 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

02.03.2022.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de       8.925,00 lei, 

reprezentând garanție de bună execuție 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract de prestări servicii; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea PFA PREDA LAURENTIU EUGEN în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 8.925,00 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale. 

220. PIETROFIN  S.R.L. 

PIETROFIN  S.R.L., cu sediul în localitatea Parava jud. Bacău,  înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. 

J04/719/2000  CUI 13626554, a depus declarație de creanță înregistrată la RTZ & Parteners SPRL Filiala București sub 

nr. 328/23.02.2022, reprezentând contravaloare livrare şi transport beton către  S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. Prin 

cererea formulată, SC PIETROFIN  S.R.L.  solicită înscrierea unei creanțe în cuantum de 37.144,60 lei. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată că SC PIETROFIN  S.R.L., a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul unuia 

dintre practicienii în insolvență car formează consorțiul desemnat în calitate de administrator judiciar la data de 

23.02.2022 sub nr. 349/23.02.2022. Totuși, învederăm faptul că nu s-a făcut dovada achitării taxei de timbru. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 37.144,60 lei reprezentând 

contravaloare beton livrat şi transportat către  S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A.   

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 un număr de 2 facturi fiscale 

 fişa clientului 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la înscrierea întregii sume în cuantum de 37.144,60 lei 

în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, sub condiţia suspensivă a depunerii dovezii 

achitării taxei judiciare de timbru, până la primul termen de judecată.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

221.  PÎRVULESCU VIRGIL 
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PÎRVULESCU VIRGIL, date cu caracter personal,, prin reprezentant convențional av. Avrinte Cristian, a formulat o 

cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 117.270,72 lei, 

reprezentând contravaloare facturi fiscale. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

28.02.2022.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de       117.270,72 lei, 

reprezentând contravaloare facturi fiscale. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Contract cesiune de creante din 10.08.2016; - Factură seria KS nr. 267/01.08.2016;  

 Act adițional nr.5 la Contractul nr.30/27.01.2014; 

 Contract cadru de prestari servicii paza nr.30/27.01.2014;  

 Notificari cesiune S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. - UCM VALCEA;  

 Confirmari de primire notificari; Adresa nr.9443/16.08.2016 emisă de S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. - 

UCM VALCEA;  

 Adresa nr. 9883/30.08.2016 a S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. - UCM VALCEA; 

 Extras portal.just.ro dosar 11104/288/2016** recurs Curtea de Apel Pitești.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este neîntemeiată și nu va 

proceda la înscrierea dlui. PIRVULESCU VIRGIL, având în vedere faptul că este o creanţă nedatorată.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

222. POGAN MARILEN 

POGAN MARILEN, date cu caracter personal, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 94.080 lei,  reprezentând contravaloarea chirie neachitată. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 8.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petentul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 94.080 lei, reprezentând 

contravaloarea chiriilor lunare neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Taxa judiciară de timbru în sumă de 200 lei; 

 copii ale referatelor încheiate de Șeful Departamentului Achizitii Logistica, din cadrul SC 

HIDROCONSTRUCTIA - UCM MOLDOVA;  

 Contract închiriere 

În fapt, între POGAN MARILEN și Hidroconstrucţia S.A. a fost încheiat Contractul de închiriere nr. 5160 din data de 

12.07.2021, în baza căruia creditorului îi era achitată o chirie pentru bunul imobil închiriat.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea dlui POGAN MARILEN în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată în cuantum de 94.080 lei, reprezentând chirie bun imobil. 

223. PORR CONSTRUCT S.R.L.  

PORR CONSTRUCT S.R.L., cu sediul social în mun. București, bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, et. 3, sector 2, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/11341/2004, având C.U.I. RO 020335, a formulat o cerere de înscriere la 

masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 13.091,34 lei, reprezentând contravaloare 

factură fiscală neachitată. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul unuia dintre 

practicienii în insolvență care alcătuiesc consorțiul desemnat în calitate de administrator judiciar, la data de 04.03.2022. 

S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 13.091,34 lei, reprezentând 

contravaloare factură fiscală neachitată. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Factură fiscală; 

 Contracte; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 
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la înscrierea  PORR CONSTRUCT S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 13.091,34 lei, reprezentând contravaloare factură fiscală neachitată. 

224. PORSCHE MOBILITY S.R.L. 

PORSCHE MOBILITY S.R.L., cu sediul în Voluntari, b-dul Pipera, nr. 2, Clădirea ”Porsche”, et. 3-4, camerele 310, 

313, 422, jud. Ilfov, înregstrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/1575/2006, C.U.I. 18915227, prin reprezentant 

convențional Cabinet de avocat ”Măcărescu Criana”, a formulat o declarație de creanță, solicitând înscrierea la masa 

credală a sumei de 5.718,05 lei, reprezentand facturi neachitate din contractul de leasing. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată că cererea a fost înregistrată la registratura Tribunalului București, Secția a VII-a  la data de 16.02.2022, în 

termenul legal de formulare a declaraţiilor de creanţă. De asemenea, petenta a probat achitarea taxei de timbru în valoare 

de 200 lei, dovada fiind anexată prezentei cereri. 

Totodată, a fost atașată Împuternicirea avocațială prin care dna. Măcărescu Criana a fost mandatată de Porsche Mobility 

S.R.L. să redacteze și să susțină declarația de creanță.  

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 5.718,05 lei reprezentând rate de leasing 

neachitate conform Contractului de leasing operațional nr. 9256341 din data de 01.09.2020. 

În vederea dovedirii sumei solicitate, au fost atașate declarației de creanță următoarele documente: 

 Contractul de leasing nr. 9256341/726276; 

 Situaţia facturilor emise şi neachitate; 

 Facturile emise de petentă și neachitate; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Împuternicire avocațială. 

La data de 01.09.2020, între Porsche Mobility S.R.L. și Hidroconstrucția S.A. a fost încheiat Contractul de leasing 

operațional având nr. 9256341, acestea având calitate de locatar și, respectiv, utilizator. 

Obiectul contractului constă în transmiterea, din partea locatorului către utilizator, a folosinței bunului asupra căruia 

poartă contractul, mai exact autoturismul Skoda Kodiak, având seria de șasiu TMBLM9NS0L8067185 și nr. de 

înmatriculare B-901-TCH. În contraprestație, utilizatorul se obliga să achite ratele lunare de leasing, reprezentând chiria 

aferentă folosinței bunului amintit. 

În cursul derulării contractului de leasing, locatorul a emis facturi aferente chiriilor lunare, pe care însă operatorul nu le-

a achitat integral. 

Nr. Crt. Data document Nr. document Sold - valoarea 

1 01.01.2022 64269874 5.718,05 lei 

Total 5.718,05 lei 

Suma solicitată reiese din cuprinsul Facturii nr. 64269874 din 01.01.2022, find egală cu valoarea regăsită în cuprinsul 

fișei partener din contabilitatea societății debitoare. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, administratorul judiciar a constatat 

faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la înscrierea PORSCHE MOBILITY S.R.L. în Tabelul Preliminar 

al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 5.718,05 lei reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

225. PRENIS S.R.L. 

PRENIS S.R.L. cu sediul social în Blaj, str. Iuliu Maniu, nr. 1E, jud. Alba, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. 

J01/1347/1998, C.U.I. RO 6698361, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând o creanță în 

cuantum total de 291.488,25 lei, reprezentând contravaloarea facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul 

administratorului judiciar la data de 01.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum 

de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  291.488,25 lei, 

reprezentând contravaloarea facturi fiscale neachitate.   

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi emise; 

 Împuternicire avocațială; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea  PRENIS S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă 

solicitată, în cuantum de 291.488,25 lei, reprezentând contravaloarea facturi fiscale neachitate. 

226. PROBIT S.R.L. 

PROBIT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 10 - 12, et. 5, cam. 1-5 şi 6-9, Sector 2, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/12141/1991, având cod fiscal 3013846, reprezentată prin Tudose Cristian - 
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Ion, a solicitat  înscrierea la masa credală a debitoarei Hidroconstrucția S.A. cu o creanţă în cuantum de 3.963.449,63 

lei,  reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate de către debitoare. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Cu titlu preliminar, învederăm faptul că în data de 20 Decembrie 2021, societatea Probit S.R.L. a depus în prezentul 

dosar o Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei Hidroconstrucţia S.A., fiind, de asemenea, 

achitată taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 de lei. 

În consecinţă, prin intermediul Încheierii Civile pronunţată în data de 19 Ianuarie 2022, Tribunalul Bucureşti, Secţia a 

VII-a Civilă, a dispus calificarea drept declaraţie de creanţă a Cererii formulată de societatea Probit S.R.L., în temeiul 

art. 66 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.  

Pe fondul cererii: 

Prin intermediul Cererii formulate, societatea Probit S.R.L. a solicitat înscrierea la masa credală a Hidroconstrucția S.A. 

cu suma de 2.110.048,18 lei, temeiul creanței fiind constituit de facturile fiscale emise în temeiul relaţiilor contractuale 

dintre cele două societăţi. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Situaţia datoriilor Hidroconstrucţia SA către societatea Probit S.R.L. la data depunerii cererii de deschidere a 

procedurii insolvenţei;  

 Facturi fiscale emise în perioada 27.08.2019 - 15.11.2021, împreună cu comenzile şi situaţiile de lucrări  

aferente unora dintre acestea;  

 Acord de Asociere la Contractul nr. 1590 din 13.09.2007, împreună cu Încheierea de legalizare de semnătură 

nr. 22436/13 Septembrie 2007 emisă de NP Lidia Georgescu, respectiv cu Anexa acestuia; 

 Contract de subantrepriză nr. 1 S/2010 la Contractul de execuţie de lucrări nr. 1720/2009, împreună cu 

Încheierea de legalizare de semnătură nr. 01 Februarie 2010 emisă de NP Bogdan Moldoveanu, respectiv cu 

Anexele acestuia;  

 Contract de subantrepriză nr. 277/2016 la contractul nr. R3027/25.06.2014; 

 Acord de subcontractare nr. 25/35/12.01.2018; 

 Actul adiţional nr. 1 la Contractul de subantrepriză nr. 25/35/12.01.2018 la Contractul “GL - 03 Lucrări de 

îmbunătăţire a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi Lot 1 - GL-CL-08 - Alimentare cu apă şi 

canalizare în aglomerările Pechea şi Lieşti”; 

 Contractul de subantrepriză nr. 41262/11.06.2018 la Contractul VN-CL-09 SISTEM ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APĂ ODOBEŞTI ŞI LUCRĂRI SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN ADJUD, 

PANCIU, MĂRĂŞEŞTI, HOMOCEA, GUGEŞTI, BOLOTESTI, TAMBOIESTI, RUGINESTI, 

DUMBRAVENI, JARISTEA ŞI STRAOANE JUDEŢUL VRANCEA;  

 Contractul de subantrepriză nr. 41792/27.06.2018 la Contractul VN-CL-05 REŢELE APĂ ŞI CANALIZARE 

ÎN GRUPAREA ODOBEŞTI; 

 Contract de subantrepriză nr. 42666/31.07.2018 la Contractul VN-CL-04 REŢELE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN 

GRUPAREA ADJUD;  

 Contract de subantrepriză nr. 47087/18.12.2018 la Contractul AB3-CL5 - Extindere reţele de apă şi apă uzată în 

aglomerarea Aiud - Lopadea Nouă şi extindere reţele de apă uzată în aglomerarea Unirea - Războieni;  

 Contract de subantrepriză nr. 47836/30.01.2019 la Contractul VN-CL-08 ÎNFIINŢARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN LEPSA GRESU UAT TULNICI, STAŢIE DE EPURARE 

GUGESTI, ÎNFIINŢARE SISTEM APĂ ÎN SIHLEA, UAT SIHLEA ŞI COMPLETARE SURSĂ ÎN 

SOVEJA. 

În fapt, între Hidroconstrucţia S.A. şi Probit S.R.L. au fost încheiate o serie de Contracte, iar potrivit susţinerilor 

petentei, aceasta şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, emiţând ulterior facturile fiscale aferente, însă societatea 

debitoare nu a achitat contravaloarea acestora. 

În cele ce urmează, vom prezenta punctual obiectul Contractelor încheiate între Hidroconstrucţia S.A. şi Probit S.R.L.:  

A. Acord de Asociere la Contractul nr. 1590 din 13.09.2007 

Cu titlu preliminar, învederăm faptul că Acordul de Asociere a fost încheiat între:  

- Hidroconstrucţia S.A., în calitate de “Lider”  

- Biff International S.R.L., în calitate de “Partener Asociat 1”;  

- Probit S.R.L., în calitate de “Partener Asociat 2”.  

Părţile mai sus menţionate au convenit asocierea lor sub numele HIDRO - BIFF - PROBIT , cu scopul de a executa în 

comun Contractul ce le-a fost atribuit de către Autoritatea Contractantă (Primăria Comunei Prejmer) pentru realizarea 

proiectului “PROIECTARE ŞI EXECUŢIE: SISTEM PACHETIZAT REŢELE UTILITĂŢI ŞI BRANŞAMENTE LA 

TOŢI CONSUMATORII PENTRU ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE APE MENAJERE, CANALIZARE 

APE PLUVIALE, INFRASTRUCTURĂ STRĂZI - TROTUARE, PODEŢE, RIGOLE, ALIMENTARE ŞI 

DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE, REŢELE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU TELEFONIE, 

RADIO, TV, CABLU INTERNET ÎN LOCALITĂŢILE PREJMER, LUNCA CALNICULUI ŞI STUPINI. 

Părţile au procente de participare în cadrul Asocierii, conform Anexei nr. 1, astfel:  

(i) HIDROCONSTRUCŢIA S.A. - 61,89%, constând în proiectarea şi execuţia lucrărilor de alimentare cu apă, 

canalizare ape menajere, canalizare ape pluviale, infrastructură străzi-trotuare, podeţe, rigole;  
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(ii) BIFF INTERNATIONAL S.R.L. - 13,85%, constând în proiectarea şi execuţia lucrărilor de alimentare şi 

distribuţie gaze naturale;  

(iii) PROBIT S.R.L. - 24,26%, constând în proiectarea şi execuţia lucrărilor de alimentare şi distribuţie energie 

electrică, reţele fibră optică pentru telefonie, radio TV, cablu internet.  

B. Contract de subantrepriză nr. 1 S/2010 la Contractul de execuţie de lucrări nr. 1720/ 2009 

Hidroconstrucţia S.A., în calitate de contractor şi Probit S.R.L., în calitate de subcontractor, au încheiat Contractul 

antemenţionat având în vedere următoarele aspecte:  

(ii) Proiectul iniţiat de Compania de Apă Braşov S.A. constând în Lucrări de proiectare şi execuţie Staţia de 

epurare Feldioara;  

(iii) Acordul de subcontract pre-ofertare, încheiat între părţi în data de 17.11.2009;  

(iv) Contractul nr. 1720/2009 încheiat între Contractor şi Beneficiar în vederea implementării Proiectului;  

(v) Că pentru implementarea Proiectului, Contractorul doreşte şi este autorizat să subcontracteze executarea 

unora dintre lucrările necesare, iar Subcontractorul este autorizat şi îndeplineşte toate condiţiile legale, 

tehnice, economico-financiare necesare subcontractării şi îşi asumă proiectarea şi execuţia lucrărilor electrice, 

automatizări şi SCADA la Staţia de epurare Feldioara, prevăzute în Centralizatorul valoric al obiectelor, la 

termenele prevăzute şi în condiţiile contractuale stabilite.  

Totodată, potrivit art. 1 din cuprinsul Capitolului II Obiectul Contractului, în baza articolului din Acordul de 

subcontractare pre-ofertare încheiat în data de 17.11.2019 Contractorul subcontractează către Subcontractor proiectarea 

şi execuţia lucrărilor electrice, de automatizări şi SCADA la Staţia de epurare Feldioara descrise în Anexa nr. 1 - 

Centralizatorul valoric al obiectelor, care face parte integrantă din prezentul contract de subantrepriză, necesare 

implementării Proiectului. 

C. Contract de subantrepriză nr. 277/2016 la contractul nr. R3027/25.06.2014 

Hidroconstrucţia S.A., în calitate de contractor şi Probit S.R.L., în calitate de subcontractor, au încheiat Contractul 

antemenţionat având în vedere următoarele aspecte:  

(iv) Proiectul iniţiat de S.C. AQUACARAS S.A., constând în “CS-CL-09 Reabilitarea şi extinderea conductelor 

de aducţiune, reţelelor de distribuţie şi reţelelor de canalizare din Moldova Nouă”;  

(v) Aprobarea de subcontractare transmisă de Hill International cu nr. CS-C1-09/IU/0135 Aoc în data de 

19.02.2015; 

(vi) Contractul dintre Antreprenor şi Beneficiar privind implementarea Proiectului;  

(vii) Că pentru implementarea Proiectului, Antreprenorul doreşte şi este autorizat să subcontracteze executarea 

unora dintre lucrările necesare, iar Subantreprenorul îndeplineşte toate condiţiile necesare: legale, tehnice, 

economico-financiare cerute şi va executa în cadrul proiectului lucrările de instalaţii electrice şi SCADA, 

prevăzute în Centralizatorul valoric al obiectului, la termenele prevăzute şi în condiţiile contractuale stabilite. 

Totodată, potrivit art. 1 din cuprinsul Capitolului II Obiectul Contractului, antreprenorul subcontractează către 

Subantreprenor lucrările de instalaţii electrice şi SCADA, descrise în Centralizatorul valoric al obiectelor necesare 

implementării Proiectului, în condiţiile şi termenele prevăzute în Graficul de execuţie, asigurând totodată facilităţile 

pentru şantier, testele şi probele necesare în timpul execuţiei şi după execuţie pentru punerea în funcţiune, pregătirea 

personalului folosit în exploatare şi buna funcţionare a echipamentelor şi instalaţiilor. 

D. Acord de subcontractare nr. 25/35/12.01.2018 

Acordul antemenţionat a fost încheiat între Hidroconstrucţia S.A., în calitate de contractant şi Probit S.R.L., în calitate 

de subcontractant, la Contractul de achiziţie publică ce se va încheia între APA CANAL S.A. Galaţi şi Hidroconstrucţia 

S.A. (Lider al Asocierii HIDROCONSTRUCŢIA - ECO AQUA DESIGN) privind prestarea lucrărilor din cadrul 

contractului de achiziţie publică având ca obiect “GL - 03 Lucrări de îmbunătăţire a infrastructurii de apă şi apă uzată în 

judeţul Galaţi Lot 1 - GL-CL-08 - Alimentare cu apă şi canalizare în aglomerările Pechea şi Lieşti”. 

Obiectul acordului de subcontractare este reprezentat de executarea de către subcontractant a următoarelor categorii de 

lucrări: lucrări instalaţii electrice, automatizări SCADA, instrumentaţie în cadrul Contractului de achiziţie publică având 

ca obiect “GL - 03 Lucrări de îmbunătăţire a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi Lot 1 - GL-CL-08 - 

Alimentare cu apă şi canalizare în aglomerările Pechea şi Lieşti”, pe care contractantul general îl va încheia cu entitatea 

contractantă. 

Ulterior, între Asocierea HIDROCONSTRUCŢIA S.A. - ECO AQUA DESIGN S.R.L., prin Liderul de asociere 

Hidroconstrucţia S.A., în calitate de antreprenor general şi Probit S.R.L., în calitate de Subcontractant de specialitate, a 

fost încheiat Actul adiţional nr. 1 la Contractul de subantrepriză nr. 25/35/12.01.2018, având în vedere următoarele 

aspecte:  

(i) Proiectul iniţiat de Apa Canal SA Galaţi, constând în lucrări de construcţie aferente proiectului “GL - 03 

Lucrări de îmbunătăţire a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi. Lot 1 - GL-CL-08 - Alimentare 

cu apă şi canalizare în aglomerările Pechea şi Lieşti”;  

(ii) Contractul încheiat între Asocierea HIDROCONSTRUCŢIA - ECO AQUA DESIGN şi Autoritatea 

Contractantă privind implementarea Proiectului; 

(iii) Acordul de subcontractare nr. 25/35/12.01.2018, încheiat între Asocierea HIDROCONSTRUCŢIA - ECO 

AQUA DESIGN prin Liderul de Asociere Hidroconstrucţia S.A. şi Probit S.R.L.;  

(iv) Că pentru implementarea Proiectului, Antreprenorul General doreşte şi este autorizat să subcontracteze 

executarea unora dintre lucrările necesare;  
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(v) Că Subcontractorul declară că îndeplineşte toate condiţiile necesare: legale, tehnice, economico-financiare 

cerute, că dispune de echipamentele, uneltele, mâna de lucru, organizarea şi resursele financiare pentru 

executarea lucrării care face obiectul acestui act adiţional şi îşi asumă proiectarea şi execuţia lucrărilor, 

prevăzute în Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, la termenele prevăzute şi în condiţiile contractuale 

stabilite;  

(vi) Subcontractorul declară că a vizitat zona unde trebuie să fie executate lucrările, a fost informat despre tipul de 

lucrări ce urmează a fi executate şi este conştient de toate condiţiile (de mediu şi altele) care pot avea un 

impact asupra execuţiei lucrărilor;  

(vii) Subcontractorul a luat cunoştinţă de documentele contractului încheiat între Asocierea 

HIDROCONSTRUCŢIA - ECO AQUA DESIGN şi Autoritatea Contractantă. 

Totodată, potrivit art. 1 din cuprinsul Capitolului II Obiectul Actului Adiţional, antreprenorul general subcontractează 

către Subcontractant proiectarea şi execuţia lucrărilor de instalaţii electrice, automatizări SCADA, instrumentaţie de 

monitorizare şi control reţea necesare implementării Proiectului, în condiţiile şi termenele prevăzute în Anexa nr. 2 - 

Graficul de execuţie din prezentul act adiţional, asigurând şi testele şi probele necesare în timpul execuţiei şi după 

execuţie pentru punerea în funcţiune, pregătirea personalului folosit în exploatare şi buna funcţionare a echipamentelor 

şi instalaţiilor. 

E. Contract de Subantrepriză nr. 41262/11.06.2018 

Contractul antemenţionat a fost încheiat între Asocierea Hidroconstrucţia - Zozik Group, prin Liderul de asociere 

Hidroconstrucţia SA, în calitate de Antreprenor General şi Probit S.R.L., în calitate de Subcontractant de specialitate, la 

Contractul VN-CL-09 SISTEM ZONAL DE ALIMENTARE CU APĂ ODOBEŞTI ŞI LUCRĂRI SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APĂ ÎN ADJUD, PANCIU, MĂRĂŞEŞTI, HOMOCEA, GUGESTI, BOLOTESTI, 

TAMBOIESTI, RUGINESTI, DUMBRĂVENI, JARISTEA ŞI STRAOANE JUDEŢUL VRANCEA, având în vedere 

următoarele aspecte:  

(i) Proiectul iniţiat de Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani, constând în lucrări de construcţie aferente 

proiectului “VN-CL-09 SISTEM ZONAL DE ALIMENTARE CU APĂ ODOBEŞTI ŞI LUCRĂRI 

SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN ADJUD, PANCIU, MĂRĂŞEŞTI, HOMOCEA, GUGESTI, 

BOLOTESTI, TAMBOIEŞTI, RUGINEŞTI, DUMBRĂVENI, JARISTEA ŞI STRAOANE JUDEŢUL 

VRANCEA”; 

(ii) Contractul încheiat între Asocierea HIDROCONSTRUCŢIA - ZOZIK GROUP şi Autoritatea Contractantă 

privind implementarea Proiectului;  

(iii) Acordul de subcontractare pre-ofertare nr. 25/863/19.12.2017, încheiat între Asocierea 

HIDROCONSTRUCŢIA - ZOZIK GROUP prin Liderul de Asociere HIDROCONSTRUCŢIA S.A. şi 

PROBIT S.R.L.;  

(iv) Că pentru implementarea Proiectului, Antreprenorul General doreşte şi este autorizat să subcontracteze 

executarea unora dintre lucrările necesare;  

(v) Că Subcontractorul declară că îndeplineşte toate condiţiile necesare: legale, tehnice, economico-financiare 

cerute, că dispune de echipamentele, uneltele, mâna de lucru, organizarea şi resursele financiare pentru 

executarea lucrării care face obiectul acestui contract şi îşi asumă proiectarea şi execuţia lucrărilor, prevăzute 

în Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, la termenele prevăzute şi în condiţiile contractuale stabilite; 

(vi) Subcontractorul declară că a vizitat zona unde trebuie să fie executate lucrările, a fost informat despre tipul de 

lucrări ce urmează a fi executate şi este conştient de toate condiţiile (de mediu şi altele) care pot avea un 

impact asupra executării lucrărilor;  

(vii) Subcontractorul a luat cunoştinţă de documentele Contractului încheiat între Asocierea 

HIDROCONSTRUCŢIA - ZOZIK GROUP şi Autoritatea Contractantă. 

Totodată, potrivit art. 1 din cuprinsul Capitolului II Obiectul contractului, antreprenorul general subcontractează către 

Subcontractant proiectarea şi execuţia lucrărilor de instalaţii electrice, automatizări şi SCADA, necesare implementării 

Proiectului, în condiţiile şi termenele prevăzute în Anexa nr. 2 - Graficul de execuţie din prezentul contract de 

subantrepriză, asigurând şi testele şi probele necesare în timpul execuţiei şi după execuţie pentru punerea în funcţiune, 

pregătirea personalului folosit în exploatare şi buna funcţionare a echipamentelor şi instalaţiilor. 

F. Contract de Subantrepriză nr. 41792/27.06.2018 

Contractul antemenţionat a fost încheiat între Hidroconstrucţia S.A., în calitate de Antreprenor General şi Probit S.R.L., 

în calitate de Subcontractant de specialitate, la Contractul VN-CL-05 REŢELE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN 

GRUPAREA ODOBEŞTI, având în vedere următoarele aspecte:  

(iii) Proiectul iniţiat de Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani, constând în lucrări de construcţie aferente 

proiectului “VN-CL-05 REŢELE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN GRUPAREA ODOBEŞTI”; 

(iv) Contractul încheiat între Asocierea HIDROCONSTRUCŢIA S.A. şi Autoritatea Contractantă privind 

implementarea Proiectului;  

(v) Acordul de subcontractare pre-ofertare nr. 25/845/12.12.2017, încheiat între HIDROCONSTRUCŢIA S.A. şi 

PROBIT S.R.L.;  

(vi) Că pentru implementarea Proiectului, Antreprenorul General doreşte şi este autorizat să subcontracteze 

executarea unora dintre lucrările necesare;  

(vii) Că Subcontractorul declară că îndeplineşte toate condiţiile necesare: legale, tehnice, economico-financiare 
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cerute, că dispune de echipamentele, uneltele, mâna de lucru, organizarea şi resursele financiare pentru 

executarea lucrării care face obiectul acestui contract şi îşi asumă proiectarea şi execuţia lucrărilor, prevăzute 

în Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, la termenele prevăzute şi în condiţiile contractuale stabilite; 

(viii) Subcontractorul declară că a vizitat zona unde trebuie să fie executate lucrările, a fost informat despre tipul de 

lucrări ce urmează a fi executate şi este conştient de toate condiţiile (de mediu şi altele) care pot avea un 

impact asupra executării lucrărilor;  

(ix) Subcontractorul a luat cunoştinţă de documentele Contractului încheiat între HIDROCONSTRUCŢIA S.A. şi 

Autoritatea Contractantă. 

Totodată, potrivit art. 1 din cuprinsul Capitolului II Obiectul contractului, antreprenorul general subcontractează către 

Subcontractant proiectarea şi execuţia lucrărilor de instalaţii electrice, automatizări şi SCADA, necesare implementării 

Proiectului, în condiţiile şi termenele prevăzute în Anexa nr. 2 - Graficul de execuţie din prezentul contract de 

subantrepriză, asigurând totodată facilităţile pentru şantierul Subcontractantului, testele şi probele necesare în timpul 

execuţiei şi după execuţie pentru punerea în funcţiune, pregătirea personalului folosit în exploatare şi buna funcţionare a 

echipamentelor şi instalaţiilor. 

G. Contract de Subantrepriză nr. 42666/31.07.2018 

Contractul antemenţionat a fost încheiat între Hidroconstrucţia S.A., în calitate de Antreprenor General şi Probit S.R.L., 

în calitate de Subcontractant de specialitate, la Contractul VN-CL-04 REŢELE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN 

GRUPAREA ADJUD, având în vedere următoarele aspecte:  

(i) Proiectul iniţiat de Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani, constând în lucrări de construcţie aferente 

proiectului “VN-CL-04 REŢELE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN GRUPAREA ADJUD”; 

(ii) Contractul încheiat între HIDROCONSTRUCŢIA S.A. şi Autoritatea Contractantă privind implementarea 

Proiectului;  

(iii) Acordul de subcontractare pre-ofertare nr. 25/73/22.01.2018, încheiat între HIDROCONSTRUCŢIA S.A. şi 

PROBIT S.R.L.;  

(iv) Că pentru implementarea Proiectului, Antreprenorul General doreşte şi este autorizat să subcontracteze 

executarea unora dintre lucrările necesare;  

(v) Că Subcontractorul declară că îndeplineşte toate condiţiile necesare: legale, tehnice, economico-financiare 

cerute, că dispune de echipamentele, uneltele, mâna de lucru, organizarea şi resursele financiare pentru 

executarea lucrării care face obiectul acestui contract şi îşi asumă proiectarea şi execuţia lucrărilor, prevăzute 

în Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, la termenele prevăzute şi în condiţiile contractuale stabilite; 

(vi) Subcontractorul declară că a vizitat zona unde trebuie să fie executate lucrările, a fost informat despre tipul de 

lucrări ce urmează a fi executate şi este conştient de toate condiţiile (de mediu şi altele) care pot avea un 

impact asupra executării lucrărilor;  

(vii) Subcontractorul a luat cunoştinţă de documentele Contractului încheiat între HIDROCONSTRUCŢIA S.A. şi 

Autoritatea Contractantă. 

Totodată, potrivit art. 1 din cuprinsul Capitolului II Obiectul contractului, antreprenorul general subcontractează către 

Subcontractant proiectarea şi execuţia lucrărilor de instalaţii electrice, automatizări şi SCADA, necesare implementării 

Proiectului, în condiţiile şi termenele prevăzute în Anexa nr. 2 - Graficul de execuţie din prezentul contract de 

subantrepriză, asigurând totodată facilităţile pentru şantier şi testele şi probele necesare în timpul execuţiei şi după 

execuţie pentru punerea în funcţiune, pregătirea personalului folosit în exploatare şi buna funcţionare a echipamentelor 

şi instalaţiilor. 

H. Contract de Subantrepriză nr. 47087/18.12.2018 

Contractul antemenţionat a fost încheiat între Hidroconstrucţia S.A., în calitate de Antreprenor General şi Probit S.R.L., 

în calitate de Subcontractant de specialitate, la Contractul AB3-CL5 - Extindere reţele de apă şi apă uzată în 

aglomerarea Aiud - Lopadea Nouă şi extindere reţele de apă uzată în aglomerarea Unirea - Războieni, având în vedere 

următoarele:  

(i) Proiectul iniţiat de Apa CTTA S.A. Alba, constând în lucrări de construcţie aferente proiectului “AB3-CL5 - 

Extindere reţele de apă şi apă uzată în aglomerarea Aiud - Lopadea Nouă şi extindere reţele de apă uzată în 

aglomerarea Unirea - Războieni”; 

(ii) Contractul încheiat între HIDROCONSTRUCŢIA S.A. şi Beneficiar privind implementarea Proiectului;  

(iii) Acordul de subcontractare pre-ofertare nr. 25/498/31.05.2018, încheiat între HIDROCONSTRUCŢIA S.A. şi 

PROBIT S.R.L.;  

(iv) Că pentru implementarea Proiectului, Antreprenorul General doreşte şi este autorizat să subcontracteze 

executarea unora dintre lucrările necesare;  

(v) Că Subcontractorul declară că îndeplineşte toate condiţiile necesare: legale, tehnice, economico-financiare 

cerute, că dispune de echipamentele, uneltele, mâna de lucru, organizarea şi resursele financiare pentru 

executarea lucrării care face obiectul acestui contract şi îşi asumă proiectarea şi execuţia lucrărilor, prevăzute 

în Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, la termenele prevăzute şi în condiţiile contractuale stabilite; 

(vi) Că Subcontractorul declară că a vizitat zona unde trebuie să fie executate lucrările, a fost informat despre 

tipul de lucrări ce urmează a fi executate şi este conştient de toate condiţiile (de mediu şi altele) care pot avea 

un impact asupra executării lucrărilor;  

(vii) Că Subcontractorul a luat cunoştinţă de documentele Contractului încheiat între HIDROCONSTRUCŢIA 
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S.A. şi Autoritatea Contractantă. 

Totodată, potrivit art. 1 din cuprinsul Capitolului II Obiectul contractului, antreprenorul general subcontractează către 

Subcontractant:  

- proiectarea şi execuţia lucrărilor de instalaţii electrice, transmisie date SPAU (procurare şi montare),  

- alimentarea cu energie electrică a sistemului de degivrare cu cablu încălzitor pentru lucrările de supratraversare 

a conductelor cu alimentare cu apă şi refulare,  

necesare implementării Proiectului, în condiţiile şi termenele prevăzute în Anexa nr. 2 - Graficul de execuţie din 

prezentul contract de subantrepriză, precum şi:  

- testele şi probele tehnologice necesare în timpul şi după execuţie pentru punerea în funcţiune,  

- pregătirea personalului folosit în exploatare.  

I. Contract de Subantrepriză nr. 47836/30.01.2019 

Contractul antemenţionat a fost încheiat între Hidroconstrucţia S.A., în calitate de Antreprenor General şi Probit S.R.L., 

în calitate de Subcontractant de specialitate, la Contractul VN-CL-08 ÎNFIINŢARE SISTEM DE ALIMENTARE CU 

APĂ ŞI CANALIZARE ĂN LEPSA GRESU UAT TULNICI, STAŢIE DE EPURARE GUGEŞTI, ÎNFIINŢARE 

SISTEM APĂ ÎN SIHLEA ŞI COMPLETARE SURSA ÎN SOVEJA, având în vedere următoarele aspecte:  

(i) Proiectul iniţiat de Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani, constând în lucrări de construcţie aferente 

proiectului “VN-CL-08 ÎNFIINŢARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ĂN LEPSA 

GRESU UAT TULNICI, STAŢIE DE EPURARE GUGEŞTI, ÎNFIINŢARE SISTEM APĂ ÎN SIHLEA ŞI 

COMPLETARE SURSA ÎN SOVEJA”; 

(ii) Contractul încheiat între HIDROCONSTRUCŢIA S.A. şi Beneficiar privind implementarea Proiectului;  

(iii) Acordul de subcontractare pre-ofertare nr. 25/782/25.10.2018, încheiat între HIDROCONSTRUCŢIA S.A. şi 

PROBIT S.R.L.;  

(iv) Că pentru implementarea Proiectului, Antreprenorul General doreşte şi este autorizat să subcontracteze 

executarea unora dintre lucrările necesare;  

(v) Că Subcontractorul declară că îndeplineşte toate condiţiile necesare: legale, tehnice, economico-financiare 

cerute, că dispune de echipamentele, uneltele, mâna de lucru, organizarea şi resursele financiare pentru 

executarea lucrării care face obiectul acestui contract şi îşi asumă proiectarea şi execuţia lucrărilor, prevăzute în 

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, la termenele prevăzute şi în condiţiile contractuale stabilite; 

(vi) Subcontractorul declară că a vizitat zona unde trebuie să fie executate lucrările, a fost informat despre tipul de 

lucrări ce urmează a fi executate şi este conştient de toate condiţiile (de mediu şi altele) care pot avea un impact 

asupra executării lucrărilor;  

(vii) Subcontractorul a luat cunoştinţă de documentele Contractului încheiat între HIDROCONSTRUCŢIA S.A. şi 

Autoritatea Contractantă. 

Totodată, potrivit art. 1 din cuprinsul Capitolului II Obiectul contractului, antreprenorul general subcontractează către 

Subcontractant proiectarea tuturor lucrărilor de construcţii - montaj şi execuţia lucrărilor de instalaţii electrice, 

automatizări şi SCADA, necesare implementării Proiectului, în condiţiile şi termenele prevăzute în Anexa nr. 2 - 

Graficul de execuţie din prezentul contract de subantrepriză, precum şi:  

- testele şi probele tehnologice necesare în timpul şi după execuţie pentru punerea în funcţiune, 

- instruirea personalului Beneficiarului pentru gestionarea, operarea şi întreţinerea lucrărilor. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat că din suma solicitată, 1.910.312,50 lei reprezintă garanții de bună execuție pentru 

care nu sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea PROBIT S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu următoarele 

sume: 

227. cu suma în cuantum de 2.053.137,13 lei, ca fiind o creanțe pură și simplă; 

228. cu suma în cuantum de 1.910.312,50 lei, reprezentând garanții de bună execuție în temeiul relațiilor 

contractuale dintre petentă și debitoare, sub condiția suspensivă a recepționării finale a lucrărilor executate; 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

229. PROIECT S.A. 

PROIECT S.A., cu sediul social în Constanţa, B-dul Tomis, nr. 143A, jud. Constanţa, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J13/896/1991, C.U.I. RO1864609, reprezentată de preşedinte C.A. Pitu Ana-Carmen, a formulat o 

cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 2.670 lei reprezentând 

contravaloarea serviciilor prestate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță. S-a probat, de 

asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 
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Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 2.670 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor VN-SAF 5867/01.10.2021, VN-SAF 5923/03.11.2021, VN-SAF 5959/03.12.2021 emise în 

urma relaţiilor contractuale desfăşurate între petentă şi debitoare. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 contractul nr. 3494/20.06.2011; 

 acordul de asociere nr. 12371/28.06.2011; 

 factura nr. 8650/28.02.2012; 

 extras de cont nr. 369/08.02.2017; 

 extras de cont nr. 2134/17.11.2015; 

 ordin de plată nr. 431/26.02.2015; 

 extras de cont nr. 40/19.02.2015; 

 adresa nr. 5/338/07.11.2014. 

În fapt, PROIECT S.A. a desfăşurat relaţii contractuale cu debitoarea S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A., iar în temeiul 

Acordului de asociere nr. 12371/28.06.2011 au fost constituite garanţii de bună execuţie, creditorului fiindu-i oprite 

sume de bani de către debitoare, sume care nu au mai fost restituite.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, administratorul judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei 

societăți, creanță înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. document Data document 

Baza 

impozabilă 

factură 

Valoare garanţie 30% 

din Baza impozabilă 
Restituit Rest de plată 

8650 28.02.2012 8.900,00 lei 2.670,00 lei 0,00 lei 2.670,00 lei 

TOTAL 8.900,00 lei 2.670,00 lei  2.670,00 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea PROIECT S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă 

solicitată, în cuantum de 2.670 lei, reprezentând garanții de bună execuție în temeiul relațiilor contractuale dintre petentă  

și debitoare, sub condiția suspensivă a recepționării finale a lucrărilor executate; 

230. SC PROSPER APUSENI SRL 

SC PROSPER APUSENI SRL cu sediul social în com. Roşia Montană, judeţ Alba, înregistrată în Registrul Comerțului 

sub nr. J01/785/1993, C.U.I. RO 4649532, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând o 

creanță în cuantum total de 16.717,16 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

01.03.2022 S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 16.717,16 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Act adiţional; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată fiind într-adevăr dovedită. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea SC PROSPER APUSENI SRL  în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 16.717,16 lei, reprezentând contravaloare garanții de bună execuție, sub condiţia 

suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi privind restituirea garanției. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

231. PROTECŢIA S.R.L. 

PROTECŢIA S.R.L. - Târgu Jiu, cu sediul în Târgu Jiu, str. Vasile Alecsandri, nr. 40, Jud. Gorj, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J18/209/1999, C.U.I. 11990051, prin reprezentant legal, a formulat o cerere de deschidere a 

procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei, pentru suma de 913.885,97 lei, reprezentând contravaloarea facturilor 

fiscale neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță. S-a probat, de 

asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 
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Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei, pentru suma 

de 913.885,97 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Contractul cadru de prestări servicii de pază nr. 8/2456/20.12.2013; 

 Act adiţional nr. 1/2019; 

 Act adiţional nr. 2/2019; 

 Act adiţional nr. 3/2019; 

 Act adiţional nr. 1/2021; 

 Fișă client la data de 10.01.2022; 

 Facturile fiscale.  

În fapt, între cele două societăți a fost încheiat Contractul cadru de prestări servicii pază nr. 8/2456/20.12.2013 şi actele 

adiţionale, având ca obiect furnizarea de către prestator de servicii specifice în vederea asigurării pazei şi integrităţii 

patrimoniului clientului la sucursalele acestuia.  

Conform art. 6 din contractul mai sus menţionat, debitoarea avea obligaţia de a efectua plata prin OP astfel: 

- 40% în termen de 60 de zile de la data facturării la registratura sediului sucursalei; 

- 60% prin compensare de creanţe Hidroconstrucţia-Hidroelectrica în sistem IMI, prin punerea la 

dispoziție pe bază de PV semnat de părţi în termen de 30 de zile de la data depunerii facturii la 

registratura sediului sucursalei a unui plafon de compensare egal cu contravaloarea prestaţiei ce urma 

a fi plătită. 

Se mai menţionează faptul că, pe parcursul desfăşurării relaţiilor comerciale dintre cele două societăţi, debitoarea 

Hidroconstrucţia S.A. respectându-şi doar parţial obligaţiile de plată. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea PROTECŢIA S.R.L.-Târgu Jiu, în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 913.885,97 lei. 

232. QUADRILLE AUTOMOTIVE S.R.L. 

QUADRILLE AUTOMOTIVE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Valea Ialomiţei, nr. 13, bl. A32, sc. 1, et. 3, ap. 12, 

sector 6, înregistrată la oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/2453/2004 având C.U.I. 16155516, prin reprezentant 

legal Mihai Plopeanu, a formulat o cerere de admitere a creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 10.800,68 lei 

reprezentând contravaloarea facturilor emise şi neachitate de către debitoare.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declaraţia de creanţă la data de 25.02.2022. Petenta a făcut dovada achitării 

taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 10.800,68 lei reprezentând 

contravaloarea serviciilor de reparaţii auto.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Factura fiscală seria QA nr. 4529/28.04.2021+Devizul aferent, în valoare de 2.503,76 lei; 

 Factura fiscală seria QA nr. 4698/13.10.2021+Devizul aferent, în valoare de 3.423,63 lei; 

 Factura fiscală seria QA nr. 4749/26.11.2021+Devizul aferent, în valoare de 1.168,58 lei; 

 Factura fiscală seria QA nr. 4750/26.11.2021+Devizul aferent, în valoare de 1.394,68 lei; 

 Factura fiscală seria QA nr. 4782/23.12.2021+Devizul aferent, în valoare de 2.310,03 lei; 

 Confirmarea de sold din partea societăţii debitoare din data de 23.02.2022; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, petenta învederează că deţine o creanţă chirografară născută anterior datei de deschidere a procedurii de 

insolvenţă, respectiv 19.01.2022, în conformitate cu facturile antemeţionate. 

QUADRILLE AUTOMOTIVE S.R.L. a prestat servicii de reparaţie a autoturismelor aparţinând Hidroconstrucţi S.A., 

contravaloarea facturilor emise, nefiind achitată de către debitoare. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea QUADRILLE AUTOMOTIVE S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 10.800,68 lei reprezentând contravaloarea sumelor restante. 

233. RAD TRANS S.R.L. 

RAD TRANS S.R.L., cu sediul social în Bacău, str. Mihai Eminescu, nr. 1, bl. A2, ap. 15, jud. Bacău, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J04/2157/1994, având C.U.I. RO  6617219, a formulat o cerere de înscriere la masa credală 

a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 150.372,66 lei, reprezentând facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul 

administratorului judiciar la data de 24.02.2022. Nu s-a probat  achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de 

lei. 
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Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 150.372,66 lei, reprezentând 

facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Acte adiţionale; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, la data de 28.02.2020, creditoarea a încheiat cu Hidroconstrucția S.A., Contractul de închiriere Utilaje Terasiere 

nr. 1293/28.02.2020, astfel cum a fost acesta modificat în baza Actului Adițional nr. 1/06.04.2020, în baza căruia a 

beneficiat de închirierea mai multor utilaje pentru diferite lucrări, la prețurile stabilite prin contract.  

Ulterior, la data de 20.05.2021, creditoarea a încheiat cu Hidroconstrucția S.A., Contractul de închiriere Utilaje 

Terasiere nr. 4095/20.05.2021, astfel cum a fost acesta modificat în baza Actului Adițional nr. 1/25.06.2021, în baza 

căruia a beneficiat de închirierea mai multor utilaje pentru diferite lucrări, la preţurile stabilite prin contract.  

În conformitate cu dispoziţiile art. 8 „Penalități” din ambele contracte indicate anterior, „Pentru plata cu întârziere a 

chiriei totale lunare și a altor sume datorate de Chiriaș, acesta se obligă să plătească penalități de 0,1% pentru fiecare zi 

de întârziere față de termenul scadent stabilit conform art. 4.3.", astfel încât prin raportare la data scadenţei facturilor 

indicate anterior creditoarea a solicitat şi plata  penalităților de întârziere în cuantum total de 25.830,75 lei, stabilite până 

la data de 10.12.2021 anterior intrării debitorului în insolvență.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea  RAD TRANS S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 150.372,66 lei, reprezentând facturi fiscale neachitate, sub condiția de a depune dovada 

achitării taxei judiciare de timbru până la primul termen de judecată, respectiv 20.04.2022. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

234. RCS&RDS S.A. 

RCS&RDS S.A., cu sediul în București, str. Dr. Staicovici, nr.75, Forum 2000 Building, Faza I, sector 5, având CUI 

5888716 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/12278/1994, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 1.597,18 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 08.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 1.597,18 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 facturi fiscale 

 dovada achitării taxei judiciare de timbru .  

În fapt, între societatea RCS&RDS S.A. și Hidroconstrucţia S.A. s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza cărora au 

fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, administratorul judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei 

societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. crt. Nr. Factură Data factură Valoare factură Rest de plată Acceptat 

1 103548947 06.01.2022 798,59 798,59 798,59 

2 16019345 08.02.2022 798,59 798,59 798,59 

Total 1.597,18 1.597,18 1.597,18 

 În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. RCS&RDS S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 1.597,18 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

235. RECYCLE INTERNATIONAL S.R.L. 

RECYCLE INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în Bragadiru, Șos. Alexandriei, nr. 229, hala nr. 149B, jud. Ilfov, 

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/3526/2007, având cod fiscal RO22389937, reprezentată legal prin 

Stoyan Tsanev, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în 

cuantum de 5.355 lei reprezentând contravaloare garanţie conform contractului 410/01.02.2017. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiva declaraţie de 

creanță fiind înregistrată la dosarul cauzei în data de 28.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de 

timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 
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Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat că, în dovedirea 

pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele: 

 Factura nr.582/14.02.2017; 

 Factura nr. 3936/30.09.2019; 

 Proces-verbal de predare-primire din 15.08.2019; 

 Contractul de închiriere spaţii şi terenuri folosite pentru activităţi neproductive nr. 410/01.02.2017; 

 Fişa client. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat faptul că acest partener nu se regăseşte în evidenţele contabile ale debitoarei, suma 

solicitată este întemeiată și va proceda la înscrierea S.C. Recycle International S.R.L. în Tabelul Preliminar al 

Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 5.355 lei reprezentând 

contravaloare garanţie conform contractului 410/01.02.2017. 

236. REM MUNHENDISLIK INȘAAT VE TICARET LIMITED ȘIRVETI 

REM MUNHENDISLIK INȘAAT VE TICARET LIMITED ȘIRVETI cu sediul în Aziziye Mahallesi Piyade Sokak nr. 

26/4, Cankaya/ANKARA, Turcia, având nr. în sistemul central de înregistrare a Registrului Comerțului 151388, 

reprezentată convențional de Societatea Civilă de Avocați Vîrjan & Asan și cu sediul ales pentru comunicarea actelor de 

procedură la SCA Vîrjan & Asan în București, str. Clucerului nr. 51-53, etaj 3, ap. 8, sector 1, a solicitat înscrierea la 

masa credală a debitoarei Hidroconstrucția S.A. cu o creanţă totată în cuantum de 3.583.163,89 USD, echivalentul în lei 

15.613.636,65 lei, creanță structurată astfel: 

 3.087.975,89 USD, adică 13.455.854,94 lei reprezentând contravaloare lucrări executate în baza Contractului 

de servicii pentru construcirea peretelui de susținere nr. 41796/27.06.2018 datat 28.08.2018, precum și a actelor 

adiționale ulterioare, precum și a contractului de închiriere a unei macarale, 
 495.188 USD, adică 2.157.781,71 lei reprezentând contravaloarea produselor livrate debitoarei conform 

contractului din 07.03.2021  având ca obiect livrare de piloți tubulari de oțel. 
Creanța a fost calculată avându-se în vedere un curs USD/RON de 4,3575 lei și o partitate JD/USD de 1.41. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar constată că cererea de înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului 

stabilit de către instanță pentru depunerea declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Prin raportare la 

dispozițiile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2013, învederăm faptul că petenta a făcut 

dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei, achitată prim mandat postal. 

Pe fondul cererii: 

Prin intermediul Cererii formulate, societatea REM MUNHENDISLIK INȘAAT VE TICARET LIMITED ȘIRVETI a 

solicitat înscrierea la masa credală a Hidroconstrucția S.A. cu cu o creanţă totată în cuantum de 3.583.163,89 USD, 

echivalentul în lei 15.613.636,65 lei, creanță structurată astfel: 

 3.087.975,89 USD, adică 13.455.854,94 lei reprezentând contravaloare lucrări executate în baza Contractului 

de servicii pentru construcirea peretelui de susținere nr. 41796/27.06.2018 datat 28.08.2018, precum și a actelor 

adiționale ulterioare, precum și a contractului de închiriere a unei macarale, 
 495.188 USD, adică 2.157.781,71 lei reprezentând contravaloarea produselor livrate debitoarei conform 

contractului din 07.03.2021  având ca obiect livrare de piloți tubulari de oțel. 
În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Împuternicire avocaţială;  

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru;  

 Contractul de servicii pentru construirea peretelui de susținere nr. 41796/27.06.2018 datat 28.08.2018, 

împreună cu Actul Adițional la acest conatrct 

 Contractul datat 07.03.2021 având ca obiect luvrarea de piloți tubulari de oțel, 

 Certificate lunare de acceptare la plată acceptate de societatea debitoare 

 Centralizatoare deduceri de plata deisel, centralizare a plăților efectuate de debitoare și a facturilor emise de 

către creditoare, 

 Corespondenta purtată cu societatea debitoare 

În fapt, între creditoare şi Hidroconstrucţia S.A. s-au desfășurat relații comerciale rezultate din contractele anexate 

cererii de creanță, contracte pe care le vom prezenta în continuare. 

a) Prin contractul de servicii pentru construirea peretelui de susținere nr. 41796/27.06.2018 datat 

28.08.2018, Hidroconstructia a încredințat creditoarei efectuare de lucrări pentru realizarea lucărilor de 

construire a peretelui de susținere în cadrul unui proiect al cărui beneficiar final era Arab Potash Company, cu 

privire la refacerea Digului 19 din Iordania. 

Ca urmare a desfășurării acestui contract, creditoarea invocă existența unei creanțe de 3.087.975,89 USD, adică 

13.455.854,94 lei, creanță formată din: 

- Lucrări executate și neachitate de către societatea Hidroconstrucția în cuantum de 1.443.860,02 JD 

- 746.193,80 JD reprezentând rețineri efectuate de societatea Hidroconstructia cu titlu de garanție de bună 

execuție și garanție de performantă. 
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În ceea ce privește debitul de 1.443.860,02 JD solicitat a fi înscris la masa credală, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a analizat înscrisurile atașate declaraţiei de creanţă, constatând 

faptul că facturile sunt însoțite de certificate de plată asumate de Hidrconstructia. 

Prin urmare, contravaloarea lucrărilor executate de creditoare în cuantum de 1.443.860,02 JD va fi înscrisă la masa 

credală ca o creanță certă, lichidă și exigibilă, în echivalentul în lei. 

În ceea ce privește sumele reținute drept garanție de bună execuție și garanție de performanță, având în vedere 

dispozițiile art. 14 alin. 2 și ale art. 16 alin. 2 din contractul datat 28.08.2018, care prevede faptul că: 

Art. 14 alin. 2 

”Garanția de Bună Execuție va fi returnată Executantului în aceleasși condiții ăn care Beneficiarul va returna Garanția 

de Bună Execuție depusă de Antreprenor în favoareaBeneficiarului în termen de 10 zile de la data la care Antreprenorul 

primeste garanția sa de la Beneficiar”. 

Art. 16 alin. 2 

”Plata sumei reținute va fi efectuată după recepția întregii Lucrări în baza ConstrctuluiPrincipal și emiterea Certificatului 

de Execuție de către Inginer, în termen de 14 zile calendaristice de la data la care Antreprenorului a primit plățile de la 

Beneficiar” 

această creanță va fi înscrisă la masa credală drept o creanță sub condiție suspensivă, având în vedere faptul că nu s-a 

născut la această dată drept creditoarei la încasarea acesteia. 

b) Prin contractul încheiat la data de 07.03.2021, societatea Hidroconstructia a achiziționat de la 

creditoarea REM MUNHENDISLIK INȘAAT VE TICARET LIMITED ȘIRVETI 1.237,97 tone de piloți 

tubulari de otel.  

În temeiul acestui contract, creditoarea solicită diferența de preț dintre prețul cuprins în oferta tranmisă către 

Hidroconstructia (și acceptată de aceasta) și prețul de achiziționare a acestor produse de către creditoare, resultând astfel  

o diferență de achitat de 495.188 USD. 

În probațiune a fost depus contractul încheiat între părți și corespondența purtată. 

Verificând actele puse la dispoziție de către creditoare, consortiul de adminsitratori judiciari a contactat că acestă sumă 

nu este datorată de către Hiroconstructia, fapt ce rezultă din dispozițiile contractului încheiat între părți, respectiv: 

- Art. 3.2 ”Prețurile unitare ale mărfurilor sunt fixe pe întreaga durată a Contractului în Condiția de livrare CIF 

Portul Aquba, conform Anexei nr. 1, serviciile prevăzute de prevederile Contractului și valoarea totală rezultată 

a Contractului sunt în conformitate cu Devizul Vânzătorului nr. 2021/006 din 13 februarie 2021.” 

- Art. 10 alin 1 ”În niun caz, niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare față de cealaltă Parte pentru daune 

indirecte, subsidiare, accesorii sau speciale, sau pierderi de venituri, profituri, vânzării sau afaceri ce decurg din 

orice revendicare sau acțiune în temeiul prezentului Contract” 

Totodată, din corespondența depusă în probațiune, nu rezultă că Hidroconstrucția prin reprezentanții acesteia ar fi agreat 

modificarea contractului inițial semnat de părți.  

Raportat la aceste aspecte, considerăm că această creanță nu este datorată și nu va fi acceptată la masa credală. 

Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă:  

„creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul 

Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii insolvenţei”. 

 În considerarea acestor aspecte administratorul judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în 

vedere cursul BNR valabil pentru data de 19.01.2022 (valabil pentru data deschiderii procedurii), respectiv 1 JOD = 

1,41 USD, respectiv 1 USD= 4.3575 RON. 

Astfel, creditoarea REM MUNHENDISLIK INȘAAT VE TICARET LIMITED ȘIRVETI va fi înscrisă în Tabelul 

Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare cu o creanță, astfel: 

 8.871.185,36 lei creanță chirografară, certă, lichidă și exigibilă (calculată astfel 1.443.860,02 JD*1.41*4.3575 

lei) 

 4.584.670,67 lei,creanță chirografară afectată de condiție suspensivă (calculată astfel 

746.193,8JD*1.41*4.3575 lei. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

237. RER VEST S.A. 

RER VEST S.A., cu sediul în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 79, jud. Bihor, a formulat o cerere de înscriere la 

masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 1,370,27 lei, reprezentând contravaloarea 

facturilor restante, respectiv 200,00 lei reprezentând taxa judiciară de timbru.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 1,370,27 lei, reprezentând 

reprezentând contravaloarea facturilor restante, respectiv 200 lei reprezentând contravaloarea taxei de timbru achitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 
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 facturi fiscale; 

 dovada achitării taxei judiciare de timbru.  

În fapt, între societatea RER VEST S.A. și Hidroconstrucţia S.A. s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza cărora au 

fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea RER VEST S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 1,570,27 lei compusă din suma în cuantum de 1370,27 reprezentând contravaloarea 

facturilor restante şi suma în cuantum de 200,00 lei reprezentând taxă judiciară de timbru.  

238. RIVIERA GRUP S.R.L. 

RIVIERA GRUP S.R.L., cu sediul în Râmnicu Vâlcea,  str. Calea lui Traian, nr. 190,  jud. Vâlcea, înmatriculată în 

Registrul Comerțului sub nr. J38/653-1997, CUI RO10013773, a depus declarație de creanță înregistrată la RTZ & 

Parteners SPRL Filiala București sub nr. 324/23.02.2022, reprezentând sume neachitate de S.C. 

HIDROCONSTRUCȚIA S.A., contravaloare a unui număr de 14 facturi aferente unor livrări de piese şi accesorii auto.  

Prin cererea formulată, RIVIERA GRUP S.R.L. solicită înscrierea unei creanțe în cuantum de 18.072,45 lei. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată că Riviera Grup S.R.L. a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul unuia dintre 

practicienii în insolvență care formează consorțiul desemnat în calitate de administrator judiciar, la data de 23.02.2022.  

S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru, în cuantum de 200 lei (chitanța 226053107/22.02.2022). 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 18.072,45, reprezentând 

contravaloarea celor 14 facturi aferente unor livrări de piese şi accesorii auto.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 un număr de 14 facturi fiscale în valoare de 18.072,45  lei  

 chitanța taxă de timbru  chitanța 226053107/22.02.2022 în valoare de 200,00 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea RIVIERA GRUP S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 18.072,45, reprezentând contravaloarea produselor livrate.   

239. ROAD MIX TECHNOLOGY S.R.L.  
ROAD MIX TECHNOLOGY S.R.L. cu sediul în Bucureşti, str. Vlad, nr. 2, bl. V14A, sc. A, ap. 1, Sectorul 3 şi sediul 

procesual ales pentru comunicarea actelor în Bucureşti, Sector 6, str. Dezrobirii, nr. 44, bl. 09, sc. A, ap. 18, înregistrată 

la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/765/2012, având cod fiscal RO 29587044, reprezentată legal prin Jean 

Cristache, în calitate de administrator, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei Hidroconstrucția S.A. cu o 

creanţă în cuantum de 49.073,39 lei,  reprezentând contravaloare garanţii de bună execuţie. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Administratorul judiciar constată că cererea de înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului 

stabilit de către instanță pentru depunerea declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022.  

Prin raportare la dispozițiile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2013, creditoarea a făcut 

dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin intermediul Cererii formulate, societatea Road Mixt Technology S.R.L. a solicitat înscrierea la masa credală a 

Hidroconstrucția S.A. cu suma de 49.073,39 lei, temeiul creanței fiind constituit de contravaloarea garanţiilor de bună 

execuţie aferente Contractului de execuţie nr. 20/30.10.2014.  

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Contract de execuţie nr. 20/30.10.2014, împreună cu Actul adiţional nr. 1;  

 Factura Fiscală seria RMT 2014 nr. 0057/29.12.2014; 

 Factura Fiscală seria RMT 2015 nr. 0059/20.03.2015; 

 Factura Fiscală seria RMT 2015 nr. 0061/22.04.2015; 

 Factura Fiscală seria RMT 2015 nr. 0063/22.05.2015; 

 Fişă analitică cu miscări pe partener perioada 01.01.2013 - 31.12.2021. 

În fapt, între Road Mix Technology S.R.L., în calitate de prestator şi Hidroconstrucţia S.A., în calitate de contractor a 

fost încheiat Contractul de execuţie nr. 20/30.10.2014, obiectul acestuia fiind reprezentat de executarea şi finalizarea de 

lucrări de Stabilizare agregate naturale cu liant hidraulic “in situ” pentru realizarea lucrărilor de terasamente în cadrul 

proiectului “Proiectare şi execuţie autostradă Sebeş - Turda lot 4”. 53+700 - 64+500m 

În conformitate cu art. 4.2 din cuprinsul Capitolului IV PREŢUL CONTRACTULUI ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ:  

“Din situaţiile de lucrări lunare se va reţine o cotă de 5% calculată la valoarea producţiei certificate în luna pentru care 

se face decontarea, reprezentând sume reţinute ca garanţie de bună execuţie a lucrărilor executate de prestator.  

Contractorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă 

Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 
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garanţiei de bună execuţie Contractorul are obligaţia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată obligaţiile 

care nu au fost respectate.  

Contractorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în aceleaşi condiţii în care se restituie garanţia depusă de 

Contractor în favoarea Antreprenorului General, dar nu mai devreme de 5 zile după eliberarea de către Antreprenorul 

General a garanţiei constituită de către Contractor. Eliberarea garanţiei de bună execuţie se va face astfel:  

- 50% din valoarea garanţiei se va elibera în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepţie 

la terminarea lucrărilor, dar nu mai devreme de 5 zile după eliberarea de către Beneficiar a garanţiei constituită 

de către Contractor;  

- 50% din valoarea garanţiei se va elibera după semnarea procesului verbal de recepţie finală fără obiecţiuni (la 

48 de luni de la recepţia la terminarea lucrărilor aferente întregului obiectiv, dar nu mai devreme de 5 zile după 

eliberarea de către Antreprenorul General a garanţiei constituită de către Contractor.” 

În urma analizei efectuată asupra documentelor depuse în susţinerea declaraţiei de creanţă, administratorul judiciar 

constată următoarele:  

 Potrivit dispoziţiilor art. 2517 din Codul Civil: „Termenul prescripţiei este de 3 ani, dacă legea nu prevede un 

alt termen.”; 

 În ceea ce priveşte creanţa solicitată, apreciem că aceasta s-a prescris, nefiind anexate declaraţiei de creanţă 

documente justificative care să ateste întreruperea sau suspendarea termenului de prescripţie prevăzut de lege; 

 În conformitate cu art. 106 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă „în cazul în care, prin derogare de la prevederile art. 2.512 şi următoarele din Codul civil, 

administratorul judiciar/administratorul judiciar constată că a intervenit prescripţia extinctivă a creanţei, va 

notifica în acest sens solicitantul, fără a mai face verificări de fond ale creanţei pretinse.”. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ROAD MIX TECHNOLOGY S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, 49.073,39 lei, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între 

cele două părţi.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

240. ROMCIM S.A.  

ROMCIM S.A. (fostă CRH Ciment România S.A.), cu sediul social în Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 1 

şi 2, sector 1, înregistrată la oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/546/1991 având C.U.I. RO328750, prin 

reprezentant legal, reprezentată de avocat Alina Svetlana Bănică, cu sediul profesional în Bucureşti, str. Doamna Oltea, 

nr. 51, ap. 1, sector 2, a formulat o cerere de admitere a creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 21.618,91 lei 

reprezentând contravaloarea mărfii livrate şi neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că declaraţia de creanţă a acestui creditor a fost înregistrată la sediul unuia dintre practicienii în 

insolvență care formează consorțiul desemnat în calitate de administrator judiciar la data de 28.02.2022. De asemenea 

petenta a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 21.618,97 lei reprezentând 

contravaloarea cimentului livrat şi neachitat, şi a facturilor reprezentând penalităţi, emise şi neachitate. În dovedirea 

pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul-cadru de furnizare nr. 031/H/10.01.2020; 

 Actul adiţional nr. 1/01.02.2020; 

 Actul adiţional nr. 3/01.01.2021; 

 Actul adiţional nr. 4/22.01.2021; 

 Fişă client; 

 Factura nr. 1070275978/05.08.2021 în valoare de 1.457,96 lei; 

 Factura nr. 1070282709/07.09.2021 în valoare de 2.174,12 lei; 

 Factura nr. 1070299167/29.11.2021 în valoare de 12.917,68 lei; 

 Factura nr. 1070275979/05.08.2021 în valoare de 1.150,19 lei; 

 Factura nr. 1070282710/07.09.2021 în valoare de 443,61 lei; 

 Factura nr. 1070298671/25.11.2021 în valoare de 12.147,08 lei; 

 Factura nr. 1070275980/05.08.2021 în valoare de 202,82 lei; 

 Factura nr. 1070282711/07.09.2021 în valoare de 266,54 lei; 

 Factura nr. 1070275982/05.08.2021 în valoare de 92,28 lei; 

 Factura nr. 1070282712/07.09.2021 în valoare de 215,52 lei; 

 Dovada schimbării denumirii din CRH Ciment (România) S.A. în ROMCIM S.A.; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Împuternicire avocaţială. 
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În fapt, între ROMCIM S.A. (fostă CRH Ciment România S.A.) şi HIDROCONSTRUCȚIA S.A. s-au derulat relaţii 

comerciale în baza Contractului cadru de furnizare nr. 031/H/10.01.2020, având ca obiect vânzarea-cumpărarea de 

ciment, producţia petentei. 

Prin Actul adiţional nr. 3/01.01.2021 la Contractul cadru de furnizare nr. 031/H/10.01.2020, durata contractului a fost 

prelungită până la data de 31.01.2021, iar prin Actul adiţional nr. 4/22.01.2021 durata a fost prelungită până la data de 

31.12.2021. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ROMCIM S.A. (fostă CRH Ciment România S.A.) în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 21.618,97 lei reprezentând contravaloarea sumelor 

restante. 

241.  ROMINTUR SRL  

ROMINTUR SRL cu sediul social în Odobeşti, str. Nicolae Ioniță, nr. 36, Ajud. Vrancea, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J39/738/1992, C.U.I. RO 2716490, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând o creanță în cuantum total de 52.473,26 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță ulterior termenului limită stabilit de instanță 

(04.03.2022), respectiv la data de 21.03.2022, însă consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat ca notificarea acestui creditor nu a fost realizată și a fost repus de drept în termen.  

S-a probat  achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 52.473,26 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Fişa cont; 

 Contract de închiriere; 

 Act adițional; 

 Facturi fiscale; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată fiind într-adevăr dovedită. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea ROMINTUR SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă 

solicitată, în cuantum de 52.473,26 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate. 

242. ROMINSTA S.R.L. 

ROMINSTA S.R.L., cu sediul social în Cristeşti, str. Principală, nr. 800D, jud. Mureş, și sediul ales la Cab. av. Costea 

Vasile, situat în Târgu-Mureș, str. Justiției, nr. 4A, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. 

J26/713/1995, având CUI RO 8391486, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 31.500,00 lei, reprezentând debit principal. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

03.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 31.500,00 lei, reprezentând 

debit principal. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Împuternicire avocațială; 

 Contracte; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între creditor şi societatea debitoare a fost încheiat un raport juridic contracual intitulat Contractul Comercial de 

Prestări Servicii nr. 58/05.08.2019, având ca obiect executarea unor lucrări „proiectare și execuție devieri conducte de 

distribuție gaze naturale în loc. Viforoasa, jud. Mureș.” În acest context, creditoarea a efectuat lucrările de proiectare 

pentru care a fost stabilit prețul fix de 31.500 RON, care nu a fost achitat. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea  ROMINSTA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 31.500,00 lei, reprezentând debit principal. 

243. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. 

ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L., cu sediul în București, Piața Presei Libere, nr. 3-5, City Gate Northern Tower 

Building, et. 2, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1716/2000, avand Cod Unic de 

Înregistrare 12751583, cont RO98 RNCB 0072 0013 3914 0011 deschis la BCR Sector 1, tel 021.206.75.00, fax 
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021.314.53.37, email office.downstream@rompetrol.com, prin avocat Eduard Cristea-Bendescu, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 20.103,02 lei, reprezentând 

valoare facturi fiscale neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul unuia dintre 

practicienii în insolvență care formează consorțiul desemnat în calitate de administrator judiciar la data de 04.03.2022. 

S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 20.103,02 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor fiscale.   

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Contract de vânzare cumpărare; 

 Fișă client; 

 Facturile fiscale. 

În fapt, societatea Rompetrol Downstream S.R.L. a livrat produsele specifice către HIDROCONSTRUCŢIA S.A., în 

baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, administratorul judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei 

societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel: 

Nr. crt. Nr. Factură Data factură Valoare factură Acceptat 

1 6632253523 31.12.2021 16.094,33 lei 16.094,33lei 

2 6632269685 15.01.2022 4.008,69 lei 4.008,69 lei 

TOTAL 20.103,02 lei 20.103,02 lei 

 În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea Rompetrol Downstream S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 20.103,02 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale. 

244. ROMPREST ENERGY S.R.L.  

ROMPREST ENERGY S.R.L., cu sediul social în București, b-dul. Poligrafiei, nr. 1C, etaj 2, sector 1, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J40/329/2012, C.U.I. RO22762032, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 4.718,95  lei, reprezentând contravaloare  facturi fiscale neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul unuia dintre 

practicienii în insolvență care formează consorțiul desemnat în calitate de administrator judiciar la data de 22.02.2022. 

S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  4.718,95 lei, reprezentând 

contravaloarea facturi fiscale.   

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Copie facturi fiscale; 

 Copie contract; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, administratorul judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei 

societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat/Stornat Rest de plată 

24000337476 31.01.2022 02.03.2022 2.137,08 lei 0,00 lei 2.137,08 lei 

24000328732 31.12.2021 30.01.2022 1.686,96 lei 0,00 lei 1.686,96 lei 

24000325290 30.11.2021 30.12.2021 894,91 lei 0,00 lei 894,91 lei 

Total facturi 4.718,95 lei 0,00 lei 4.718,95 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ROMPREST ENERGY S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 4.718,95 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

245. ROSAL GRUP S.A. 

ROSAL GRUP S.A., cu sediul în Bucureşti, Soseaua Giurgiului, nr. 33A, Parter, Complex City Office Residence, 

Sector 4, având nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/8222/1994 şi CUI RO6089555, prin sucursala ROSAL 
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GRUP CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Aleea Gârbău nr. 12, Jud. Cluj, prin consilier juridic Miereanu 

Paula-Maria, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 

569,27  lei, reprezentând contravaloare  facturi fiscale neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul unuia dintre 

practicienii în insolvență care formează consorțiul desemnat în calitate de administrator judiciar la data de 28.02.2022. 

S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  569,27 lei, reprezentând 

contravaloarea facturi fiscale.   

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Copie facturi fiscale; 

 Copie contract; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, administratorul judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei 

societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. document Data document Valoare factură Achitat/Stornat Rest de plată 

Serie FCJA, Nr. 0052449 30.04.2020 404,39  0,00 lei 404,39  

Serie FCJA Nr. 0025374  29.05.2020 164,88  0,00 lei 164,88  

Total facturi 569,27 lei 0,00 lei 569,27 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ROSAL GRUP SA în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 569,27 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

246. ROSIDAV-GRUP S.R.L. 

ROSIDAV-GRUP S.R.L., cu sediul social în Câmpina, str. Petrolistului, nr. 9A, jud. Prahova, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J29/1708/2006, C.U.I. RO18911519, cu sediul procesual ales în Bucureşti, str. Iedului, nr. 3, bl. 

149A, sc. 1. et. 8, ap. 53, Sector 6, reprezentată de administrator Istrate Silviu Viorel, a formulat o cerere de înscriere la 

masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 68.696,32 lei, reprezentând contravaloarea 

serviciilor de închiriere a unei automacarale. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind depusă la 

registratura instanţei în data de 09.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 

200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 68.696,32 lei 

reprezentând contravaloarea facturilor emise și neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 contractul de închiriere nr. 203/05.05.2021; 

 facturi fiscale. 

În fapt, S.C. ROSIDAV-GRUP S.R.L. a încheiat cu HIDROCONSTRUCŢIA S.A. Contractul de închiriere nr. 

203/05.05.2021, în temeiul căruia a prestat servicii de închiriere a unei automacarale. Ca urmare a emis facturi fiscale 

care nu au fost achitate de către debitoare la termenele scadente.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, administratorul judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei 

societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. Crt. Data document Nr. document Valoarea Sold - valoarea 

1 16.11.2021 2307 19.040,00 lei 19.040,00 lei 

2 30.11.2021 2313 19.040,00 lei 19.040,00 lei 

3 15.12.2021 2319 9.196,32 lei 9.196,32 lei 

4 16.12.2021 2320 17.850,00 lei 17.850,00 lei 

5 20.12.2021 2322 3.570,00 lei 3.570,00 lei 

Total 68.696,32 lei 68.696,32 lei 

 În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. ROSIDAV-GRUP S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 
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întreaga sumă solicitată, în cuantum de 68.696,32 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de închiriere a unei 

automacarale. 

247. ROWATER NET S.A. 

ROWATER NET S.A. , cu sediul în Buzău, Şoseaua Brăilei nr. 15, jud. Buzău, CUI RO3127116, înregistrată la ONRC 

sub nr. J10/126/2013, a depus declarație de creanță reprezentând contravaloarea a două livrări materiale efectuate către  

HIDROCONSTRUCȚIA S.A. Prin cererea formulată, ROWATER NET S.A.  solicită înscrierea unei creanțe în 

cuantum de 26.358,50  lei.    

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă 

Se constată că SC ROWATER NET SA  a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță.  S-a făcut dovada 

achitării taxei de timbru, cu chitanţa 1016/16.02.2022. 

Pe fondul cererii 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 26.358,50  lei  reprezentând 

contravaloarea a două facturi fiscale din luna decembrie 2021.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 factura RWNF 10916-08.12.2021 

 factura RWNF 10917-08.12.2021 

 chitanţa 1016/16.02.2022. 

În fapt, creditoarea arată că solicitată reprezintă contravaloarea facturilor fiscale seria RWNF nr,10916/08.12.2021 (aviz 

seria RWNA nr.2054/08.12.2021) şi seria RWNF nr.10917/08.12.2021 (aviz seria RWNA nr.2055/08.12.2021), facturi 

fiscale emise de creditoare debitoarei în baza comenzilor nr.29/01.11.2021 și nr.373/06.12.2021, prin care 

HIDROCONSTRUCȚIA S.A, a achiziționat de la S.C. ROWATER NET S.A. următoarele produse - Hidrant suprateran 

RT DN 80/H1=1,25 m - 14 buc., Cot cu picior DN 80 – 14 buc., Garnitură EPDM DN 80 – 50 buc., Garnitură EPDM 

DN 100 – 50 buc. 

Analizând cererea și înscrisurile depuse de petentă, sub rezerva existenţei acestei creanţe  înscrisă în fișa client ce 

urmează a se obține de la debitoarea HIDROCONSTRUCȚIA S.A.  consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost 

desemnat în calitate de administrator judiciar urmează să constate temeinicia susținerilor SC ROWATER NET SA  și să 

procedeze la înscrierea acesteia în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma totală 

de 26.358,50  lei. 

248. ROYA RENT A AR 

ROYA RENT ACAR, cu sediul în lordania, Amman, str. Swefieh Nooh Alromi, Buliding nr. 10, reprezentată 

convențional de Cabinetul de Avocat Udrea Gabi din Bucureşti, Calea Crângași nr. 3, bl. 2, ap. 32, sector 6, e-mail: 

avgabi_udrea@yahoo.com, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 123.523,00 dinari iordanieni, reprezentând 

debit principal. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță la registratura instanţei, în termenul legal respectiv la 

data de 01.03.2022. Totodată, s-a probat achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 123.523,00 dinari 

iordanieni, reprezentând debit, format din garanţie de bună execuţie şi  contravaloarea facturilor neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contracte de subantrepriză; 

 Fişe client; 

 Taxă judiciară de timbru 

În fapt, creditoarea deţine o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii, în sumă de 123.523,00 JD, în temeiul 

raporturilor contractuale încheiate între părţi, ce privesc serviciile de care a beneficiat debitoarea la punctele de lucru 

deschise pe teritoriul lordaniei.  

Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 

înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 

procedurii insolvenţei”.  

În considerarea acestor aspecte  consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator 

judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în vedere cursul BNR valabil pentru data de 

19.01.2022 (valabil pentru data deschiderii procedurii), respectiv 1 JOD = 1,41 USD, respectiv 1 USD= 4.3575 RON.  

Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa solicitată de către creditor este următoarea: 123.523,00 JOD*1,41 

USD=174.167,43USD*4,3475 RON=757.192,902 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și admite 

parțial valoarea solicitată, procedând la înscrierea ROYA RENT ACAR în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 

categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 757.192,902 lei. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 
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249. RUBITRANS GRK S.R.L. 

RUBITRANS GRK S.R.L., cu sediul în Com. Lieşti, str. Dreptăţii, nr. 6, Jud. Galaţi, înregistrată la oficiul Registrului 

Comerţului sub nr. J17/781/2018 având C.U.I. 39436332, prin reprezentant legal, a formulat o cerere de admitere a 

creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 212.368,47 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declaraţia de creanţă la data de 25.02.2022. Petenta a făcut dovada achitării 

unei taxe judiciare de timbru de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 212.368,47 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor fiscale şi neachitate de către debitoare. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Centralizator facturi emise şi neîncasate până la data de 19.01.2022; 

 Facturi, Avize de însoţire a mărfii, deconturi marfă; 

În fapt, între RUBITRANS GRK S.R.L. şi HIDROCONSTRUCŢIA S.A. au fost încheiate Contractele de prestări 

servicii nr. 4898/21.09.2020 şi 887/17.02.2022, pentru prestări servicii. 

Debitoarea achita facturile comunicate de către creditoare, din care reţinea un procent de 10% din valoarea achitată. 

Astfel, având în vedere faptul că la momentul actual nu s-au întocmit Procesele verbale de recepţie la terminarea 

lucrărilor, returnarea garanţiilor de bună execuţie nu este disponibilă a fi restituită.  

Pentru toate aceste motive, în urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul 

de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată 

este întemeiată și admite parțial valoarea solicitată, procedând la înscrierea RUBITRANS GRK S.R.L. în Tabelul 

Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu următoarele sume: 

 cu suma în cuantum de 117.089,96 lei, ca fiind o creanțe pură și simplă; 

 cu suma în cuantum de 95.278,51 lei, reprezentând garanții de bună execuție în temeiul relațiilor contractuale 

dintre petentă și debitoare, sub condiția suspensivă a recepționării finale a lucrărilor executate; 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

250. BG TRANSMAR S.R.L. 

BG TRANSMAR S.R.L., cu sediul în oraşul Nehoiu, str. Ing. Costache Nicolae, bloc B3b, etaj 1, ap. 3, jud. Buzău, 

înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J10/338/2002, având CUI 14707444, reprezentată legale prin domnul Ghinea 

Grini având funcția de Administrator, a formulat o cerere de admitere a creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 

161.604,24 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declaraţia de creanţă la data de 25.02.2022. Petenta a făcut dovada achitării 

unei taxe judiciare de timbru de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 161.604,24 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor fiscale şi achitate parţial de către debitoare. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturile fiscale; 

 Contracte de subantrepriză; 

 Taxa judiciară de timbru; 

 Împuternicirea avocaţială. 

În fapt, între creditoare şi debitoare au fost încheiate mai multe contracte de prestări servicii de manoperă şi lucrări, în 

temeiul cărora BG TRANSMAR S.R.L. a emis către debitoare mai multe facturi fiscale.  

Pentru toate aceste motive, în urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul 

de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată 

este întemeiată și admite parțial valoarea solicitată, procedând la înscrierea BG TRANSMAR S.R.L. în Tabelul 

Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu următoarele sume: 

 cu suma în cuantum de 32.703,82 lei, ca fiind o creanțe pură și simplă; 

 cu suma în cuantum de 128.900,42 lei, reprezentând garanții de bună execuție în temeiul relațiilor contractuale 

dintre petentă și debitoare, sub condiția suspensivă a recepționării finale a lucrărilor executate; 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

251. POPOVICI NIȚU STOICA & ASOCIAȚII 

POPOVICI NITU STOICA & ASOCIATII cu sediul social în mun. București, Calea Dorobanți, nr. 239, etaj 6, sector 1, 

având C.U.I. RO  15168518, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei 

creanțe în cuantum de 2.308.400,40 lei, reprezentând onorarii avocaţiale datorate și dobândă legală penalizatoare. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 
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Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul 

administratorului judiciar la data de 04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum 

de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 2.308.400,40 lei, 

reprezentând onorarii avocaţiale datorate și dobândă legală penalizatoare. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Acte adiționale; 

 Contract; 

 Împuternicire avocațială; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, administratorul judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei 

societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel: 

Nr. Factură Data factură Data scadentă Valoare factură Achitat/Stornat Rest de plată 
Curs euro la data 

deschiderii procedurii 
Rest de plată LEI 

54 17.01.2019 16.02.2019 48.228,00€ 22.698,34€ 25.529,66€ 

4,9447 

126.236,51 lei 

215 22.03.2019 21.04.2019 9.555,00€ 0,00€ 9.555,00€ 47.246,61 lei 

216 22.03.2019 21.04.2019 13.747,00€ 0,00€ 13.747,00€ 67.974,79 lei 

321 12.04.2019 12.05.2019 4.777,00€ 0,00€ 4.777,00€ 23.620,83 lei 

322 12.04.2019 12.05.2019 43.548,00€ 0,00€ 43.548,00€ 215.331,80 lei 

323 12.04.2019 12.05.2019 19.560,00€ 0,00€ 19.560,00€ 96.718,33 lei 

496 28.05.2019 28.05.2019 4.777,00€ 0,00€ 4.777,00€ 23.620,83 lei 

497 28.05.2019 28.05.2019 8.747,00€ 0,00€ 8.747,00€ 43.251,29 lei 

633 24.06.2019 24.07.2019 4.777,00€ 0,00€ 4.777,00€ 23.620,83 lei 

634 24.06.2019 24.07.2019 6.541,00€ 0,00€ 6.541,00€ 32.343,28 lei 

721 11.07.2019 10.08.2019 4.777,00€ 0,00€ 4.777,00€ 23.620,83 lei 

722 11.07.2019 10.08.2019 5.625,00€ 0,00€ 5.625,00€ 27.813,94 lei 

724 11.07.2019 10.08.2019 37.113,00€ 0,00€ 37.113,00€ 183.512,65 lei 

771 02.08.2019 01.09.2019 4.777,00€ 0,00€ 4.777,00€ 23.620,83 lei 

779 06.08.2019 05.09.2019 13.386,00€ 0,00€ 13.386,00€ 66.189,75 lei 

918 24.09.2019 24.10.2019 4.777,00€ 0,00€ 4.777,00€ 23.620,83 lei 

919 24.09.2019 24.10.2019 2.117,00€ 0,00€ 2.117,00€ 10.467,93 lei 

1126 06.11.2019 06.12.2019 4.777,00€ 0,00€ 4.777,00€ 23.620,83 lei 

1127 06.11.2019 06.12.2019 7.397,00€ 0,00€ 7.397,00€ 36.575,95 lei 

1128 06.11.2019 06.12.2019 7.926,00€ 0,00€ 7.926,00€ 39.191,69 lei 

1324 11.12.2019 10.01.2020 4.777,00€ 0,00€ 4.777,00€ 23.620,83 lei 

1325 11.12.2019 10.01.2020 3.384,00€ 0,00€ 3.384,00€ 16.732,86 lei 

1326 11.12.2019 10.01.2020 4.777,00€ 0,00€ 4.777,00€ 23.620,83 lei 

1327 11.12.2019 10.01.2020 1.316,00€ 0,00€ 1.316,00€ 6.507,23 lei 

142 10.02.2020 11.03.2020 4.777,00€ 0,00€ 4.777,00€ 23.620,83 lei 

143 10.02.2020 11.03.2020 8.588,00€ 0,00€ 8.588,00€ 42.465,08 lei 

144 10.02.2020 11.03.2020 357,00€ 0,00€ 357,00€ 1.765,26 lei 

298 16.04.2021 16.05.2021 42.881,00€ 0,00€ 42.881,00€ 212.033,68 lei 

299 16.04.2021 16.05.2021 25.079,00€ 0,00€ 25.079,00€ 124.008,13 lei 

477 10.06.2021 10.07.2021 18.995,00€ 0,00€ 18.995,00€ 93.924,58 lei 

947 11.11.2021 11.12.2021 12.736,00€ 0,00€ 12.736,00€ 62.975,70 lei 

948 11.11.2021 11.12.2021 28.598,00€ 0,00€ 28.598,00€ 141.408,53 lei 

1065 10.12.2021 09.01.2022 2.146,00€ 0,00€ 2.146,00€ 10.611,33 lei 

1066 10.12.2021 09.01.2022 1.117,00€ 0,00€ 1.117,00€ 5.523,23 lei 

Total 416.457,00€ 22.698,34€ 393.758,66€ EUR 1.947.018,45 lei 

Sinteza analizei declaraţiei de creanţă se prezintă astfel: 

 Total 

Debit principal ctr.130 din 

06.05.2003 oct 2018-

noiembrie 2021 

Debit principal ctr. 13 

din 06.05.2003 

decembrie-ianuarie 

2022 

dobândă legală 

penalizatoare. 

Solicitat 2.308.400,80 lei 1.947.018,44 lei 19.467,68 lei 341.914,68 lei 

Acceptat 2.308.400,80 lei 1.947.018,44 lei 19.467,68 lei 341.914,68 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea POPOVICI NITU STOICA & ASOCIATII  în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 2.308.400,40 lei, reprezentând onorarii avocaţiale datorate și 

dobândă legală penalizatoare. 

252. S.I.M.A.R. S.A. 
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S.I.M.A.R. S.A. cu sediul social în Mun. București, b-dul. Preciziei, nr. 1, sector 6, înregistrată în Registrul Comerțului 

sub nr. J40/284/1991, C.U.I. 433497, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând o creanță în 

cuantum total de 28.519,51  lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate și penalităţi de întârziere.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul unuia dintre 

practicienii în insolvență care formează consorțiul desemnat în calitate de administrator judiciar la data de 23.02.2022. 

S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  28.519,51 lei, reprezentând 

contravaloarea facturi fiscale.   

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi restante; 

 Comenzi de lucru; 

 Dovada expedierii bunurilor; 

 Procese-verbale de finalizare a serviciilor; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, în baza comenzii societății debitoare, S.I.M.A.R. S.A. a prestat servicii de servicii de metrologie. De comun 

acord, părțile au stabilit valoarea comenzii, precum și modalitățile și termenele de plata. 

În urma acestei relații contractuale, pana la data deschiderii procedurii, S.I.M.A.R. S.Ă. a emis facturi în valoare de 

totală de 17.871,71 lei, din care a mai rămas de achitat un debit restant total de 15.468,86 lei, 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.I.M.A.R. S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 28.519,51 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

253. S.N. CONSTRUCTION S.R.L. 

S.N. CONSTRUCTION S.R.L., persoană juridică de drept srilankez, cu sediul în Sri Lanka, 765/87 A, National 

Housing Scheme, Maligawatta, Colombo 10, înregistrată sub nr. 04/1990, reprezentată convenţional de Societatea Civilă 

de Avocaţi - Gorun şi Asociaţii, cu sediul în Bucureşti, Sector 5, Bd. Naţiunile Unite, nr. 4, bloc 107A, etaj 9, a solicitat 

înscrierea la masa credală a debitoarei Hidroconstrucția S.A. cu o creanţă în cuantum de 16.727,54 USD. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Administratorul judiciar constată că cererea de înscriere la masa credală a fost formulată anterior împlinirii termenului 

stabilit de către instanță pentru depunerea declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Prin raportare la 

dispozițiile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2013, creditoarea a făcut dovada achitării 

taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin intermediul Cererii formulate, societatea S.N. Construction S.R.L. a solicitat înscrierea la masa credală a 

Hidroconstrucția S.A. cu suma de 16.727,54 USD, temeiul creanței, conform susţinerii petentei, fiind constituit de 

contravaloarea unui număr de 4 facturi fiscale, precum şi contravaloarea penalităţilor de întârziere echivalente cu 

dobânda legală calculată de la scadenţă până la momentul plăţii efective.  

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Împuternicire avocaţială; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Factura fiscală nr. 710/30.10.2021;  

 Factura fiscală nr. 715/05.11.2021;  

 Factura fiscală nr. 896/03.12.2021;  

 Factura fiscală nr. 921/13.12.2021;  

 Dovada plăţii de către Hidroconstrucţia S.A. a sumei de 17.395,65 USD; 

 Contract de prestări servicii nr. 35/693/19.06.2019 

 Dovada depunerii declaraţiei tip D017. 

În fapt, între Hidroconstrucţia S.A., în calitate de beneficiar şi S.N. Construction S.R.L., în calitate de prestator a fost 

încheiat Contractul de prestări servicii nr. 35/693/19.06.2019. 

Astfel, învederăm faptul că în conformitate cu art. 1 Obiectul Contractului din cuprinsul Contractului de prestări servicii 

nr. 35/693/19.06.2019:  

“1.1. În termenii şi condiţiile stabilite prin prezentul Contract, Prestatorul este de acord să pună la dispoziţie personal 

calificat Beneficiarului, în vederea executării de lucrări de construcţii conform specificaţiilor şi cerinţelor Beneficiarului.  

1.2. Lucrările de construcţii vor fi efectuate de personalul propriu (angajaţii) al Prestatorului, care va fi detaşat pe durata 

prezentului Contract la punctele de lucru/terţi beneficiari cu care Beneficiarul are încheiate contracte.  

1.3. Beneficiarul va subcontracta serviciile privind procesul migraţionist societăţii PRO VP Bucureşti S.R.L. care va 

face toate diligenţele necesare, dar fără a se limita la acestea (în conformitate cu OG 24/2015 privind încadrarea în 

muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României) pentru detaşarea personalului selecţionat în Sri Lanka, în România 

în conformitate cu Contractul de Consultanţă şi prestări servicii nr. 35/364/5.4.2019.”  

Totodată, potrivit art. 9 Plata preţului Contractului din cuprinsul Contractului de prestări servicii nr. 35/693/19.06.2019: 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

486 

“9.1. Prestatorul va transmite lunar factura emisă în baza prezentului Contract la datele de contact prevăzute în prezentul 

Contract. 

9.2. Plata facturilor emise de către Prestator în baza prezentului Contract va fi efectuată în termen de maxim 5 zile 

calendaristice de la confirmarea facturii de către Beneficiar, dar nu mai târziu de data de 10 a fiecărei luni.  

9.3. Părţile vor efectua regularizări lunare ale sumelor de plată, conform serviciilor efectiv prestate, precum şi a 

compensării sumelor datorate reciproc de către Părţi.” 

În cuprinsul Cererii formulate, societatea S.N. Construction S.R.L. arată faptul că din contravaloarea celor patru facturi 

fiscale depuse în susţinerea pretenţiilor sale, debitoarea Hidroconstucţia S.A. a efectuat o plată în cuantum de 17.396,65 

USD, rămânând astfel un rest de plată de 16.727,54 USD. 

Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă: 

„creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul 

Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii insolvenţei”. 

Conform site-ului www.cursbnr.ro, „cursul BNR este comunicat către Banca Naţională a României în fiecare zi bancară, 

în jurul orei 14. Acest curs este valabil pentru ziua următoare, implicit pentru toate tranzacţiile ce urmează a fi făcute în 

ziua următoare”. 

În considerarea aspectelor antemenţionate, administratorul judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută 

având în vedere cursul BNR valabil pentru data de 18 Ianuarie 2022 (valabil pentru data deschiderii procedurii), 

respectiv 1 USD = 4.3575 RON. 

Aşadar, aplicând conversia sus redată, creanţa la care ar fi îndreptăţită creditoarea este următoarea: 16.727,54 USD * 

4.3575 RON = 72.890,25 lei. 

Prin urmare, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la 

înscrierea S.N. Construction S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor Hidroconstrucţia S.A., în categoria creanțelor 

chirografare, cu suma de 72.890,25 lei, echivalentul sumei solicitate de 16.727,54 USD potrivit cursului BNR valabil la 

data deschiderii procedurii de insolvenţă. 

254. SAFETY SOLUTIONS COMMUNITY S.R.L. 

SAFETY SOLUTIONS COMMUNITY S.R.L., cu sediul social în Focşani, str. Dimitrie Cantemir, nr. 3, bl. P, ap. 39, 

jud. Vrancea, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J39/195/2014, C.U.I. RO33033365, reprezentată de 

administrator Zamfiroiu Cătălin, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei 

creanțe în cuantum de 2.670 lei reprezentând contravaloarea serviciilor prestate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind depusă la 

sediul administratorului judiciar în data de 04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 2.670 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor VN-SAF 5867/01.10.2021, VN-SAF 5923/03.11.2021, VN-SAF 5959/03.12.2021 emise în 

urma relaţiilor contractuale desfăşurate între petentă şi debitoare. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 contractul de prestări servicii nr. 2564/01.07.2021; 

 facturile VN-SAF 5867/01.10.2021, VN-SAF 5923/03.11.2021, VN-SAF 5959/03.12.2021; 

 fişă analitică partener. 

În fapt, S.C. SAFETY SOLUTIONS COMMUNITY S.R.L. a desfăşurat relaţii comerciale cu debitoarea S.C. 

HIDROCONSTRUCŢIA S.A., în baza cărora au fost emise facturile mai sus enumerate, care nu au fost achitate de către 

debitoare la termenul scadent.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, administratorul judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei 

societăți, creanță înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. 

document 

Data 

document 
Perioada de facturat 

Data 

scadentă 15 

zile cf art.6 

din ctr. 330 

din 

01.07.2021 

Valoare 

factură 2300 

lei/luna+TVA 

cf art.5 din 

ctr. 330 din 

01.07.2021 

Achitat 
Rest de 

plată 

5867 01.10.2021 iulie-septembrie 2021 16.10.2021 8.211,00 lei 0,00 lei 8.211,00 lei 

5923 03.11.2021 octombrie 2021 18.11.2021 2.737,00 lei 0,00 lei 2.737,00 lei 

5959 03.12.2021 noiembrie 2021 18.12.2021 2.737,00 lei 0,00 lei 2.737,00 lei 

TOTAL  18.11.2021 13.685,00 lei 0,00 lei 
13.685,00 

lei 

http://www.cursbnr.ro/
http://www.cursbnr.ro/
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În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. SAFETY SOLUTIONS COMMUNITY S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 2.670 lei reprezentând contravaloarea facturilor VN-

SAF 5867/01.10.2021, VN-SAF 5923/03.11.2021, VN-SAF 5959/03.12.2021. 

255. SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA S.R.L. 

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA S.R.L., cu sediul social în București, Şos. Pipera, nr. 43, 

Clădirea Floreasca Park, Corpul A, birourile 25-41, et. 3, sector 2, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. 

J40/16947/1994, având C.U.I. RO  6194577, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 349.589,90 lei, reprezentând debit principal și penalităţi de întârziere. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul unuia dintre 

practicienii în insolvență care formează consorțiul desemnat în calitate de administrator judiciar, la data de 04.03.2022. 

S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 349.589,90 lei, reprezentând 

contravaloare factură fiscală neachitată. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contracte; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între societatea creditoare și societatea debitoare HIDROCONSTRUCȚIA S.A. s-au desfăşurat raporturi 

comerciale potrivit cărora SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA S.R.L. a vândut și livrat 

debitoarei tuburi și fitinguri PAM din fontă ductilă (denumite în continuare “Produsele”), cu specificațiile tehnice și 

prețurile unitare stabilite de părți în Contractul de procurare resurse materiale nr. 2/28.01.2020 („Contractul”) și în 

anexele sale.  

În urma relaţiilor comerciale existente au fost emise de către creditoare mai multe facturi de marfă către debitoare, 

cuprinzând contravaloarea bunurilor comandate de către aceasta conform comenzilor de marfă. Dintre acestea, facturile 

corespunzătoare perioadei 31 iulie 2021 – 29 noiembrie 2021, și anume: facturile nr. 78006591/31.07.2021, 

78006592/31.07.2021, 78006593/31.07.2021 și 78006843/29.11.2021.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, administratorul judiciar a constatat 

faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la înscrierea SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS 

ROMÂNIA S.R.L.  în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă 

solicitată, în cuantum de 349.589,90 lei, reprezentând contravaloare factură fiscală neachitată. 

256. SALUBRITATE ECOLOGICĂ CISLĂU S.R.L. 

SALUBRITATE ECOLOGICĂ CISLĂU S.R.L. cu sediul social în sat Cislău, com. Cislău, Tarlaua nr. 136, nr. 395, 

jud. Buzău, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J10/776/2017, C.U.I. 37777066, a formulat o cerere de înscriere 

la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 524,78 lei, reprezentând contravaloare 

servicii neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv 15.02.2022. S-

a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 524,78 lei, reprezentând 

valoare facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturile fiscale restante; 

 Contract nr. 4115/20.10.2021 

 Confirmări de primire poştale; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între cele două părţi s-au desfăşurat relații comerciale constand in prestări servicii de colectare, transport și 

depozitare la groapa ecologica a deseurilor solide menajere nepericuloase în baza contractului de prestări servicii nr. 

4115/20.10.2021. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea SALUBRITATE ECOLOGICA CISLĂU S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 524,78 lei reprezentând contravaloarea facturilor 

restante. 

257. SĂNDICĂ GHIŢĂ 

SĂNDICĂ GHIŢĂ, date cu caracter personal, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 973,83 lei şi 200 euro, reprezentând contravaloarea utilităților neachitate de către 

chiriaş. 
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Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 03.03.2022, data poştei. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 

200 de lei. 

Pe fondul cererii: Prin cererea formulată, petentul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 973,83 lei 

şi 200 euro, reprezentând contravaloarea utilităților neachitate de către chiriaş. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul de închiriere nr. 2539/26.07.2019 înregistrat la Administraţia Financiară cu nr. 4876/29.07.2019, 

precum şi actele adiţionale acestuia prin care s-a prelungit perioada de închiriere/cuantumul chiriei;  

 Facturile a căror plată nu a mai fost realizată; 

 Facturile şi extrasele de cont care dovedesc că plata contravalorii utilităților aparține locatarului;  

 Dovada achitării taxei de timbru în cuantum de 200 lei;  

În fapt, între SĂNDICĂ GHIŢĂ şi HIDROCONSTRUCȚIA S.A, cu sediul în mun. București, sector 1, strada Calea 

Dorobanţilor nr. 1, sucursala UCM Jiu cu sediul în Târgu Jiu, strada Hidrocentralei nr. 49, jud. Gorj, înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. J40/1726/1991 s-a încheiat contractul de închiriere nr. 2539/26.07.2019 înregistrat la 

Administraţia Financiară cu nr. 4876/29.07.2019, contract ce are ca obiect închirierea imobilului situat în localitatea 

Liești, strada Anghel Saligny nr. 96, bl. Cireș, ap. 27, jud. Galaţi.  

Conform contractului de închiriere şi a uzanțelor părților, cheltuielile referitoare la plata chiriei lunare şi a utilităților 

(gaz, curent) au rămas în sarcina locatarului şi urmau să fie virate, în fiecare data de 15 a lunii, în contul nr. 

RO11BRDE180SV63336001800 deschis pe numele SANDICA GHITA. Astfel, prezenta declarație este depusă pentru a 

solicita plata contravalorii chiriei pentru luna ianuarie (şi care a avut, conform contractului de închiriere, data scadentă 

în 15.01.2022) şi a facturilor la utilități corespunzătoare lunilor decembrie 2021 şi ianuarie 2022 care nu au fost achitate 

de către locatar, 

Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 

înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 

procedurii insolvenţei”. 

În considerarea acestor aspecte  consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator 

judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în vedere cursul BNR valabil pentru data de 

19.01.2022 (valabil pentru data deschiderii procedurii), respectiv 1 EUR = 4.9447 RON.  

Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa solicitată de către creditor este următoarea: 200,00 Euro*4,9447 

RON =988.94 lei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de  consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator 

judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la înscrierea dlui SĂNDICĂ GHIŢĂ în 

Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 

1.962,77 lei, reprezentând chirie bun imobil şi contravaloarea utilităților neachitate. 

258. SATELLITE LEASING COMPANY 

SATELLITE LEASING COMPANY, cu sediul în lordania, 248 Mecca Street, Amman, a formulat o declaraţie de 

creanţă solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 14,720.08 dinari iordanieni, reprezentând debit principal. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță la registratura instanţei, în termenul legal respectiv la 

data de 04.03.2022. Totodată, s-a probat achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 123.523,00 dinari 

iordanieni, reprezentând debit, format din garanţie de bună execuţie şi  contravaloarea facturilor neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Taxă judiciară de timbru 

În fapt, creditoarea deţine o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii, în sumă de 14,720.08 dinari iordanieni, 

în temeiul raporturilor contractuale încheiate între părţi, ce privesc serviciile de care a beneficiat debitoarea la punctele 

de lucru deschise pe teritoriul lordaniei. 

Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi 

înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii 

procedurii insolvenţei”.  

În considerarea acestor aspecte  consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator 

judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în vedere cursul BNR valabil pentru data de 

19.01.2022 (valabil pentru data deschiderii procedurii), respectiv 1 JOD = 1,41 USD, respectiv 1 USD= 4.3575 RON.  

Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa solicitată de către creditor este următoarea: 14,720.08 JOD*1,41 

USD=20.755,31USD*4,3475 RON=90.233,72 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și admite 
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parțial valoarea solicitată, procedând la înscrierea Satellite Leasing Company în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 

categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum total de 90.233,72 lei. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

259. S.C. ABRAZIV EXPERT S.R.L. 

S.C. ABRAZIV EXPERT S.R.L., având sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Alexandru Lahovari, nr. 4, jud. Vâlcea, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J38/295/2016, C.U.I. RO 35890424, prin reprezentant legal dl. Mucalau 

Andrei Leonard, a formulat declarație de creanță pentru suma de 76.361,71 lei, reprezentând facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată faptul că cererea a fost înregistrată la registratura Tribunalului București, Secția a VII-a la data de 

15.02.2022, în termenul legal de formulare a declaraţiilor de creanţă.  Totodată, petenta a efectuat plata taxei de timbru 

în cuantum de 200 de lei., dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Pe fondul cererii: 

Se constată faptul că petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 76.361,71 lei, reprezentând 

contravaloarea bunurilor pe care aceasta le-a vândut către debitoare. 

În susținerea pretențiilor sale, societatea a anexat: 

 Fișa clientului pentru societatea Hidroconstrucția S.A.; 

 Extrasul de cont, cu confirmare de sold pentru suma solicitată; 

 Facturi fiscale aferente vânzărilor încheiate; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

Din documentele justificative anexate declarației de creanță rezultă faptul că societatea debitoare a achiziționat de la 

petentă bunuri utilizate, de regulă, în procesele tehnice pe care debitoarea le efectua. Printre acestea, se numără vopsea, 

diluant, vaselină cabluri de sudură și clești, burghie, sârmă zincată și împletituri metalice. 

Achizițiile au avut caracter punctual, fiind achiziționate fie mai multe bunuri deodată, fie unul singur, iar pentru fiecare 

vânzare petenta a emis câte o factură distinctă, acestea fiind anexate prezentei declarații de creanță. 

Din analiza documentelor atașate, administratorul judiciar constată că valoarea creanței solicitate se compune după cum 

urmează: 

Nr. Crt. Data document Număr document Valoarea - RON 

1 22.10.2021 21142 3.050,05 lei 

2 22.10.2021 21161 95,30 lei 

3 28.10.2021 21265 8.400,00 lei 

4 28.10.2021 21266 245,90 lei 

5 29.10.2021 21334 2.199,00 lei 

6 03.11.2021 21425 24.927,69 lei 

7 04.11.2021 21467 2.307,01 lei 

8 04.11.2021 21470 150,00 lei 

9 05.11.2021 21508 13.341,51 lei 

10 09.11.2021 21572 404,00 lei 

11 11.11.2021 21662 16.072,02 lei 

12 15.11.2021 21699 149,00 lei 

13 23.11.2021 21932 2.870,04 lei 

14 24.11.2021 21981 300,00 lei 

15 29.11.2021 22062 672,00 lei 

16 29.11.2021 22068 1.178,10 lei 

Total  76.361,71 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. ABRAZIV EXPERT S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 76.361,71 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

260. S.C. ABT VIALEX SECOLUL XXI S.R.L. 

S.C. ABT VIALEX SECOLUL XXI S.R.L., cu sediul în Albota, nr. 439A, judeţul Argeş, CUI RO24981498, 

înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/79/2009, prin reprezentant legal Tănase Bogdan Constantin, a formulat o 

cerere de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva Hidroconstrucţia S.A. pentru suma de 150.000 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a înregistrat cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă la data de 06.01.2022. 

S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită deschiderea procedurii insolvenţei pentru suma totală de 150.000 lei, 

reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate.  
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În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele: 

 extras Portalul Instanţelor de Judecată privind soluţia din dosarul nr. 14937/280/2020, aflat pe rolul 

Judecătoriei Piteşti; 

 Contract de prestaţii nr. 1545/30.05.2019, la Contractul nr. 149/02.08.2018 “Proiectare şi execuţia 

lucrărilor de Regularizare pârâu Bascov amonte confluenţă cu râul Argeş, jud Argeş” încheiat între 

Hidroconstrucţia S.A. - Sucursala/UCM Argeş, în calitate de “Contractor” şi S.C. ABT Vialex Secolul 

XXI S.R.L. în calitate de “Prestator”; 

 Nota de negociere nr. 4/587/02.04.2020; 

 Factura nr. VLX nr. 280/26.06.2020 în valoare de 35.342,51 lei; 

 Factura nr. VLX nr. 259/13.08.2019 în valoare de 158.425,89 lei; 

 Factura nr. VLX nr. 268/11.11.2019 în valoare de 123.822,34 lei; 

 Factura nr. VLX nr. 269/11.11.2019 în valoare de 182.454,67 lei; 

 Factura nr. VLX nr. 274/31.03.2020 în valoare de 89.080,28 lei; 

 Factura nr. VLX nr. 273/15.01.2020 în valoare de 281.737,51 lei; 

 Anexa nr. 1 la Contract; 

 Act Adiţional nr. 1 la Contractul de prestaţii nr. 1545 P/30.05.2019; 

 Anexa la actul adiţional; 

 Act adiţional nr. 2 la Contractul de prestaţii nr. 1545 P/30.05.2019; 

 Anexa la actul adiţional; 

 Situaţie istoric facturi neîncasate; 

 Situaţia facturi încasate; 

 Extase de cont. 

În fapt, S.C. ABT VIALEX SECOLUL XXI S.R.L. şi HIDROCONSTRUCŢIA S.A. au avut loc relaţii de natură 

comercială în temeiul cărora petenta a efectuat lucrări şi a prestat servicii în interesul societăţii debitoare conform 

Contractului nr. 1545P/30.05.2019.  

La data de 02.04.2020 s-a încheiat Nota de negociere înregistrată sub nr. 4/578/02.04.2020 prin care sunt reeşalonate 

plăţile şi s-a renunţat la perceperea penalităţilor de întârziere. De asemenea s-a stabilit un debit total în sumă de 

703.304,77 lei (conform susţinerilor petentei, conform contractului şi a facturilor emise, debitul ar fi mai mare), cu 

prelungirea termenelor de plată. 

De la data încheierii Notei de negociere şi până la introducerea cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă, debitorul 

a achitat mai multe sume de bani, rămânând de plată suma de 150.000 lei, sumă recunoscută şi prin Hotărârea 

judecătorească nr. 38/2021  07.01.2021, pronunţată de Judecătoria Piteşti, Secţia Civilă, în dosarul nr. 14937/280/2020. 

Având în vedere faptul că de la data înregistrării cererii de deschidere a procedurii de către creditorul S.C. ABT 

VIALEX SECOLUL XXI S.R.L. şi până la data deschiderii procedurii insolvenţei Hidroconstrucţia S.A., respectiv data 

de 19.01.2021 acesta nu a depus precizare la cererea de deschidere, cu menţionarea sumei totale rămase de plată de către 

debitoare, administratorul judiciar a solicitat documente suplimentare. 

Astfel, în baza fişei partener comunicată la data de 24.02.2022 de către S.C. ABT VIALEX SECOLUL XXI S.R.L., 

rezultă o creanţă actuală a Hidroconstrucţia S.A. în valoare de 128.149,23 lei, creanţa prezentându-se astfel: 

 Total Debit principal 

Solicitat 150.000,00 lei 150.000,00 lei 

Acceptat 128.149,23 lei 128.149,23 lei 

În concluzie, în urma analizării cererii de deschidere a procedurii insolvenţei și a înscrisurilor anexate acesteia, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma 

solicitată este parţial întemeiată și va proceda la înscrierea S.C. ABT VIALEX SECOLUL XXI S.R.L. în Tabelul 

Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu o creanță în cuantum de 128.149,23 lei, sub condiţia 

suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

261. S.C. ADI & IULIA S.R.L. 

S.C. ADI & IULIA S.R.L., având sediul în Lancrăm, str. Dealului nr. 5 jud. Alba, înregistrată în Registrul Comerțului 

sub nr. J01/768/2006, atribut fiscal RO18877875, prin reprezentant legal dl. Putan Vasile Visalon, a formulat declarație 

de creanță pentru suma de 85.655,81 lei, reprezentând facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată faptul că cererea a fost înregistrată la registratura Tribunalului București, Secția a VII-a la data de 

01.03.2022, în termenul legal de formulare a declaraţiilor de creanţă.  Totodată, petenta a efectuat plata taxei de timbru 

în cuantum de 200 de lei., dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Pe fondul cererii: 

Se constată faptul că petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 85.655,81 lei, reprezentând 

facturilor fiscale. 

În susținerea pretențiilor sale, societatea a anexat: 
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 Copie conformă cu originalul de pe contractul nr 1/6448 din 14.08.2020. 

 Copie conformă cu originalul de pe actul adițional nr 3 din data de 29.04.2021. 

 copie fișa de client. 

 Copie conforma cu originalul de pe facturile fiscale in debit.  

În fapt, între creditoare și debitoare s-au desfasurat raporturi comerciale constand prestări servicii, în speţă fiind lucrări 

de extindere rețele de canalizare în Sancel. La data 04.08.2020  între părți s-a semnat contractul de subantrepriză nr. 

1/6448 14.08.2020, urmat apoi la data de 29.04.2021 de actul adițional nr. 3 în baza căruia ca urmare a îndeplinirii 

obligației asumată creditoarea a emis în perioada 30.09.2020-06.12.2021 neachitate de către debitoare.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea S.C. ADI & IULIA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 25.655,82 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi.  

 cu suma în cuantum de 59.999,99 lei, creanţă pură şi simplă.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

262. S.C ADIANA COM S.R.L. 

S.C. ADIANA COM S.R.L., cu sediul social în Târgu Mureş, str. Dezrobirii nr. 40, jud. Mureş, identificată cu C.U.I. 

RO 16536618, J26/1039/2004, reprezentată legal de Crişan Vasile în calitate de administrator, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 75.697,65 lei, reprezentând 

contravaloare servicii neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv 03.03.2022. S-

a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 75.697,65 lei, reprezentând 

valoare facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Fişă contabilă cont client HIDROCONSTRUCŢIA S.A.  

 Facturi fiscale emise către debitoare seria M nr.32213046 /30.11.2019, Seria M 

nr.32213566/30.12.2019, Seria MS nr.971/28.02.2020, Seria MS nr.1592/27.03.2020, MS 

nr.1660/31.03.2020, Seria MS nr.2329/30.04.2020  

 Chitanță taxă judiciară de timbru în valoare de 200 lei în original.  

În fapt, între cele două părţi s-au desfăşurat relații comerciale, respectiv furnizarea de produse specifice lucrărilor de 

construcţii. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea SC. ADIANA COM S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu suma în cuantum de 7.597,65 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante, diferenţa fiind 

respinsă. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

263. S.C. ALIMAR CONINF S.R.L. 

S.C. ALIMAR CONINF S.R.L., având sediul în Sibiu, str George Topârceanu, nr. 30, C.U.I. RO 30547795, înregistrată 

în Registrul Comerțului  sub nr. J32/725/2012, a formulat declarație de creanță pentru suma de 15.458,63 lei, 

reprezentând garanții de buna execuţie. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată faptul că cererea a fost înregistrată la registratura Tribunalului București, Secția a VII-a la data de 

04.03.2022, în termenul legal de formulare a declaraţiilor de creanţă.  Totodată, petenta a efectuat plata taxei de timbru 

în cuantum de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Pe fondul cererii: 

Se constată faptul că petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 15.458,63 lei, reprezentând 

facturilor fiscale. 

În susținerea pretențiilor sale, societatea a anexat: 

 Facturi fiscale; 

 Contract de subantrepriză 

 copie fișa de client. 

În fapt, între societatea S.C. ALIMAR CONINF S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, 

conform contractului prestări servicii, în baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la 

termenul scadent menționat în facturi, precum şi reţineri privind garanţii de bună execuţie.  
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În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. ALIMAR CONINF S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare,  

cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 15.458,63 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

264. S.C. ALIPAN TUR S.R.L. 

S.C. ALIPAN TUR S.R.L. cu sediul social în loc. Boloteşti, jud. Vrancea, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. 

J39/377/2007, având C.U.I. 21604263, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea 

unei creanțe în cuantum de 80.877,71 lei, reprezentând contravaloare facturi restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul unuia dintre 

practicienii în insolvență care formează consorțiul desemnat în calitate de administrator judiciar la data de 11.02.2022. 

S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 80.877,71 lei, reprezentând 

contravaloare facturi restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Acte adiționale; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, administratorul judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei 

societăți,  creanţa regăsindu-se şi în contabilitatea debitoarei.   

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ALIPAN TUR S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 80.877,71 lei, reprezentând contravaloare facturi restante. 

265. S.C. ALL TIN S.R.L. 

S.C. ALL TIN S.R.L., cu sediul în loc. Vălenii de Mureş, nr. 452B, jud. Mureş, înregistrată la oficiul Registrului 

Comerţului sub nr. J26/2172/2005 având C.U.I. RO18247861, prin reprezentant legal, a formulat o cerere de admitere a 

creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 11.766,72 lei reprezentând contravaloarea facturilor neîncasate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declaraţia de creanţă la data de 25.02.2022. Petenta a făcut dovada achitării 

taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 11.766,72 lei reprezentând 

contravaloarea pietrei sparte, respectiv transportul acesteia şi neîncasate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Factura fiscală seria FALLT nr. 2021345/16.12.2021 în valoare de 11.766,72 lei; 

 Certificatul constatator al All Tin S.R.L.. 

În fapt, petenta îşi întemeiază prezenta cerere de admitere a creanţei pe dispoziţiile art. 102 din Legea nr. 85/2014. 

Petenta susţine faptul că a prestat servicii de transport piatră spartă conform centralizatorului din decembrie 2021, 

contravaloarea acesteia nefiind achitată de către Hidroconstrucţia S.A. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, administratorul judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei 

societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat Rest de plată 

2021345 16.12.2021 15.01.2022 11.766,72 lei 0,00 lei 11.766,72 lei 

TOTAL 11.766,72 lei 0,00 lei 11.766,72 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ALL TIN S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 11.766,72 lei reprezentând contravaloarea sumelor restante. 

266. S.C. AMP GRUP S.A. 

S.C. AMP GRUP S.A., cu sediul social în Craiova, str. Calea Severinului, nr. 72, jud. Dolj, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J16/211/2008, C.U.I. RO23207235, prin reprezentant legal, a formulat o Cerere de deschidere a 

procedurii insolvenţei pentru suma de 226.122,50 lei în baza facturilor emise şi neachitate, reprezentând contravaloare 

produse. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus Cererea de deschidere a procedurii de insolvență la data de 28.01.2022. S-a 

probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 
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Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva Hidroconstrucţia S.A. 

pentru suma totală de 226.122,50 lei. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei de timbru de 200 lei; 

 Facturile fiscale; 

 Contract de închiriere nr. 1880 din data de 05.05.2021; 

 Anexa la Contractul de închiriere; 

 Contract de procurare resurse materiale nr. 4604/15.09.2020; 

 Act adiţional nr. 1 la Contractul de procurare resurse materiale nr. 4604/15.09.2020. 

În fapt, societatea AMP Grup S.R.L. a încheiat un contract de furnizare piese pentru instalaţii de apă, gaz şi canalizare, 

contract în baza căruia au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare, în cuantum total de 226.122,50 lei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea AMP Grup S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 226.122,50 lei. 

267. S.C. ANCA STEEL DISTRIBUTION S.A. 

S.C. ANCA STEEL DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul social în Curtea de Arges, jud. Argeș, str. Oborului, nr. 20, 

înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J03/603/2001 C.U.I. RO14285307, contul bancar 

RO96RNCB0024010955420001 deschis la Banca Comerciala Romana, prin reprezentant legal , administrator Bridinel 

Romeo Vasile, a formulat o declaraţie de creanţă solicitând suma de 6.290,34 lei în baza facturilor emise şi neachitate, 

reprezentând contravaloare produse. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus Cererea de deschidere a procedurii de insolvență la data de 03.03.2022, data 

poştei S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva S.C. Hidroconstrucţia 

S.A. pentru suma totală de 6.290,34 lei. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei de timbru de 200 lei; 

 Facturile fiscale; 

În fapt, societatea S.C. ANCA STEEL DISTRIBUTION S.R.L. a furnizat produse specifice, în baza căruia au fost emise 

facturi fiscale, neachitate de către debitoare, în cuantum total de 6290,34 lei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea ANCA STEEL DISTRIBUTION S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 6.290,34  lei. 

268. S.C. ANCOSAN RADUT S.A. 

S.C. ANCOSAN RADUT S.R.L., cu sediul social în Afumați str. Aleea Piersicului, nr. 1 jud. Dolj, înregistrată la 

Registrul Comerțului sub nr. J16/1219/2011, cod fiscal 28715862, telefon 0760624066, reprezentată legal prin Răduț 

Ionica, a formulat o declaraţie de creanţă solicitând suma de 192.521,93 lei din care suma de 110.000 lei este din factura 

nr.324/23.12.2021 și suma 82521.93 lei, reprezentând garanții de bună execuție. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată faptul că cererea a fost înregistrată la registratura Tribunalului București, Secția a VII-a la data de 

04.03.2022, în termenul legal de formulare a declaraţiilor de creanţă.  Totodată, petenta a efectuat plata taxei de timbru 

în cuantum de 200 de lei., dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Pe fondul cererii: 

Se constată faptul că petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 192.521,93 lei, 

reprezentând facturilor fiscale. 

În susținerea pretențiilor sale, societatea a anexat: 

 Copie conformă cu originalul de pe contractul nr nr.497/04.02.2020. 

 copie fișa de client. 

 Copie conforma cu originalul de pe facturile fiscale in debit.  

În fapt, între creditoare și debitoare s-au desfăşurat raporturi comerciale constand prestări servicii, conform contractului 

de prestări servicii nr.497/04.02.2020 în baza căruia ca urmare a îndeplinirii obligației asumată creditoarea a emis în 

perioada facturi neachitate de către debitoare.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea S.C. ANCOSAN RADUT S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 82.521.93 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi.  
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 cu suma în cuantum de 110.000 lei, creanţă pură şi simplă.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

269. S.C. ANGIONFLOR S.A. 

S.C. ANGIONFLOR S.R.L., cu sediul în localitatea Ocna Șugatag, nr. 31, jud. Maramureş, înregistrată. la O.R.C. 

Maramureş sub nr. J24/2033/2008, CIF RO24727090, având cont curent nr. RO29 BTRL RONC RT02 2511 6701 

deschis la Banca Transilvania, cu sediul procesual ales la Cabinet avocat Pop Alexandru Ioan, în Mun. Baia Mare, str. 

Victoriei, nr. 104/3, jud. Maramureş, persoană însărcinată cu primirea actelor de corespondenţă - Pop Alexandru Ioan, a 

formulat o declaraţie de creanţă solicitând suma de  63.549,80 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată faptul că cererea a fost înregistrată la registratura Tribunalului București, Secția a VII-a la data de 

01.03.2022, în termenul legal de formulare a declaraţiilor de creanţă.  Totodată, petenta a efectuat plata taxei de timbru 

în cuantum de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Pe fondul cererii: 

Se constată faptul că petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 63.549,8 lei, reprezentând 

facturilor fiscale. 

În susținerea pretențiilor sale, societatea a anexat: 

 facturi fiscale; 

 contractul de prestări servicii nr 731.M/02.09.2019;  

 extrasul de cont privind evidenţele contabile față de societatea pârâtă; 

În fapt, prin contractul de prestări servicii nr. 731 M/02.09.2019 creditoarea societate în calitate de prestator s-a obligat 

față de S.C. Hidroconstrucția S.A. prin dezmembrământ UCM Ardeal, debitoarea în calitate de beneficiar, să efectueze 

la cerere servicii de transport, pentru locația UMP Baia Mare, contravaloare a fost evidenţiată prin facturile menţionate, 

facturi ce au fost recepționate conform semnăturilor de primire.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. ANGIONFLOR S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga solicitată, în cuantum de 63.549,80 lei.  

270. S.C. ANTORA TRANS S.R.L. 

S.C. ANTORA TRANS S.R.L., cu sediul în localitatea Mun. Făgăraș, str. Forjei, nr. 4, jud. Brașov, înregistrată la ORC 

sub nr. J08/2752/2006, CUI RO19211246, cont IBAN RO89RNCB0055113642780001, deschis la BCR Făgaraș, prin 

reprezentant legal Cărpinișan Radu, cu sediul procesual ales pentru comunicarea tutror actelor de procedura in acest 

dosar la SCA Hutopilă și Cristea - av. Hutopilă Adrian, din Făgăraș, str. Dr. Titu Pertia, nr. 56, jud. Brașov, a formulat o 

declaraţie de creanţă solicitând suma de  37.455 RON, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată faptul că cererea a fost înregistrată la registratura Tribunalului București, Secția a VII-a la data de 

04.03.2022, data poştei, în termenul legal de formulare a declaraţiilor de creanţă.  Totodată, petenta a efectuat plata taxei 

de timbru în cuantum de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Pe fondul cererii: 

Se constată faptul că petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 37.455 lei, reprezentând 

facturilor fiscale. 

În susținerea pretențiilor sale, societatea a anexat: 

 facturi fiscale; 

 extras de cont pentru confirmare debit de plata; 

În fapt, creditoarea a încheiat cu debitoarea contractul de închiriere nr. 1/7600/09.08.2016 și contractul de prestatii nr. 

1/8612/02.11.2017, al căror obiectiv. constituia închirierea utilajelor proprietatea subscrisei împreună cu personalul 

aferent în vederea efectuării activității de deszăpezire pe drumurile naționale și transport utilaje, în baza căruia au fost 

emise facturile fiscale neachitate la termenul scadent.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C.  ANTORA TRANS S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu întreaga solicitată, în cuantum de 37.455 lei.  

271. S.C. ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII S.A. 

S.C. ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII S.A. cu sediul în Baia Mare, Aleea Electrolizei nr. 1, înmatriculată în 

Registrul comerțului sub nr. J24/164/1991, cod unic de înregistrare RO 2196150, reprezentată de director general Pop 

Gabriel Răducu, a formulat o declaraţie de creanţă solicitând suma de 60.882,46 lei reprezentând garanția de bună 

execuție de 10% reținută conform contractul 15017/16,02.2015.  

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată faptul că cererea a fost înregistrată la registratura Tribunalului București, Secția a VII-a la data de 

03.03.2022, data poştei, în termenul legal de formulare a declaraţiilor de creanţă.  Totodată, petenta a efectuat plata taxei 

de timbru în cuantum de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Pe fondul cererii: 
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Se constată faptul că petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 60.882,46 lei, reprezentând 

facturilor fiscale. 

În susținerea pretențiilor sale, societatea a anexat: 

 facturi fiscale; 

 contractul 15017/16.02.2015; 

 extras de cont pentru confirmare debit de plata; 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C.  ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga solicitată, în cuantum de 60.882,46 lei.  

272. S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. 

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. cu sediul în  Piteşti, b-dul I.C. Brătianu, nr. 24A, înregistrată la ORC de pe lângă 

Tribunalul Argeş la nr. J03/185/2000, CIF RO 13009001, reprezentată legal prin dl Mihail Marinescu - director general 

şi convențional prin dl Nica Ionut-Mihai - consilier juridic, a formulat o declaraţie de creanţă solicitând suma de 168,96 

lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de alimentare cu apă şi de evacuare a apelor uzate la canalizarea oraşului, 

aferente perioadei 19.11.2021-28.12.2021, respectiv suma de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă 

judiciară de timbru.  

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată faptul că cererea a fost înregistrată la registratura Tribunalului București, Secția a VII-a la data de 

02.03.2022, data poştei, în termenul legal de formulare a declaraţiilor de creanţă.  Totodată, petenta a efectuat plata taxei 

de timbru în cuantum de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Pe fondul cererii: 

Se constată faptul că petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 168,96 lei, reprezentând 

facturilor fiscale. 

În susținerea pretențiilor sale, societatea a anexat: 

 facturi fiscale; 

 contractul 50640/16.11.2012; 

 extras de cont pentru confirmare debit de plata; 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C.  APA CANAL 2000 S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga solicitată, în cuantum de 168,96 lei, reprezentând c/v serviciilor de alimentare cu apă şi de evacuare a apelor 

uzate la canalizarea oraşului, aferente perioadei 19.11.2021-28.12.2021, respectiv suma de 200 lei, cu titlu de cheltuieli 

de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru. 

273. S.C. APA CTTA S.A. 

S.C. APA CTTA S.A., cu sediul în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, nr. 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 

J01/36/1999, având CUI 1755482 reprezentată prin dl. Bardan Cornel Ştefan - director general, a formulat o declaraţie 

de creanţă solicitând suma de 6.993,18 lei, reprezentând facturilor fiscale neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată faptul că cererea a fost înregistrată la registratura Tribunalului București, Secția a VII-a la data de 

04.03.2022, data poştei, în termenul legal de formulare a declaraţiilor de creanţă.  Totodată, petenta a efectuat plata taxei 

de timbru în cuantum de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Pe fondul cererii: 

Se constată faptul că petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 6.993,18 lei, reprezentând 

facturilor fiscale. 

În susținerea pretențiilor sale, societatea a anexat: 

 facturi fiscale; 

 taxă judiciară de timbru; 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C.  APA CTTA S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga solicitată, în cuantum de 6.993,18 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale nechitate. 

274. S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. 

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A., cu sediul în Petroşani, str. Cuza Vodă, nr. 23. Jud. Hunedoara, a formulat o 

declaraţie de creanţă solicitând suma de 16.643,08 lei, reprezentând facturilor fiscale neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată faptul că cererea a fost înregistrată la registratura Tribunalului București, Secția a VII-a la data de 

03.03.2022, data poştei, în termenul legal de formulare a declaraţiilor de creanţă.  Totodată, petenta a efectuat plata taxei 

de timbru în cuantum de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Pe fondul cererii: 

Se constată faptul că petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 16.643,08 lei, reprezentând 

facturilor fiscale. 
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În susținerea pretențiilor sale, societatea a anexat: 

 facturi fiscale; 

 taxă judiciară de timbru; 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C.  APA SERV VALEA JIULUI S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga solicitată, în cuantum de 16.643,08 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale nechitate. 

275. S.C. APAREGIO GORJ S.A. 

S.C. APAREGIO GORJ S.A., cu sediul în str. Tineretului, nr. 8, et. 2, jud. Gorj, a formulat o declaraţie de creanţă 

solicitând suma de 11.502,43 lei, reprezentând facturilor fiscale neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată faptul că cererea a fost înregistrată la registratura Tribunalului București, Secția a VII-a la data de 

24.02.2022, data poştei, în termenul legal de formulare a declaraţiilor de creanţă.  Totodată, petenta a efectuat plata taxei 

de timbru în cuantum de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Pe fondul cererii: 

Se constată faptul că petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 11.502,43 lei, reprezentând 

facturilor fiscale. 

În susținerea pretențiilor sale, societatea a anexat: 

 facturi fiscale; 

 taxă judiciară de timbru; 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C.   APAREGIO GORJ S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga solicitată, în cuantum de 11.502,43 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale nechitate. 

276. S.C. APIS COM S.R.L. 

S.C. APIS COM S.R.L., cu sediul în Blaj, str. Iuliu Maniu, nr. 5A, jud. Alba, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 

J01/1227/1992, având CUI RO2763912, reprezentată prin dl. Hentea Cristian în calitate de administrator, a formulat o 

cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 14.983,55 lei, 

reprezentând rest de plată contravaloare servicii prestate şi facturate, respectiv contravaloarea serviciilor prestate 

conform situaţiilor de lucrări executate, dar încă nefacturate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate 

următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei de timbru; 

 Centralizator lucrări Hidroconstrucţia SA - ctr. nr. 1/3395/20.05.2019; 

 Situaţiile de lucrări executate str. Laterală 7 şi str. I Petrisat; 

 Factura fiscală nr. 3370 din data de 02.12.2020, scadentă la data de 02.01.2021; 

 Extras de cont din data de 22.03.2021; 

 Fişa contului 4111 Hidroconstrucţia; 

 Contract de prestaţii nr. 1/3395/20.05.2019. 

În fapt, în anul 2019 au fost prestate servicii de extindere a reţelelor de canalizare în Petrisat, Municipiul Blaj, pentru 

care s-au întocmit două situaţii de lucrări executate în valoare de 87.507,27 lei TVA inclus. A fost emisă factura fiscală 

nr. 3370/02.12.2020 în valoare totală de 79.177,26 lei TVA inclus, din această factură fiind achitată de către debitoare 

suma de 72.523,71 lei TVA inclus.  

Restul de 6.653,55 lei TVA inclus a fost solicitat a fi înscris în Tabelul Preliminar cu titlu de garanţie de bună execuţie, 

conform prevederilor din contractul de lucrări nr. 1/3395/20.05.2019. Totodată, s-a solicitat înscrierea în tabel şi pentru 

suma de 8.330,01 lei TVA inclus reprezentând restul lucrărilor executate şi avizate, dar încă nefacturate, aşa cum rezultă 

din totalul situaţiilor de lucrări executate. 

Pentru toate aceste motive, în urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul 

de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată 

este parţial întemeiată și va proceda la înscrierea APIS COM S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 6.653,55 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 8.330,01 lei, reprezentând restul lucrărilor executate şi avizate, astfel cum rezultă din 

Centralizatorul de lucrări Hidroconstrucţia SA - Contract nr. 1/3395/20.05.2019, sub condiţia suspensivă a 

emiterii facturilor şi înregistrarea acestora de către Hidroconstrucţia S.A.   
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În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

277. S.C. AQUACARAȘ S.A. 

S.C. AQUACARAȘ S.A., având sediul în Reșița, Piața Republicii, nr. 7, jud. Caraș-Severin, înregistrată în Registrul 

Comerțului cu nr. J11/831/2004, având CUI RO 16868757, prin reprezentant legal Filipescu Gheorghe, în calitate de 

director general, a formulat declarație de creanță pentru suma de 385.447,04 lei, reprezentând obligații neachitate de 

societatea debitoare. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată că creditorul al transmis cererea în termenul stabilit de instanță către unul dintre practicienii în insolvență 

care formează consorțiul desemnat în calitate de administrator judiciar, la data de 02.03.2022. Totodată, petenta a 

efectuat plata taxei de timbru în cuantum de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înregistrarea unei creanțe în valoare totală de  385.447,04 lei, fiind compusă din mai multe datorii pe 

care debitoarea nu le-a achitat, în temeiul relațiilor comerciale dintre cele două societăți. 

În susținerea pretențiilor sale, petenta a anexat: 

- Copia certificată cu originalul a Contractului de prestari servicii de apă şi de canalizare L nr. 122/27.09.2010, facturile 

emise în baza acestuia pentru punctul de consum din Reșița, borderou majoråri de întârziere. 

- Copia certificată cu originalul a Contractului de prestari servicii de apă şi de canalizare nr. 257/ 08.01.2016 şi facturile 

emise în baza acestuia pentru punctul de consum din Caransebeş, borderou majorări de întârziere. 

- Copia certificată cu originalul a Ordinelor de lucru însuşite de Hidroconstrucţia şi facturile emise 

- Copia certificată cu originalul a Ordinelor de lucru însuşite de Hidroconstructia SA şi facturile emise în baza acestor, 

borderou majoråri de întârziere, Borderou mandate corespondent.  

- Copia certificată cu originalul a Ordinelor de lucru însuşite de Hidroconstrucția SA şi facturile emise in baza acestora, 

borderou majorări de întârziere, Borderou mandate corespondentă 

- Copia certificată cu originalul a Situațiilor de lucrari şi facturile emise în baza acestora, borderou majorări de 

întârziere. 

- Copie certificată cu originalul factura servicii de analiză laborator apă conform comenzii nr. 60/25.03.2019 emisă de 

Hidroconstructia SA şi înregistrată la sediul Laborator central Aquacaras SA sub nr. 191/26.03.2019 şi comandă, 

borderou majoråri de întârziere. 

- Copie certificată cu originalul factura verificare dosar de utilizare şi punere sub tensiune instalații de utilizare conform 

Acord Contractual nr. R302/26.06.2014 si Acord contractual, borderou majorări de întârziere, Borderou mandate 

corespondentă 

- Copie certificată cu originalul facturi reprezentând c/val refacturare avize emise de Enel şi Acord Contractual 

R1792/07.04.2014 - Condiții generale pct. 1,13, lit. şi pct.2.2 lit. b) pct (1). borderou majorări de întârziere, Borderou 

mandate corespondență; 

- Copie certificată cu originalul factura reprezentând c/val apa furnizatá pentru probă etanşare rezervor Uzina de Apa 

Caransebeş şi comandă nr. 1891380 10.07.2020 emisă de Hidroconstructia SA, borderou majorări de intarziere; 

- Copie certificată cu originalul factura reprezentând c/val pierderi apă Cartier Boşneag - Loc. Moldova Nouă, 

înregistrate de SC Hidroconstructia SA, şi Registrul Urmarire avarii in care reprezentantul Hidroconstructia certifică 

prin semnătură cantitatea de apă consumată (din total facturat de 14.824,00 lei Hidroconstructia SA a achitat 10.556 lei, 

rest de achitat 4.268,00 lei) conform Acord contractual R3027/25.06.2014, borderou majorări de Întârziere; 

- Taxa judiciară de timbru în valoare de 200 lei. 

În privința sumei de 5.792,99 lei, determinată în temeiul Contractului de prestări servicii nr. 122/27.09.2010, observăm 

că aceasta reprezintă: 

- contravaloarea serviciilor de apă și canalizare pe care Aquacaraș S.A. le-a furnizat debitoarei, în temeiul Contractului 

de prestări servicii nr. 122/27.09.2010, în cuantum de 5.405,03 lei cu titlu de debit principal; 

- penalități de întârziere în cuantum de 387, 96 lei, determinate în temeiul aceluiași contract; 

Astfel, suma amintită se compune conform celor prezentate mai jos: 

Nr. crt. Nr. Factură 
Data 

factură 

Data 

scadentă 

Valoare 

factură 
Achitat/Stornat Rest de plată Acceptat 

1 1988471 31.05.2020 30.06.2020 463,69 lei 0,00 lei 463,69 lei 463,69 lei 

2 1994227 30.06.2020 30.07.2020 146,84 lei 0,00 lei 146,84 lei 146,84 lei 

3 1000291 31.07.2020 30.08.2020 285,94 lei 0,00 lei 285,94 lei 285,94 lei 

4 1006319 31.08.2020 30.09.2020 355,50 lei 0,00 lei 355,50 lei 355,50 lei 

5 1012427 30.09.2020 30.10.2020 440,50 lei 0,00 lei 440,50 lei 440,50 lei 

6 1018489 31.10.2020 30.11.2020 510,06 lei 0,00 lei 510,06 lei 510,06 lei 
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7 1024433 30.11.2020 30.12.2020 680,07 lei 0,00 lei 680,07 lei 680,07 lei 

8 1030287 31.12.2020 30.01.2021 765,08 lei 0,00 lei 765,08 lei 765,08 lei 

9 1036133 31.01.2021 02.03.2021 85,01 lei 0,00 lei 85,01 lei 85,01 lei 

10 1041934 28.02.2021 30.03.2021 146,84 lei 0,00 lei 146,84 lei 146,84 lei 

11 1047706 31.03.2021 30.04.2021 170,02 lei 0,00 lei 170,02 lei 170,02 lei 

12 1053577 30.04.2021 30.05.2021 255,02 lei 0,00 lei 255,02 lei 255,02 lei 

13 1059566 31.05.2021 30.06.2021 216,39 lei 0,00 lei 216,39 lei 216,39 lei 

14 1065628 30.06.2021 30.07.2021 131,38 lei 0,00 lei 131,38 lei 131,38 lei 

15 1071802 31.07.2021 30.08.2021 46,37 lei 0,00 lei 46,37 lei 46,37 lei 

16 1078116 31.08.2021 30.09.2021 30,91 lei 0,00 lei 30,91 lei 30,91 lei 

17 1084457 30.09.2021 30.10.2021 48,40 lei 0,00 lei 48,40 lei 48,40 lei 

18 1090593 31.10.2021 30.11.2021 34,36 lei 0,00 lei 34,36 lei 34,36 lei 

19 1096639 30.11.2021 30.12.2021 515,35 lei 0,00 lei 515,35 lei 515,35 lei 

20 1102586 31.12.2021 30.01.2022 42,94 lei 0,00 lei 42,94 lei 42,94 lei 

21 1108461 31.01.2022 02.03.2022 34,36 lei 0,00 lei 34,36 lei 34,36 lei 

22 Borderou de calcul penalităţi 387,96 lei 0,00 lei 387,96 lei 387,96 lei 

Total 5.792,99 lei 0,00 lei 5.792,99 lei 5.792,99 lei 

Mergând mai departe, suma de 162.568,18 lei este constituită din: 

- 153.315,08 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de apă şi de canalizare prestate de petentă în baza Contractului 

de prestări servicii de apă şi de canalizare nr. 257/08.01.2016, pentru punctul de consum din Caransebeş; 

- 8.585,86 lei majorări de întârziere calculate conform prevederilor Contractului nr. 257/08.01.2016 până la data de 

26.12.2021  

- 667,24 lei majorări de întârziere calculate conform prevederilor Contractului nr. 257/08.01.2016 pentru perioada 

27.2.2021 - 18.01.2022. 

În temeiul facturilor anexate, valoarea solicitată se compune conform datelor de mai jos: 

Nr. crt. Nr. Factură Data factură Data scadentă 
Valoare 

factură 
Achitat/Stornat Rest de plată Acceptat 

1 5456172 31.05.2020 30.06.2020 525,51 lei 0,00 lei 525,51 lei 525,51 lei 

2 5459276 30.06.2020 30.07.2020 3.898,85 lei 0,00 lei 3.898,85 lei 3.898,85 lei 

3 5462125 31.07.2020 30.08.2020 6.122,40 lei 0,00 lei 6.122,40 lei 6.122,40 lei 

4 5465057 31.08.2020 30.09.2020 4.638,68 lei 0,00 lei 4.638,68 lei 4.638,68 lei 

5 5467999 30.09.2020 30.10.2020 5.591,68 lei 0,00 lei 5.591,68 lei 5.591,68 lei 

6 5471045 31.10.2020 30.11.2020 4.769,76 lei 0,00 lei 4.769,76 lei 4.769,76 lei 

7 5474005 30.11.2020 30.12.2020 6.567,18 lei 0,00 lei 6.567,18 lei 6.567,18 lei 

8 5477004 31.12.2020 30.01.2021 7.027,57 lei 0,00 lei 7.027,57 lei 7.027,57 lei 

9 5479942 31.01.2021 02.03.2021 2.837,28 lei 0,00 lei 2.837,28 lei 2.837,28 lei 

10 5482944 28.02.2021 30.03.2021 5.544,24 lei 0,00 lei 5.544,24 lei 5.544,24 lei 

11 5485974 31.03.2021 30.04.2021 5.419,55 lei 0,00 lei 5.419,55 lei 5.419,55 lei 

12 5489061 30.04.2021 30.05.2021 5.895,18 lei 0,00 lei 5.895,18 lei 5.895,18 lei 
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13 5492206 31.05.2021 30.06.2021 5.079,82 lei 0,00 lei 5.079,82 lei 5.079,82 lei 

14 5495392 30.06.2021 30.07.2021 5.773,77 lei 0,00 lei 5.773,77 lei 5.773,77 lei 

15 5498636 31.07.2021 30.08.2021 6.641,25 lei 0,00 lei 6.641,25 lei 6.641,25 lei 

16 5501987 31.08.2021 30.09.2021 5.246,97 lei 0,00 lei 5.246,97 lei 5.246,97 lei 

17 5505362 30.09.2021 30.10.2021 55.543,93 lei 0,00 lei 55.543,93 lei 55.543,93 lei 

18 5508736 31.10.2021 30.11.2021 4.360,90 lei 0,00 lei 4.360,90 lei 4.360,90 lei 

19 5512050 30.11.2021 30.12.2021 7.231,64 lei 0,00 lei 7.231,64 lei 7.231,64 lei 

20 5515374 31.12.2021 30.01.2022 5.590,87 lei 0,00 lei 5.590,87 lei 5.590,87 lei 

21 5518672 31.01.2022 02.03.2022 7.593,91 lei 0,00 lei 7.593,91 lei 7.593,91 lei 

22 Borderou de calcul penalităţi 667,24 lei 0,00 lei 667,24 lei 667,24 lei 

Total 162.568,18 lei 0,00 lei 162.568,18 lei 

162.568,18 

lei 

În privința sumei de 5.821,51 lei, aceasta reprezintă contravaloarea serviciilor de vidanjare pe care petenta le-a efectuat 

în favoarea debitoarei Hidroconstrucția S.A. Suma este compusă din valoarea de 5.322,37 lei reprezentând costul 

serviciilor oferite și 550,14 lei penalități de întârziere. 

În concret, Aquacaraș S.A. a prestat servicii de vidanjare și desfundare canal pentru societatea debitoare, constatate prin 

Ordinele de lucru nr. 124/24.07.2020 și nr. 142/12.08.2020. Petenta a emis facturi fiscale aferente serviciilor prestate, 

stabilind obligațiile de plată în sarcina debitoarei. În temeiul acestor facturi, valoarea solicitată se compune după cum 

urmează: 

Nr. crt. Nr. Factură Data factură Data scadentă Valoare factură Achitat/Stornat Rest de plată Acceptat 

1 9801547 31.07.2020 30.08.2020 4.012,45 lei 0,00 lei 4.012,45 lei 

4.012,45 

lei 

2 9801597 17.08.2020 16.09.2020 1.309,92 lei 0,00 lei 1.309,92 lei 

1.309,92 

lei 

3 Borderou de calcul penalităţi 550,14 lei 0,00 lei 550,14 lei 550,14 lei 

Total 5.872,51 lei 0,00 lei 5.872,51 lei 

5.872,51 

lei 

De asemenea, petenta solicită suma de 8.315,91 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de vidanjare și desfundat 

canal pe care le-a prestat în beneficiul debitoarei. Valoarea se compune din 8.277,83 lei contravaloarea serviciilor 

prestate și 38,08 lei penalități de întârziere. 

Acestea sunt constatate prin Ordinele de lucru nr. 163/27.08.2020, nr. 164/27.08.2020 și nr. 170/04.09.2020. În temeiul 

serviciilor prestate, petenta a emis facturi fiscale, care atestă sumele la care debitoarea este obligată, după cum urmează: 

Nr. crt. Nr. Factură Data factură 
Data 

scadentă 
Valoare factură Achitat/Stornat Rest de plată Acceptat 

1 9801647 02.09.2020 02.10.2020 3.412,00 lei 0,00 lei 3.412,00 lei 

3.412,00 

lei 

2 9801548 02.09.2020 02.10.2020 2.784,67 lei 0,00 lei 2.784,67 lei 

2.784,67 

lei 

3 9801590 08.09.2020 08.10.2020 2.081,16 lei 0,00 lei 2.081,16 lei 

2.081,16 

lei 

4 Borderou de calcul penalităţi 38,08 lei 0,00 lei 38,08 lei 38,08 lei 

Total 8.315,91 lei 0,00 lei 8.315,91 lei 

8.315,91 

lei 

Petenta solicită, de asemenea, suma de 10.979,50 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de detectare a conductelor 

și a pierderilor de apă, compusă din 10.505,77 lei serviciile concret efectuate și 473,73 lei penalități de întârziere. 

În concret, Aquacaraș S.A. a prestat asemenea servicii în beneficiul debitoarei în temeiul Ordinelor de lucru având nr. 

499/07.06.2019, nr. 22/21.10.2020 și nr. 23/23.10.2020. În urma efectuării lor, petenta a emis facturi fiscale, iar în 

temeiul acestora, suma datorată se compune conform datelor de mai jos: 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

500 

Nr. crt. Nr. Factură Data factură Data scadentă Valoare factură Achitat/Stornat 
Rest de 

plată 
Acceptat 

1 9800329 12.06.2019 12.07.2019 2.329,69 lei 0,00 lei 2.329,69 lei 

2.329,69 

lei 

2 9801824 27.10.2020 26.11.2020 3.332,60 lei 0,00 lei 3.332,60 lei 

3.332,60 

lei 

3 9801825 27.10.2020 26.11.2020 4.843,48 lei 0,00 lei 4.843,48 lei 

4.843,48 

lei 

4 Borderou de calcul penalităţi 473,73 lei 0,00 lei 473,73 lei 473,73 lei 

Total 10.979,50 lei 0,00 lei 

10.979,50 

lei 

10.979,50 

lei 

În privința sumei de 55.657,99 lei, petenta învederează faptul că aceasta constituie contravaloarea lucrărilor de reparație 

a avariilor, în cuantum de 44.658,70 lei, respectiv 10.999,99 lei penalități de întârziere. 

Serviciile de reparații pe care petenta le-a efectuat sunt evidențiate conform SItuațiilor de lucrări din 20.07.2018, iar 

contravaloarea lor se determină, în temeiul facturilor fiscale emise, după cum urmează: 

Nr. crt. Nr. Factură Data factură Data scadentă Valoare factură Achitat/Stornat Rest de plată Acceptat 

1 9904667 28.08.2018 27.09.2018 25.084,01 lei 0,00 lei 25.084,01 lei 

25.084,01 

lei 

2 9904674 21.08.2018 20.09.2018 19.574,69 lei 0,00 lei 19.574,69 lei 

19.574,69 

lei 

3 Borderou de calcul penalităţi 10.999,99 lei 0,00 lei 10.999,99 lei 

10.999,99 

lei 

Total 55.658,69 lei 0,00 lei 55.658,69 lei 

55.658,69 

lei 

De asemenea, Aquacaraș S.A. solicită suma de 3.326,92 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de analiză a apei, în 

cuantum de 2.765,98 lei, respectiv suma de 560,94 lei penalități de întârziere. În concret, în temeiul Comenzii nr. 

60/25.03.2019, debitoarea a solicitat petentei prestarea unor servicii de analiză. În temeiul acestora, a fost emisă factura 

fiscală care atestă valoarea la care debitoarea era obligată. Suma solicitată se compune în următorul mod: 

Nr. crt. Nr. Factură Data factură Data scadentă Valoare factură Achitat/Stornat 

Rest de 

plată Acceptat 

1 9800123 26.03.2019 25.04.2019 2.765,98 lei 0,00 lei 

2.765,98 

lei 2.765,98 lei 

2 Borderou de calcul penalităţi 560,94 lei 0,00 lei 560,94 lei 560,94 lei 

Total 3.326,92 lei 0,00 lei 

3.326,92 

lei 3.326,92 lei 

Petenta solicită, de asemenea, înregistrarea la masa credală a sumei de 131,50 lei, reprezentând contravaloarea verificării 

dosarului de utilizare și a punerii sub tensiune a instalațiilor de utilizare. Aceste servicii au fost prestate în temeiul 

Acordului contractual nr. R3062/26.06.2014. În temeiul facturii emise, suma se compune după cum urmează: 

Nr. crt. Nr. Factură Data factură Data scadentă Valoare factură Achitat/Stornat 

Rest de 

plată Acceptat 

1 9801592 13.08.2020 12.09.2020 130,90 lei 0,00 lei 130,90 lei 130,90 lei 

2 Borderou de calcul penalităţi 0,60 lei 0,00 lei 0,60 lei 0,60 lei 

Total 131,50 lei 0,00 lei 131,50 lei 131,50 lei 

Pentru suma de 115.328,98 lei, petenta învederează faptul că aceasta constituie contravaloarea refacturării avizelor 

emise de Enel, conform Acordului nr. 1792/07.04.2014, în cuantum de 102.693,76 lei, respectiv 12.735,22 lei penalități 

de întârziere. În temeiul facturilor emise de petentă și anexate declarației de creanță, valoarea solicitată se prezintă după 

cum urmează: 

Nr. 

crt. 
Nr. Factură Data factură Data scadentă Valoare factură Achitat/Stornat Rest de plată Acceptat 

1 9904936 04.12.2018 03.01.2019 1.352,25 lei 0,00 lei 1.352,25 lei 1.352,25 lei 
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2 9904970 18.12.2018 17.01.2019 5.300,27 lei 0,00 lei 5.300,27 lei 5.300,27 lei 

3 9904998 23.01.2019 22.02.2019 83,30 lei 0,00 lei 83,30 lei 83,30 lei 

4 9905041 14.02.2019 16.03.2019 3.840,00 lei 0,00 lei 3.840,00 lei 3.840,00 lei 

5 9801366 05.06.2020 05.07.2020 85.794,24 lei 0,00 lei 85.794,24 lei 

85.794,24 

lei 

6 9801423 23.06.2020 23.07.2020 83,30 lei 0,00 lei 83,30 lei 83,30 lei 

7 9801464 06.07.2020 05.08.2020 83,30 lei 0,00 lei 83,30 lei 83,30 lei 

8 9801793 19.10.2020 18.11.2020 2.986,90 lei 0,00 lei 2.986,90 lei 2.986,90 lei 

9 9801914 04.12.2020 03.01.2021 2.986,90 lei 0,00 lei 2.986,90 lei 2.986,90 lei 

10 9802030 06.01.2021 05.02.2021 83,30 lei 0,00 lei 83,30 lei 83,30 lei 

11 Borderou de calcul penalităţi 12.735,22 lei 0,00 lei 12.735,22 lei 

12.735,22 

lei 

Total 115.328,98 lei 0,00 lei 

115.328,98 

lei 

115.328,98 

lei 

În privința sumei de 12.836,66 lei, petenta solicită înscrierea la masa credală a valorii constând în 4.268 lei reprezentând 

contravaloarea apei furnizate pentru proba de etanșare a rezervorului de la Uzina de Apă Caransebeș, respectiv 367,90 

lei penalități de întârziere. Serviciile au fost prestate în temeiul Comenzii nr. 1891380/10.07.2020, emisă de debitoare, 

iar valoarea solicitată se compune, în temeiul facturii fiscale emise, după cum urmează: 

Nr. crt. Nr. Factură Data factură Data scadentă Valoare factură Achitat/Stornat Rest de plată Acceptat 

1 9801476 10.07.2020 09.08.2020 11.581,25 lei 0,00 lei 11.581,25 lei 

11.581,25 

lei 

2 Borderou de calcul penalităţi 1.255,41 lei 0,00 lei 1.255,41 lei 

1.255,41 

lei 

Total 12.836,66 lei 0,00 lei 12.836,66 lei 

12.836,66 

lei 

În fine, în ceea ce privește suma de 4.635,90 lei, aceasta constă în restul de plată în sarcina Hidroconstructia S.A. privind 

pierderile de apă înregistrate în Cartier Boșneag, loc. Moldova Nouă, în valoare de 4.268 lei, respectiv 367,90 lei 

penalități de întârziere. Acestea rezultă din factura fiscală emisă de petentă și din borderoul de calcul al penalităților, 

anexate declarației de creanță. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. AQUACARAȘ S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 385.447,04 lei, reprezentând obligații de plată în sarcina debitoarei, pe care 

aceasta nu le-a achitat. 

278. S.C.  ARGIF PROIECT S.R.L. 

S.C. ARGIF PROIECT S.R.L., cu sediul social în Piteşti, B-dul. I. C. Brătianu, nr. 34, jud. Argeş, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J03/1046/1995, C.U.I. RO7945400, reprezentată convențional de S.P.A.R.L. GISCAN, 

ŢIBULEAC ŞI ASOCIAŢII, cu sediul procesual ales în Bucureşti, str. George Missail, nr. 13, Sector 1, a formulat o 

cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 315.886,28 lei,  din 

care: 

2. 49.390 lei reprezentând contravaloarea garanţiilor reţinute în baza Acordului de Asociere nr. 

15/16.07.2012 şi a Actului adițional nr. 1 din 2013 la Acordul de Asociere, a Acordului Contractual 

nr. 6995/11.07.2012 şi a Acordului Contractual nr. 10533/19.09.2013; 
3. 266.496,28 lei reprezentând contravaloarea garanţiilor de bună execuţie reţinute în baza Acordului de 

Asociere nr. 16231/27.01.2016 şi Contractului nr. 148/22.12.2015. 
Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind depusă la 

registratura instanţei în data de 16.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 

200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 315.886,28 lei,  din care: 

1. 49.390 lei reprezentând contravaloarea garanţiilor reţinute în baza Acordului de Asociere nr. 
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15/16.07.2012 şi a Actului adițional nr. 1 din 2013 la Acordul de Asociere, a Acordului Contractual 

nr. 6995/11.07.2012 şi a Acordului Contractual nr. 10533/19.09.2013; 
 

2. 266.496,28 lei reprezentând contravaloarea garanţiilor de bună execuţie reţinute în baza Acordului de 

Asociere nr. 16231/27.01.2016 şi Contractului nr. 148/22.12.2015. 
În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Acordul de Asociere nr. 15/16.07.2012 

 Actul adițional nr. 1 din 2013 la Acordul de Asociere nr. 15/16.07.2012 

 Acordul Contractual nr. 6995/11.07.2012; 

 Acordul Contractual nr. 10533/19.09.2013; 

 Acordul de Asociere nr. 16231/27.01.2016; 

 Contractul nr. 148/22.12.2015; 

 Facturi; 

 Extrase de cont; 

 Procese-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor. 

În fapt, S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. a efectuat servicii de proiectare, în baza rapoartelor contractuale şi de asociere cu 

S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A.. În temeiul prevederilor contractuale au fost constituite garanţii de bună execuţie, 

creditorului fiindu-i oprite sume de bani de către debitoare, sume care nu au mai fost restituite la termenele scadente.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, administratorul judiciar a constatat 

faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la înscrierea S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. în Tabelul Preliminar 

al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 133.248,14 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 182.638,14 lei, creanţă pură şi simplă.   

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

279. S.C. ARMEANCA PREST COM S.R.L. 

S.C. ARMEANCA PREST COM S.R.L., cu sediul în Târgu-Jiu, str. Ana Ipătescu, Nr. 4A, jud. Gorj, având CUI RO 

8821761, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J18/590/1996, a formulat o declaraţie de creanţă solicitând suma 

de 36.073,06 lei, compusă din 35.873,06 lei contravaloare debit restant şi 200 lei contravaloarea taxei judiciare de 

timbru.  

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată faptul că cererea a fost înregistrată la registratura Tribunalului București, Secția a VII-a la data de 

28.02.2022, data poştei, în termenul legal de formulare a declaraţiilor de creanţă.  Totodată, petenta a efectuat plata taxei 

de timbru în cuantum de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Pe fondul cererii: 

Se constată faptul că petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 36.073,06 lei, compusă din 

35.873,06 lei contravaloare debit restant şi 200 lei contravaloarea taxei judiciare de timbru. 

În susținerea pretențiilor sale, societatea a anexat: 

 Situație creanţe; 

 Factura nr. 35630/18.12.2020 

 Factura nr. 37870/21.12.2020 

 Sentința civilă nr.11695/24.11.2021  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C.   ARMEANCA PREST COM S.R.L., în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga solicitată, în cuantum total de 36.073,06 lei, compusă din 35.873,06 lei contravaloare debit 

restant şi 200 lei contravaloarea taxei judiciare de timbru. 

280. S.C. AUTO COS SERVICE S.R.L. 

AUTO COS SERVICE S.R.L. cu sediul social în Șelimbăr, str. Mihai Viteazu, nr. 81, jud. Sibiu, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J32/1058/2011, având CUI 29320747, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 23.708,43 lei, reprezentând debit principal. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  23.708,43 lei, reprezentând 

debit principal. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Împuternicire avocațială; 

 Factura; 
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 Fișă cont; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, creditoarea a furnizat anvelope pentru autovehicule, în baza cărora a emis facturi fiscale neachitate de către 

debitoare la termen.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. AUTO COS SERVICE S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de  23.708,43 lei, reprezentând debit principal. 

281. S.C. AUTOHER TAHO S.R.L. 

S.C. AUTOHER TAHO S.R.L. cu sediul social: Deva, D-dul N.Bălcescu, nr. 16a/56, jud. Hunedoara, punct de lucru în 

Deva, str. Depozitelor, nr. 10, jud. Hunedoara, cod fiscal RO 23652372, J20/630/2008, a formulat o cerere de înscriere 

la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 12.176,84 lei, reprezentând debit principal. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

03.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  12.176,84 lei, reprezentând 

debit principal. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, creditoarea a prestat servicii reparaţii auto, în baza cărora a emis facturi fiscale neachitate de către debitoare la 

termen.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. AUTOHER TAHO S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de  12.176,84 lei, reprezentând debit principal. 

282. S.C. AVALIS 2002 S.R.L. 

SC AVALIS 2002 S.R.L.,  cu sediul social în localitatea Oțelu Roșu, str. Tineretului, nr. 1C, jud. Caraș-Severin 

înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J11/255/2002, având CIF RO 14829018 reprezentată prin administrator 

Stancioni Valentin, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în 

cuantum de 150.157,74 lei, reprezentând garanții de bună executare. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022.  

S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 150.157,74 lei, reprezentând 

garanții de bună executare. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Extras de cont; 

 Facturi fiscale 

 Contracte. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea AVALIS 2002 S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

suma în cuantum de 150.157,74 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii 

cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

283. S.C. AXACONSULT S.R.L. 

S.C. AXACONSULT S.R.L., cu sediul în Alba Iulia, str. Lucian Blaga nr. 7, ap. 4, jud. Alba, înmatriculată în Registrul 

Comerțului sub nr. J01/167/2002, CUI RO14599040, a depus declarație de creanță înregistrată la RTZ & Partners SPRL 

Filiala București sub nr. 351/23.02.2022, reprezentând onorariu neachitat de către S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. 

pentru rapoartele de de evaluare întocmite. Prin cererea formulată, SC AXACONSULT S.R.L. solicită înscrierea unei 

creanțe în cuantum de 2.461 lei (ce include și 200 lei taxa de timbru achitată). 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată că SC AXACONSULT S.R.L. a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la data de 

23.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru, în cuantum de 200 lei (chitanța 

1017/8003941/22.02.2022). 

Pe fondul cererii: 
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Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 2.461 lei reprezentând 

contravaloare rapoarte de de evaluare bunuri imobile (terenuri) întocmite, la care se adaugă taxa de timbru. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 factura fiscală AB 0001873/15.12.2021, în valoare de 2.261 lei 

 chitanța taxă de timbru 1017/8003941/22.02.2022 în valoare de 200,00 lei 

Analizând cererea și înscrisurile depuse de petentă, sub rezerva coroborării acestora cu datele înscrise în fișa client ce 

urmează a se obține de la debitoarea  S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A., consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost 

desemnat în calitate de administrator judiciar urmează să constate temeinicia susținerilor S.C. AXACONSULT S.R.L. și 

să procedeze la înscrierea acesteia în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 2.461 lei. 

284. S.C. BCA HIDROCONSTRUCT S.R.L. 

SC BCA HIDROCONSTRUCT S.R.L., cu sediul social în localitatea sat Ardeoani, com. Ardeoani, str. Principală, nr. 

548, jud. Bacău, înregistrată la ORC sub nr. J4/625/08.07.2014, având CUI 33360073, a formulat o cerere de înscriere la 

masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 470.281,20 lei, insclusiv TVA , reprezentând 

garanții de bună executare. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

28.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 470.281,20 lei, reprezentând 

garanții de bună executare. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Extras de cont; 

 Facturi fiscale 

 Contracte. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea BCA HIDROCONSTRUCT S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu suma în cuantum de 342.969,22 lei, fără TVA, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia 

suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

285. S.C. BACHIS S.R.L. 

S.C. BACHIS S.R.L., cu sediul în sat Costi, str. Aleea Soarelui 7, nr. 3, jud. Galați, înmatriculată la Registrul 

Comerțului sub nr. J17/216/2012, având CUI RO22695464, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 200.638,56 lei,  reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 01.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 200.638,56 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 contract de prestări servicii nr.1639/26.03.2021. fişa contului client Hidroconstructia SA.  

 facturile BAGL 0862/30.08.2021 si BAGL 0898/23.12.2021.  

 centralizator lucrări.  

 dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei.  

În fapt, între societatea BACHIS S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza cărora au fost 

emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea BACHIS S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă 

solicitată, în cuantum de 200.638,56 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

286. S.C. BELLAVI S.R.L. 

S.C. BELLAVI S.R.L., cu sediul social în Ocna Mureş, str. Ştefan Augustin, nr. 19, jud. Alba, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J01/419/1994, C.U.I. RO5587004, reprezentată de administrator Bartha Balaș, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 10.242,33 lei, reprezentând 

contravaloarea facturii seria AC nr. 1952/17.12.2021 din 06.07.2021. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, în data de 

11.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 
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Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 10.242,33 lei,  

reprezentând contravaloarea facturii seria AC nr. 1952/17.12.2021, emisă în urma relaţiilor comerciale desfăşurate între 

petentă şi debitoare. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 factura seria AC nr. 1952/17.12.2021; 

 tabel avize S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A.. 

În fapt, S.C. BELLAVI S.R.L. a desfăşurat relaţii comerciale  cu debitoarea S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A., în baza 

cărora a fost emisă factura seria AC nr. 1952/17.12.2021, care nu a fost achitată de către debitoare la termenul scadent.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, administratorul judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei 

societăți, creanță înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. Crt. Data document Nr. document Valoarea Sold - valoarea 

1 17.12.2021 1952 10.242,33 lei 10.242,33 lei 

Total 10.242,33 lei 10.242,33 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. BELLAVI S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 10.242,33 lei reprezentând contravaloarea facturii seria AC nr. 1952/17.12.2021. 

287. S.C. BERI GRUP S.R.L.  

S.C. BERI GRUP S.R.L., cu sediul în Mun. Alba Iulia, b-dul Transilvaniei, nr.20, bl.62, ap. 13, jud. Alba, înmatriculată 

la Registrul Comerțului sub nr.  J01/1241/2005, având CUI RO 18119463, prin avocat Berindei Cornel, cu sediul 

procesual ales la punctul de lucru al mandatarului, respectiv în Alba Iulia, str.Regina Maria, nr.1, jud. Alba, a formulat o 

cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 19.661,15 lei,  

reprezentând contravaloarea facturilor restante, precum şi suma în cuantum de 11.688 lei, reprezentând dobânda legală 

penalizatoare pentru raporturi între profesionişti. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 28.02.2022. Nu s-a probat achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 19.661,15 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante, precum şi suma în cuantum de 11.688 lei, reprezentând dobânda legală penalizatoare 

pentru raporturi între profesionişti. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Împuternicire avocațială; 

 factură fiscală nr.183/31.01.2014 

 factură fiscală nr.184/31.01.2014 

 factură fiscală nr.186/28.02.2014 

 factură fiscală nr.582/31.12.2015 

 factură fiscală nr.599/31.01.2016 

 factură fiscală nr.780/29.03.2019 

 factură fiscală nr.814/22.04.2019 

 Contractul nr.1/10559/09.11.2016.  

În fapt, între societatea BERI GRUP S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza cărora au 

fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, administratorul judiciar a constatat că situația creanțe solicitate se 

prezintă astfel:  

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat Rest de plată 

183 31.01.2014 02.03.2014 26.707,38 lei 0,00 lei 1.027,02 lei 

184 31.01.2014 02.03.2014 36.357,22 lei 0,00 lei 2.932,05 lei 

186 28.02.2014 30.03.2014 24.210,36 lei 0,00 lei 3.079,24 lei 

582 31.12.2015 30.01.2016 50.576,19 lei 0,00 lei 4.078,73 lei 

599 31.01.2016 01.03.2016 43.594,22 lei 0,00 lei 3.632,85 lei 

780 29.03.2019 28.04.2019 48.961,98 lei 0,00 lei 1.923,76 lei 

814 22.04.2019 22.05.2019 35.551,23 lei 0,00 lei 2.987,50 lei 

TOTAL 265.958,58 lei 0,00 lei 19.661,15 lei 

Așadar, în urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, administratorul judiciar va 

proceda la înscrierea S.C. BERI GRUP S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu suma de 19.661,15 lei, afectată de condiţia suspensivă a achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200,00 lei, 

până la următorul termen de judecată stabilit în dosarul nr. 35978/3/2021, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a 

VII a Civilă, respectiv 20 Aprilie 2022, diferența urmând a fi respinsă pentru intervenția prescripției. 
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În temeiul art. 110 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

288. S.C. BIA GRUP S.R.L.  

S.C. BIA GRUP S.R.L.. cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 27, înregistrată la Oficiul Registrul 

Comerțului sub nr. J12/1337/2001, cod unic de înregistrare RO14250341, a formulat o cerere de înscriere la masa 

credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 1.706.360,20 lei, reprezentând contravaloarea 

lucrărilor de construcţii şi a garanţiei de bună execuţie, precum şi penalităţi de întârziere. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță. S-a probat achitarea 

taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 1.706.360,20 lei, 

reprezentând contravaloarea lucrărilor de construcţii şi a garanţiei de bună execuţie. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 facturi fiscale; 

 contractul  de subantrepriză; 

 fişa contului. 

 Calcul penalităţi; 

În fapt, BIA GRUP S.A., a desfăşurat relaţii contractuale cu debitoarea S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A., iar în 

temeiul contractelor de subantrepriză, în urma cărora au fost efectuate lucrări de construcţii şi constituite garanţii de 

bună execuţie, creditorului fiindu-i oprite sume de bani de către debitoare.  

Nr. 

document 

Data 

document 

Data 

scadentă 
Valoare factură Achitat/Stornat Rest de plată 

Data calcul 

penalităţi 

Zile întârziere 
cf calcule 

creditor 

Procent 

penalizator 

Cuantum 
penalităţi 

solicitate 

26 30.06.2012 01.08.2012 103.979,05 lei 0,00 lei 103.979,05 lei 

18.01.2022 

3457 

0,10% 

331.406,49 lei 

30 31.07.2012 01.09.2012 105.769,77 lei 0,00 lei 105.769,77 lei 3426 120.237,01 lei 

38 31.08.2012 02.10.2012 87.054,39 lei 0,00 lei 87.054,39 lei 3395 272.074,84 lei 

TOTAL 296.803,21 lei 0,00 lei 296.803,21 lei    723.718,34 lei 

 

 Total Debit principal 
Penalităţi de 

întârziere 

Garanţii de bună 

execuţie 

Solicitat 1.706.360,20 lei 296.803,21 lei 723.718,34 lei 685.838,65 lei 

Acceptat 1.020.521,55 lei 296.803,21 lei 723.718,34 lei 0,00 lei 

Acceptat sub condiție 685.838,65 lei 0,00 lei 0,00 lei 685.838,65 lei 

Pentru toate aceste motive, în urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul 

de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată 

este întemeiată și admite parțial valoarea solicitată, procedând la înscrierea BIA GRUP S.A. în Tabelul Preliminar al 

Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu următoarele sume: 

 cu suma în cuantum de 1.020.521,55 lei, ca fiind o creanțe pură și simplă; 

 cu suma în cuantum de 685.838,65 lei, reprezentând garanții de bună execuție în temeiul relațiilor contractuale 

dintre petentă și debitoare, sub condiția suspensivă a recepționării finale a lucrărilor executate; 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

289. S.C. BIO TECH S.R.L. 

S.C. BIO TECH S.R.L., cu sediul în Constanţa. Bd. Mamaia, nr. 68, bl. 4, sc. A, ap. 6, cod 900663, având codul unic de 

înregistrare – 16497985 / codul de identitate fiscal – RO16497985 / numărul de înmatriculare în registrul comerţului – 

J13/6591/2004, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în 
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cuantum de 32.567,97 lei, reprezentând suma retinuta din factura nr. BIO 15 083/28.12.2015, reținere ca fiind garanția 

de buna execuție conform contractului nr. 6883/08.07.2015. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 03.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 32.567,97 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul de servicii nr.6883/08.07.2015 între S.C. BIOTECH S.R.L. şi HIDROCONSTRUCTIA 

S.A.  

 Procesul verbal de Predare-Primire nr. 1 / 23.12.2019 dintre Beneficiarul final  

 dovada a executării în bune condiţii a serviciilor contractate Factura nr. BIO 15 083/28.12.2015 din 

care s-a reținut la plata suma de 32.567,97 RON  

 Fișa contabilă BIO TECH S.R.L. - a contului 4111.00007 – HIDROCONSTRUCTIA S.A.  

 Extras de cont - confirmare sold (Cod 14-6-3)  

 Situație client - Facturi+Încasări – BIO TECH S.R.L. - HIDROCONSTRUCTIA S.A.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. BIO TECH S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 32.567,97 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

290. S.C. BISTRA AUTOTRANS S.R.L. 

S.C. Bistra Autotrans S.R.L., cu sediul în Oţelu-Roşu, str. Libertăţii, bl. 6, sc. A, ap. 2, jud. Caraş-Severin, înregistrată la 

Registrul Comerțului sub nr. J11/701/2006, prin reprezentant legal dl. Babeu Ion-Sorin, a formulat o cerere de înscriere 

la masa credală pentru suma de 2.760 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată că creditorul al transmis cererea în termenul stabilit de instanță către administratorul judiciar, la data de 

16.02.2022. Totodată, petenta a efectuat plata taxei de timbru în cuantum de 200 de lei., dovada fiind anexată declarației 

de creanță. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 2.760 lei, reprezentând contravaloarea 

inspecțiilor tehnice periodice pe care petenta le-a efectuat cu privire la autovehiculele debitoarei în anii 2013, 2016, 

2018 și 2019. 

În susținerea pretențiilor sale, societatea a anexat: 

 Copii conforme ale facturilor neachitate; 

 Extras confirmare sold la data de 31.12.2021; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, petenta a efectuat inspecții tehnice periodice în favoarea societății debitoare, asupra autovehiculelor pe care 

aceasta le deținea. Pentru fiecare inspecție efectuată s-a emis câte o factură distinctă, stabilind contravaloarea serviciilor 

prestate. 

Administratorul judiciar a constatat, din analiza documentelor anexate, faptul că o parte dintre creanțele solicitate sunt 

prescrise. Astfel, facturile aferente anilor 2013, 2016 și 2018 (nr. 4600/16.04.2013, nr. 5810/07.10.2016, nr. 

6290/12.02.2018 și nr. 6544/19.07.2018), precum și factura nr. 6698/10.01.2019, atestă creanțe pentru care termenul de 

prescripție de 3 ani era deja împlinit la momentul deschiderii procedurii de insolvență față de societatea debitoare, și 

anume data de 19.01.2022. 

Administratorul judiciar va respinge, așadar, creanțele constatate prin facturile sus-amintite și va proceda la analiza 

documentelor justificative aferente anului 2019, cu excepția facturii nr. 6698/10.01.2019. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că o parte din suma solicitată este întemeiată și 

va proceda la înscrierea S.C. Bistra Autotrans S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu o parte din  suma solicitată, în cuantum de 1.500 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

291. S.C. BIXI TRANS S.R.L. 

S.C. BIXI TRANS S.R.L., cu sediul în comuna Cricău, nr. 185, jud. Alba, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului 

sub nr. J01/28/2004, având cod fiscal RO 16052049, reprezentată prin SCA Tomuleţiu Gherman Vârtei & Asociaţii, a 

formulat o cerere de Geomed Expert S.R.L.înscriere la masa credală a debitoarei Hidroconstrucția S.A., solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 9.555,05 lei, reprezentând contravaloare servicii prestate în temeiul Contractului 

de închiriere mijloace de transport nr. 1/2344/10.04.2019. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

508 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Prin raportare la dispozițiile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 80/2013, creditoarea a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin intermediul Cererii formulate, societatea Bixi Trans S.R.L. a solicitat înscrierea la masa credală a Hidroconstrucția 

S.A. cu suma de 9.555,05 lei, temeiul creanței fiind constituit de contravaloarea serviciilor prestate în favoarea 

debitoarei în temeiul Contractului de închiriere mijloace de transport nr. 1/2344/10.04.2019. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Factura fiscală nr. 714/31.03.2020, împreună cu Centralizatorul lunii Martie 2020;  

 Contractul de închiriere mijloace de transport nr. 1/2344/10.09.2019, împreună cu anexa acestuia; 

 Fişă analitică partener Hidroconstrucţia S.A. în perioada Ianuarie 2021 - Decembrie 2021. 

În fapt, între Bixi Trans S.R.L., în calitate de proprietar şi Hidroconstrucţia S.A., în calitate de chiriaş, a fost încheiat 

Contractul de închiriere mijloace de transport nr. 1/2344/10.09.2019. 

În conformitate cu art. 2.1 al Contractului antemenţionat, “Obiectul contractului îl constituie închirierea de către chiriaş, 

de la proprietar, a mijloacelor de transport conform destinaţiei acestora, specificate în anexa 1 la prezentului contract. 

Mijloacele de transport se închiriază în perfectă stare de funcţionare, împreună cu personalul de deservire (şoferi) al 

PROPRIETARULUI compus din persoane calificate.” 

Astfel, prin raportare la aspectele anterior expuse, societatea Bixi Trans S.R.L. a emis factura fiscală 714/31.03.2020, în 

cuantum total de 9.555,05 lei, cu a cărei contravaloare solicită înscrierea la masa credală a debitoarei Hidroconstrucţia 

S.A.  

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a procedat la verificarea 

înregistrărilor operate în contabilitatea debitoarei, astfel cum acestea au fost puse la dispoziția subscrisei prin 

reprezentanții societății, respectiv a soldului restant pe care debitoarea îl înregistrează în beneficiul Bixi Trans S.R.L.  

În urma acestor verificări, a fost confirmată înregistrarea Facturii fiscale anexate de către petentă, respectiv existența 

debitului restant, condiții în care se impune recunoașterea dreptului de creanță al Bixi Trans S.R.L. cu privire la suma de 

9.555,05 lei și înscrierea acesteia, prin echivalent, în Tabelul Preliminar al Creditorilor Hidroconstrucţia S.A., în 

categoria creanţelor chirografare. 

292. S.C. BIXINSTAL S.R.L. 

S.C. BIXINSTAL S.R.L. cu sediul în com. Cricău, nr. 185, jud. Alba, înregistrată la Registrul Comerțului pe de lângă 

Tribunalul Alba sub nr. J1/72/2012, CIF RO 29651937, prin SCA Tomulețiu Gherman Vârtei & Asociații, a formulat o 

cerere de admitere a creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 238.256,23 lei, reprezentând contravaloarea facturilor 

neachitate şi garanţie de bună execuţie. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest 

creditor a depus declaraţia de creanţă la data de 01.03.2022. Petenta a făcut dovada achitării unei taxe judiciare de 

timbru de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 238.256,23 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor neachitate şi garanţie de bună execuţie. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Fişă analitică; 

 Contracte de prestări servicii şi Actele adiţionale încheiate; 

 Facturile fiscale; 

 Taxa judiciară de timbru. 

În fapt, între creditoare, S.C. BIXINSTAL S.R.L. şi debitoare S.C. HIDROCONSTRUCŢIA SA - Sucursala Sebeş, s-au 

derulat relații comerciale constând în prestări servicii în baza contractului nr. 1/1571/14.03.2019 şi a Actului Adițional 

încheiat ulterior, în baza căruia au fost emise facturi fiscale neachitate la termenul scadent de către debitoare.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea S.C. BIXINSTAL S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 50.617,65 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 187.638,58 lei, creanţă pură şi simplă.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

293. BOMATEU S.R.L.  

S.C. BOMATEU S.R.L, cu sediul în mun. Dej, str. Slatinei, nr. 9C jud. Cluj, înmatriculată la Registrul Comerțului sub 

nr. J12/2522/2006, având CUI RO 1556820, prin reprezentantul său legal, administrator MATEUȚ DĂNUȚ, a formulat 

o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 13.304,20 lei, 

reprezentând contravaloarea facturilor restante. 
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Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa instanţei în data de 

25.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 13.304,20 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 taxă judiciară de timbru în suma de 200 RON, 

 copie xerox de pe contract nr.154 M/14.03.2019, 

 act adiţional nr.2/01.11.2019,  

 fişă clienţi  

 facturi fiscale.  

În fapt, între societatea BOMATEU S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza cărora au 

fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat Rest de plată 

4403 31.07.2017 30.08.2017 661,76 lei 661,76 lei 0,00 lei 

4502 30.11.2019 30.12.2019 7.502,95 lei 0,00 lei 7.502,95 lei 

4506 31.12.2019 30.01.2020 5.801,25 lei 0,00 lei 5.801,25 lei 

TOTAL 13.965,96 lei 661,76 lei 13.304,20 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea BOMATEU S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 13.304,20 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

294. S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. 

S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L., cu sediul în Cluj Napoca, str. Lalelelor, nr. 11, ap. 46, județul Cluj, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/620/04.04.1995, C.U.I. 7180367, a formulat o cerere de înscriere la masa 

credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 8.218,95 lei, din care 7.866,33 lei pretenţii băneşti 

şi 35 de lei penalităţi de întârziere. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 03.03.2022. S-a probat, de 

asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de    8.218,95 lei, din care 

7.866,33 lei pretenţii băneşti şi 35 de lei penalităţi de întârziere. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi scadente și neachitate; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 8.218,95 lei, din care 7.866,33 lei pretenţii băneşti şi 

35 lei penalităţi de întârziere. 

295. S.C. BRICUS COM S.R.L. 

S.C. BRICUS COM S.R.L., cu sediul în localitatea Lăpuşata, Str. Scorușu, județ Vâlcea, înscrisă la Registrul 

Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea sub nr. 138/75/2002, având Cod Unic de Identificare RO 14438273, 

reprezentată legal prin Calbarau Cosmin lonuț, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 54.133,41 lei, conform fișei ,,Hidroconstrucția SA” la 31.12.2019. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de 

creanţă fiind stabilit pentru data de 04.03.2022), respectiva declaraţie de creanță fiind semnată la data de 15.02.2022. S-a 

probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au 

fost anexate următoarele documente: 

 Fișa clientului Hidroconstrucția SA la data de 31.12.2019. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a fişei clientului anexată acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și 

va proceda la înscrierea va proceda la înscrierea S.C. Bricus COM S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
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categoria creanțelor chirografare, cu suma de 54.133,41 lei, reprezentând debit neachitat conform fișei 

,,Hidroconstrucția SA” la 31.12.2019. 

296. S.C. BUILD WATER S.R.L..  

S.C. BUILD WATER S.R.L., cu sediul în Deva, Calea Zarandului, Nr. 59, Et. 1, Cam. 3, înmatriculată la Registrul 

Comerțului sub nr. J20/201/2015, având CUI RO 34222214, cu sediul procesual ales Deva, Str Pescarusului, Nr. 11, 

Jud. Hunedoara, prin reprezentantul său legal, administrator Pardutiu loana Loredana, a formulat o cerere de înscriere la 

masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 17.774,65 lei,  reprezentând contravaloarea 

facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa instanţei în data de 

28.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 17.774,65 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

 Factura Fiscală cu Seria BWT Nr. 202 din data de 05.08.2021 

 Factura Fiscală cu Seria BWT Nr. 216 din data de 14.10.2021 

 Fisa client HIDROCONSTRUCTIA S.A. 

În fapt, între societatea BUILD WATER S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza cărora 

au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat că situația creanțe solicitate se prezintă astfel:  

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat Rest de plată 

BWT 202 05.08.2021  1.225,70 lei 0,00 lei 1.225,70 lei 

BWT 206 14.10.2021  20.068,90 lei 3.519,95 lei 16.548,95 lei 

TOTAL 21.294,60 lei 3.519,95 lei 17.774,65 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea  BUILD WATER S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 17.774,65 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante.  

297. S.C. C&M DATECOM S.R.L. 

S.C. C&M DATECOM S.R.L., cu sediul social în Simeria, str. Streiului, DN7-FN, Jud. Hunedoara, înregistrată la 

oficiul Registrului Comerţului sub nr. J20/812/1997 având C.U.I. RO9790353, prin reprezentant legal, a formulat o 

cerere de admitere a creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 126.655,47 lei reprezentând contravaloarea serviciilor 

prestate şi neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că 

declaraţia de creanţă a acestui creditor a fost înregistrată la registratura instanţei la data de 24.02.2022. De asemenea 

petenta a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 126.655,47 lei reprezentând 

contravaloarea serviciilor prestate şi neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul de prestări servicii nr. 3202/21.07.2017; 

 Situaţia facturilor în sold la data de 31.12.2021; 

 100 Facturi fiscale în copie; 

 Fişă cont la 31.12.2021, confirmată de către Hidroconstrucţia S.A. HCHR05 Râul Mare; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, între C&M DATECOM S.R.L. şi HODROCONSTRUCŢIA S.A. s-au derulat relaţii comerciale în baza 

Contractului de prestări servicii nr. 3202/21.07.2027, având ca obiect revizii tehnice şi reparaţii în perioada de garanţie 

şi post garanţie pentru autovehiculele noi şi second hand aparţinând societăţii debitoare. 

În baza contractului prestat, C&M DATECOM S.R.L. e emis o serie de facturi fiscale, în perioada 08.12.2020-

29.11.2021 înregistrându-se un număr de 100 de facturi neîncasate, a căror total se ridică la valoarea de 126.655,47 lei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea C&M DATECOM S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 126.655,47 lei reprezentând contravaloarea sumelor restante. 

298. S.C. CAMINO CONSTRUCT S.R.L. 

S.C. CAMINO CONSTRUCT S.R.L. cu sediul în Municipiul Onești str. Ciresoaia nr.5/A/5 persoana de contact 

Manolache Camelia, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în 

cuantum de 7.140,00 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 
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Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa instanţei în data de 

02.03.2022, data poştei. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 7.140,00 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

 Facturi Fiscale; 

 Fisa client HIDROCONSTRUCTIA S.A; 

În fapt, între societatea CAMINO CONSTRUCT S.R.L. și Hidroconstrucţia S.A. s-au desfăşurat relaţii comerciale, în 

baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea  S.C. CAMINO CONSTRUCT S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 7.140,00 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

299. S.C. CANAL TRANS S.R.L. 

S.C. CANAL TRANS S.R.L. cu sediul social în com. Dumbrăvești, jud. Prahova, înregistrată în Registrul Comerțului 

sub nr. J29/1540/2007, având CUI RO 21939331, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 29.036,00 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 03.03.2022. S-a probat, de 

asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 29.036,00 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Extras cont; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C.CANAL TRANS S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 29.036,00 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate.   

300. S.C. CARBIA RBA S.R.L.  

S.C. CARBIA RBA S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, Nr.15-17, înmatriculată la Registrul 

Comerțului sub nr. J12/2093/2016, având CUI RO36124832, prin reprezentantul său legal, administrator RAITA 

ANCUTA, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 

10.384.88 lei,  reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa instanţei în data de 

21.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 10.384.88 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 contract prestări servicii; 

 Fişă client; 

 Taxă judiciară de timbru; 

În fapt, între societatea CARBIA RBA S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza cărora 

au fost emise facturi fiscale, achitate parţial de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat/Compensat Rest de plată 

67 28.02.2019 30.03.2019 123.580,01 lei 113.195,13 lei 10.384,88 lei 

TOTAL 123.580,01 lei 113.195,13 lei 10.384,88 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 
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la înscrierea CARBIA RBA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 10.384.88 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante.  

301. S.C. CARGO RAZELA S.R.L.  

S.C. CARGO RAZELA S.R.L., cu sediul în Com. Chiojdu, sat Basca Chiojdului, judeţ Buzău, CIF RO26768437, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de  169.410,78 

lei, contravaloarea facturilor neachitate și 200 lei cheltuieli de judecată, respectiv taxa judiciara de timbru. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest 

creditor nu a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa instanţei în data de 

14.03.2022. Cu toatea acestea, administratorul judiciar reține faptul că acest creditor nu s-a regăsit pe lista creditorilor 

pusă la dispoziţie, motiv pentru care nu a fost notificat de către subscrisa. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei 

judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 169.410,78 lei, 

contravaloarea facturilor neachitate și 200 lei cheltuieli de judecata, respectiv taxa judiciara de timbru. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Fişă client; 

 Taxă judiciară de timbru; 

În fapt, între societatea CARGO RAZELA S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza 

cărora au fost emise facturi fiscale, achitate parţial de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea CARGO RAZELA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 169.410,78 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante şi 200 lei taxa 

judiciară de timbru.  

302. S.C. CASIVLAD PREST S.R.L..  

S.C. CASIVLAD PREST S.R.L., cu sediul în com. Filipestii de Targ, sat Marginenii de Jos, nr. 218, jud. Prahova, 

înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J29/2996/2007, având CUI 22769162, reprezentată legal de Lichidator 

Judiciar Carduelis Consulting IPURL, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea 

unei creanțe în cuantum de 45.738,65 lei, reprezentând garanția de bună execuţie. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa instanţei în data de 

04.03.2022.  

Menţionăm faptul că în cauză devin incidente prevederile art. 115 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, potrivit cărora: „Toate acţiunile introduse de administratorul judiciar sau de 

lichidatorul judiciar în aplicarea dispoziţiilor prezentului capitol, inclusiv pentru recuperarea creanţelor, sunt scutite de 

taxe de timbru.” 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 45.738,65 lei, reprezentând 

garanția de bună execuţie. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Sentința civilă nr. 99 /29.01.2021 

În fapt, între societatea CASIVLAD PREST S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza 

cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea CASIVLAD PREST S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 15.878,74 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 29.859,90 lei, creanţă pură şi simplă.   

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

303. S.C. CASTIL S.R.L..  

S.C. CASTIL S.R.L., cu sediul în Anina, Str. Uzinei, Nr.16 Jud. Caraş-Severin, având CUI RO 17389469, înregistrată în 

Registrul Comerţului sub nr. J20/482/2005, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 51.399,84 lei, reprezentând garanția de bună execuţie. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 
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Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa instanţei în data de 04.03.2022. S-a 

probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 51.399,84 lei, reprezentând 

garanția de bună execuţie. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Extras de cont nr.34/25.02.2022.  

 Nota de negociere nr 4/310/15.02.2021  

 Ultima factura din care mai trebuia plătită suma de 20.000 lei ,conform Nota de negociere.  

 Adresa prin care am solicitat plata sumelor restante. 

 Chitanta taxa judiciara de timbru.  

În fapt, între societatea CASTIL S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza cărora au fost 

emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea S.C. CASTIL S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 30.461,02 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 20.938,82 lei, creanţă pură şi simplă.   

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

304. S.C. CEFAIN CONSTRUCT S.R.L. 

S.C. CEFAIN CONSTRUCT S.R.L. cu sediul social în Giurgiu, str. Piața 1907 nr. 2., jud. Giurgiu, adresa de 

corespondență în București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, et. 2, cam. 202, sector 2, persoana de contact Iulia Maria Mihai, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 27.409,41 

lei, reprezentând garanţie de bună execuţie. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 03.03.2022. S-a probat, de 

asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 27,409,41 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Extras cont; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C.CEFAIN CONSTRUCT S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 27.409,41 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale 

neachitate. 

305. S.C. CHIULAN  S.R.L. 

S.C. CHIULAN S.R.L. cu sediul social în Timișoara, Str. Drubeta, Nr 74.Ap. 3, cod unic de înregistrare RO 5237831, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 83.812.74 

lei, reprezentând contravaloarea facturii fiscale neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 04.03.2022, data poştei. S-a 

probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 83.812.74 lei, reprezentând 

contravaloarea facturii fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Factura fiscală seria CHI, nr. 1509, 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

514 

la înscrierea S.C. CHIULAN S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 83.812.74 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

306. S.C. CIMATRON S.R.L. 

S.C. CIMATRON S.R.L., cu sediul în Bacău, str. 9 Mai, nr. 80, jud. Bacău, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. 

J04/1907/2008, a formulat declarație de creanță pentru suma de 13.661,49 lei, reprezentând contravaloarea facturilor 

neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea a fost 

depusă la sediul administratorului judiciar la data de 17.02.2022, în termenul stabilit de instanță. Totodată, petenta a 

efectuat plata taxei de timbru în cuantum de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Analizând fondul cererii, se constată faptul că petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 

13.661,49 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate în beneficiul debitoarei în temeiul Contractului nr.  

231/15.01.2014. 

Pentru a-și dovedi pretențiile, petenta a atașat declarației formulate: 

 Contractul de servicii tehnice nr. 231/15.01.2014; 

 Contractul de servicii tehnice nr. 3/10.01.2022; 

 Facturile fiscale emise în executarea contractului; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

La data de 15.01.2014, între societățile Cimatron S.R.L., în calitate de executant, și Hidroconstrucția S.A., în calitate de 

beneficiar, a fost încheiat Contractul nr. 231/15.01.2014, având ca obiect prestarea serviciilor tehnice de service și 

reparații asupra bunurilor electronice ale debitoarei, în speță calculatoare și imprimante. 

Prin contractul amintit, prestatoarea își asuma obligațiile de mentenanță, înlocuire a componentelor hardware și 

întreținere a componentelor software ale calculatoarelor, precum și întreținerea imprimantelor debitoarei, aceasta din 

urmă obligându-se să achite contravaloarea acestor servicii, în cuantum de 899 lei/lună. 

De asemenea, la 10.01.2022, între aceleași părți a fost încheiat Contractul nr. 3/10.01.2022, având același obiect și în 

aceleași condiții ca și primul, fiind modificat tariful lunar la 684,25 lei/lună. 

În executarea contractului, Cimatron S.R.L. a prestat serviciile pe care și le-a asumat, fiind emise facturi aferente 

fiecărui serviciu în parte, pentru perioada decembrie 2020 - decembrie 2021, care atestau obligațiile de plată în sarcina 

debitoarei. 

Suma solicitată prin cererea formulată se compune, în temeiul facturilor emise, după cum urmează: 

Nr. Crt. Data document Nr. document Valoarea Sold - valoarea 

1 15.12.2020 3624 862,75 lei 597,38 lei 

2 15.12.2020 3625 164,22 lei 164,22 lei 

3 25.01.2021 3664 777,07 lei 777,07 lei 

4 29.01.2021 3682 862,75 lei 862,75 lei 

5 26.02.2021 3716 1.031,73 lei 1.031,73 lei 

6 26.02.2021 3717 247,52 lei 247,52 lei 

7 31.03.2021 3749 1.230,03 lei 1.230,03 lei 

8 29.04.2021 3803 862,75 lei 862,75 lei 

9 31.05.2021 3841 1.023,40 lei 1.023,40 lei 

10 30.06.2021 3875 1.329,99 lei 1.329,99 lei 

11 30.07.2021 3918 1.132,48 lei 1.132,48 lei 

12 31.08.2021 3955 1.021,40 lei 1.021,40 lei 

13 30.09.2021 40001 1.424,81 lei 1.424,81 lei 

14 30.11.2021 4084 992,06 lei 992,06 lei 

15 21.12.2021 4125 963,90 lei 963,90 lei 

Total 13.926,86 lei 13.661,49 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. Cimatron S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 13.661,49 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

307. S.C. CITADIN S.A. 

S.C. CITADIN S.A., cu sediul în mun. Iaşi, B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 32C, jud. Iaşi, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J22/2176/2003, C.U.I. RO15946407, reprezentată de director general dl. ing. Marius Ionescu, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 112.481,44 

lei, din care: 

 69.999,99 lei reprezentând contravaloarea garanţiei de bună execuţie conform facturilor fiscale nr. 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

515 

8421/05.08.2014, 8433/02.09.2014, 8437/22.09.2014 şi 8452/03.10.2014, emise în baza Contractului 

nr. 571/13.06.2013; 
 42.481,45 lei reprezentând penalităţi de întârziere pentru debitul neachitat (nr. 18/15.02.2022), 

calculate conform prevederilor contractuale, până la data de 14.12.2021. 
Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind depusă la sediul administratorului 

judiciar în data de 21.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 112.481,44 lei, din care: 

 69.999,99 lei reprezentând contravaloarea garanţiei de bună execuţie conform facturilor fiscale nr. 

8421/05.08.2014, 8433/02.09.2014, 8437/22.09.2014 şi 8452/03.10.2014, emise în baza Contractului 

nr. 571/13.06.2013; 
 42.481,45 lei reprezentând penalităţi de întârziere pentru debitul neachitat (nr. 18/15.02.2022), 

calculate conform prevederilor contractuale, până la data de 14.12.2021. 
În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 contractul nr. 571/13.06.2013; 

 facturile fiscale nr. 8421/05.08.2014, 8433/02.09.2014, 8437/22.09.2014 şi 8452/03.10.2014; 

 procesul-verbal de măsurători la terminarea lucrărilor de asfaltare pe Şos. Bucium (lucrări efectuate în 

perioada aprilie - octombrie 2014); 

 procesul-verbal de recepţie finală a lucrărilor nr. 425 din 05.06.2015; 

 adresa nr. 8293/21.06.2019; 

 extras de cont la data de 08.02.2022. 

În fapt, S.C. CITADIN S.A., a desfăşurat relaţii contractuale  cu debitoarea S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A., iar în 

temeiul Contractului nr. 571/13.06.2013 au fost constituite garanţii de bună execuţie, creditorului fiindu-i oprite sume de 

bani de către debitoare, sume care nu au mai fost restituite la termenele scadente.  

În aceste condiții, constată că suma datorată către S.C. CITADIN S.A. se prezintă astfel: 

Nr. document 
Data 

document 

Baza impozabilă 

factură 

Valoare garanţie 10% 

din Baza impozabilă 
Restituit Rest de plată 

8421 30.11.2014 375.233,34 lei 37.523,33 lei 

79.532,93 lei 69.999,99 lei 
8433 30.11.2014 282.384,73 lei 28.238,47 lei 

8437 30.11.2014 653.549,56 lei 65.354,96 lei 

8452 30.11.2014 184.161,54 lei 18.416,15 lei 

TOTAL 1.495.329,17 lei 149.532,92 lei  69.999,99 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. CITADIN S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 112.481,44 lei reprezentând contravaloarea garanţiilor de bună execuţie şi a penalităţilor 

de întârziere pentru debitul neachitat. 

308. S.C. CIVIL SPEED S.R.L. 

SC CIVIL SPEED S.R.L., cu sediul în Rm. Vâlcea, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 2, jud. Valcea, Cod fiscal 

RO28136089, înregistrată la O.R.C. Vâlcea sub nr. J38/138/2011, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 29.547,49 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale 

neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 03.03.2022. S-a probat, de 

asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 29.547,49 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor fiscale neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Extras cont; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C.CIVIL SPEED S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 29.547,49 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate. 

309. S.C. CLASIMA CONSTRUCT  S.R.L. 
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S.C. CLASIMA CONSTRUCT  S.R.L., cu sediul în localitatea Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 131, județ 

Hunedoara, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J20/1513/2003, având CIF 15955022, reprezentată prin 

administrator Simulescu Ovidiu Sebastian, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 58.517,21 lei, reprezentând debit neachitat. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că această 

societate a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de 

creanţă fiind stabilit pentru data de 04.03.2022), respectiva declaraţie de creanță fiind înregistrată la dosarul cauzei în 

data de 15 februarie 2022.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei.  

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Extras de cont din data de 25 ianuarie 2022; 

 Listă facturi nesoldate din evidența contabilă; 

 Factura nr. 43029/13.08.2021; 

 Factura nr. 43225/17.09.2021;  

 Factura nr. 43259/22.09.2021; 

 Factura nr. 43263/22.09.2021; 

 Factura nr. 43270/23.09.2021; 

 Factura nr. 2377/23.09.2021; 

 Factura nr. 43283/27.09.2021;  

 Factura nr. 43296/28.09.2021; 

 Factura nr. 43311/30.09.2021; 

 Factura nr. 2383/01.10.2021; 

 Factura nr. 2384/01.10.2021; 

 Factura nr. 43329/04.10.2021; 

 Factura nr. 43338/05.10.2021; 

 Factura nr. 43346/06.10.2021; 

 Factura nr. 2388/06.10.2021; 

 Factura nr. 43350/06.10.2021; 

 Factura nr. 43357/07.10.2021; 

 Factura nr. 43371/11.10.2021; 

 Factura nr. 43391/14.10.2021; 

 Factura nr. 43404/15.10.2021; 

 Factura nr. 43408/18.10.2021; 

 Factura nr. 43419/19.10.2021; 

 Factura nr. 43421/20.10.2021; 

 Factura nr. 43457/27.10.2021; 

 Factura nr. 2410/03.11.2021; 

 Factura nr. 43535/12.11.2021; 

 Factura nr. 43574/23.11.2021; 

 Factura nr. 43696/14.12.2021; 

 Factura nr. 43751/13.01.2022; 

 Factura nr. 43425/20.10.2021; 

 Factura nr.  43484/02.11.2021;  

 Factura nr. 43506/05.11.2021; 

 Factura nr. 43557/18,141.2021;  

 Factura nr. 43598/26.11.2021; 

 Factura nr. 2444/14.12.2021;  

 Factura nr. 2397/20.10.2021; 

 Factura nr. 43495/03.11.2021; 

 Factura nr. 43517/09.11.2021;  

 Factura nr. 2428/22.11.2021; 

 Factura nr. 43641/06.12.2021;  

 Factura nr. 43706/16.12.2021;  

 Factura nr. 43438/22.10.2021; 

 Factura nr. 43496/03.11.2021; 

 Factura nr. 43534/12.11.2021; 

 Factura nr. 43564/22.11.2021; 

 Factura nr. 43660/08.12.2021; 

 Factura nr. 43713/17.12.2021. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 
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la înscrierea S.C. Clasima Construct S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 58.517,21 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

310. COLCEAR SERVCOM S.R.L.  

S.C. COLCEAR SERVCOM S.R.L, cu sediul în localitatea 23 AUGUST nr.48 Jud. Caras-Severin, înmatriculată la 

Registrul Comerțului sub nr. J11/930/1993, având CUI 4606531, prin reprezentantul său legal, administrator COLCEAR 

GHEORGHE, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum 

de 19.116,83 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa instanţei în data de 

03.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 19.116,83 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 taxă judiciară de timbru în suma de 200 RON, 

 copii după factura COL 1894/31.07.2013  

 o situație analitică a soldului debitoarei.  

În fapt, între societatea COLCEAR SERVCOM S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza 

cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea COLCEAR SERVCOM S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 19.116,83 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

311. S.C. COMASIND SERVICII S.R.L. 

S.C. COMASIND SERVICII S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Justinian, nr. 11, corp B, et. 1, cam. 6, sector 2, 

C.U.I. RO346560, cu sediul procesual ales în Bucureşti, str. Biserica Doamnei, nr. 3, Sector 3, reprezentată de 

administrator Bîră Iulian, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe 

în cuantum de 7.140 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de furnizare date şi informaţii legale. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest 

creditor a comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță S-a probat, de asemenea, achitarea taxei 

judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 7.140 lei reprezentând 

contravaloarea facturilor emise și neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 contractul de prestări servicii din 27.02.2017; 

 act adiţional nr. 5 la contractul de prestări servicii din 27.02.2017; 

 extras de cont; 

 confirmare extras de cont; 

 factura fiscală seria COM nr. 00129 din 08.11.2021; 

 factura fiscală seria COM nr. 00130 din 14.12.2021; 

 dovezi de comunicare. 

În fapt, S.C. COMASIND SERVICII S.R.L. a încheiat cu HIDROCONSTRUCŢIA S.A. Contractul de prestări servicii 

din 27.02.2017 şi actul adiţional nr. 5 la contract, în temeiul căruia a prestat servicii de furnizare date şi informaţii 

legale. Ca urmare a emis facturi fiscale care nu au fost achitate de către debitoare la termenele scadente.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat Rest de plată 

126 13.07.2021 12.08.2021 3.570,00 lei 3.570,00 lei 0,00 lei 

127 24.08.2021 23.09.2021 3.570,00 lei 3.570,00 lei 0,00 lei 

128 22.10.2021 21.11.2021 7.140,00 lei 7.140,00 lei 0,00 lei 

129 08.11.2021 08.12.2021 3.570,00 lei 0,00 lei 3.570,00 lei 

130 14.12.2021 13.01.2022 3.570,00 lei 0,00 lei 3.570,00 lei 

TOTAL 23.09.2021 21.420,00 lei 14.280,00 lei 7.140,00 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. COMASIND SERVICII S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 7.140 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de furnizare 

date şi informaţii legale. 
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312. S.C. COMINFO S.R.L.  

S.C. COMINFO S.R.L., cu sediul în localitatea Târgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 41, județul Mures, Reg. 

Com. J26/188/1992, CUI: RO1202504, reprezentată prin administrator, Varga Gavril, a formulat o cerere de înscriere la 

masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 1.743,35 lei, reprezentând contravaloarea 

facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa instanţei în data de 

03.03.2022, data poştei. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 1.743,35 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 taxă judiciară de timbru în suma de 200 RON, 

 copii după factura COL 1894/31.07.2013  

 o situație analitică a soldului debitoarei.  

În fapt, între societatea COMINFO S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza cărora au 

fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea COMINFO S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 1.743,35 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

313. S.C. COMMETCAR S.A. 

S.C. COMMETCAR S.A. PĂLTINIŞ, cu sediul social în Păltiniş, nr. 187, jud. Caraş-Severin, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J11/9/1991, C.U.I. 1068780, reprezentată de administrator ec. GHEORGHE LALA, a formulat o 

cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 59.158,08 lei, 

reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest 

creditor a comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind depusă la registratura instanţei în data de 

10.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 59.158,08 lei,  

reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate, emise în urma relaţiilor comerciale desfăşurate între petentă şi 

debitoare. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturile nr. 45509, 45510, 45604, 45714, 45766, 45868, 45979, 46059, 46060, 46068, 46111, 46175, 

46237. 

În fapt, S.C. COMMETCAR S.A. PĂLTINIŞ a desfăşurat relaţii comerciale cu debitoarea S.C. 

HIDROCONSTRUCŢIA S.A., în baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul 

scadent menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. Crt. Data document Nr. document Sold - valoarea 

1 07.09.2021 45510 502,66 lei 

2 07.09.2021 45509 699,72 lei 

3 20.09.2021 45604 76,16 lei 

4 01.10.2021 45714 349,86 lei 

5 07.10.2021 45766 104,96 lei 

6 21.10.2021 45868 2.970,25 lei 

7 03.11.2021 45979 1.978,30 lei 

8 15.11.2021 46060 1.979,64 lei 

9 15.11.2021 46059 1.331,37 lei 

10 16.11.2021 46068 1.862,26 lei 

11 19.11.2021 46111 604,53 lei 

12 02.12.2021 211200005 1.159,92 lei 

13 13.12.2021 211200067 45.538,45 lei 

Total 59.158,08 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 
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la înscrierea S.C. COMMETCAR S.A. PĂLTINIŞ în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 59.158,08 lei reprezentând contravaloarea facturilor fiscale 

neachitate. 

314. S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. 

S.C. COMPANIA DE APĂ S.A., având sediul în Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, jud. Buzău, a formulat o declarație de 

creanță în cuantum de 4.742,04 lei, reprezentând contravaloarea facturilor emise și penalități de întârziere. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată că creditorul a 

depus declarație de creanță în termenul stabilit de instanță în acest sens. Totodată, petenta a efectuat plata taxei de 

timbru în cuantum de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 4.742,04 lei, reprezentând contravaloarea 

serviciilor de furnizare a apei potabile către debitoarea Hidroconstrucția S.A., în temeiul Contractului de furnizare a 

serviciului de alimentare cu apă nr. 83069/14.01.2010, și a sumei de 200 lei cheltuieli de judecată, astfel: 

- 291,74 lei debit restant reprezentând contravaloarea serviciilor de furnizare a apei potabile aferente perioadei 

31.01.2021 - 31.12.2021 pentru locul de consum din Nehoiu, sat Lunca Priporului, jud. Buzău; 

- 9,61 lei penalități de întârziere aferente perioadei 31.01.2021 - 31.12.2021 pentru locul de consum din Nehoiu, sat 

Lunca Priporului, jud. Buzău; 

- 4.110,39 lei debit restant reprezentând contravaloarea serviciilor de furnizare a apei potabile aferente perioadei 

31.08.2021 - 31.12.2021 lei pentru locul de consum din Com. Siriu str. Lunca Jaristei, jud. Buzău; 

- 130,30 lei penalități de întârziere aferente perioadei 30.09.2021 - 31.12.2021 pentru locul de consum din Comuna 

Siriu, Str. Lunca Jaristei, Jud. Buzău; 

- 200 lei cheltuieli de judecată. 

În susținerea pretențiilor sale, petenta a anexat: 

 Facturi apă potabilă aferente perioadei 31.01.2021-31.12.2021 pentru locul de consum din Nehoiu, sat Lunca 

Priporului, jud. Buzău, având următoarele numere: 1020235/31.01.2021, 1084108/28.02.2021, 

1147156/31.03.2021, 1211193/30.04.2021, 1273354/31.05.2021, 1337807/30.06.2021, 1403151/31.07.2021, 

1472692/31.08.2021, 1538083/30.09.2021, 1615152/31.10.2021 și 1676200/30.11.2021. 

 Facturi penalități de întârziere aferente perioadei 31.01.2021-31.12.2021 pentru locul de consum din Nehoiu, 

sat Lunca Priporului, jud. Buzău, având următoarele numere: 20235/31.01.2021; 1147156/31.03.2021; 

1211193/30.04.2021; 1273354/31.05.2021; 1337807/30.06.2021; 1403151/31.07.2021; 1472692/31.08.2021; 

1538083/30.09.2021; 1615152/31.10.2021; 1676200/30.11.2021; 1799476/31.12.2021. 

 Facturi apă potabilă aferente perioadei 31.08.2021-31.12.2021 pentru locul de consum din Com. Siriu str. 

Lunca Jariștei jud. Buzău, având următoarele numere: 1473904/31.08.2021, 1538645/30.09.2021, 

1612435/31.10.2021, 1682415/30.11.2021. 1743639/31.12.2021.  

 Facturi penalități de întârziere aferente perioadei 31.08.2021-31.12.2021 pentru locul consum din Com. Siriu 

str. Lunca Jariștei jud. Buzău, având următoarele numere: 1538645/30.09.2021, 1612435/31.10.2021, 

1682415/30.11.2021 și 1743639/31.12.2021; 

 Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă nr. 83069/14.01.2010; 

 Actul Adițional nr.4 încheiat la contractul Nr. 83069/14.01.2010; 

 Actul Adițional nr. 1 încheiat la contractul Nr. 83069/14.01.2010; 

 Dovada achitării taxei de timbru judiciar. 

În fapt, între S.C. Compania de Apă S.A. Buzău și S.C. Hidroconstrucția S.A. București sucursala Siriu s-a încheiat 

Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 83069/14.01.2010. 

Contractul avea ca obiect prestarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă și canalizare, din partea Compania de Apă 

S.A., în calitate de operator, către Hidroconstrucția S.A., în calitate de utilizator al serviciilor furnizate. 

Prin contractul amintit, operatorul se obliga, printre altele, să asigure furnizarea apei potabile și a serviciilor de 

canalizare către utilizator, iar utilizatorul își asuma obligația de a achita contravaloarea serviciilor de care a beneficiat. 

Tariful aplicabil este stabilit în Anexa nr. 1 la contractul amintit. 

În urma serviciilor furnizate în temeiul contractului, operatorul a emis facturi fiscale stabilind obligațiile de plată în 

sarcina utilizatorului. 

Nr. Crt. Data document Număr document Valoarea - RON 

1 31.01.2021 1020235 17,19 lei 

2 28.02.2021 1084108 22,89 lei 

3 31.03.2021 1147156 17,32 lei 

4 30.04.2021 1211193 46,09 lei 

5 31.05.2021 1273354 34,75 lei 

6 30.06.2021 1337807 23,65 lei 

7 31.07.2021 1403151 18,13 lei 

8 31.08.2021 1472692 41,13 lei 

9 30.09.2021 1538083 35,45 lei 
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10 31.10.2021 1615152 7,19 lei 

11 30.11.2021 1676200 35,95 lei 

12 31.12.2021 1799476 1,61 lei 

13 31.01.2022 2011065 22,68 lei 

14 31.08.2021 1473904 1.422,78 lei 

15 30.09.2021 1538645 679,36 lei 

16 31.10.2021 1612435 840,45 lei 

17 30.11.2021 1682415 662,55 lei 

18 31.12.2021 1743639 746,22 lei 

19 31.01.2022 2021196 650,11 lei 

Total documente 5.325,50 lei 

Rest solicitat 4.742,04 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 4.742,04 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante și taxa de timbru 

judiciar. 

315. S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A. 

S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A., cu sediul în Slatina, str. Artileriei nr.2, jud. Olt, persoană juridică română, 

înmatriculată la registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt sub nr. J/28/209/2007, CUI 21307548, reprezentată 

legal prin Ușurelu Marius Cătălin, în calitate de Director General, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 1.333,91 lei,  reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa instanţei în data de 

16.02.2022, data poştei. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 1.333,91 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 taxă judiciară de timbru în suma de 200 RON, 

 factură fiscală 

 o situație analitică a soldului debitoarei.  

În fapt, între societatea COMPANIA DE APĂ OLT S.A. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în 

baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea COMPANIA DE APĂ OLT S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 1.333,91 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

316. S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. 

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., cu sediul în Bacău,  str. H. Coandă nr. 2,  judeţul Bacău, 

înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J04/789/2010, CUI RO27429315, a depus declarație de creanță 

reprezentând sume neachitate de către S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. pentru servicii de apă-canal furnizate conform 

Contract prestări servicii nr. 358/05.07.2011. Prin cererea formulată, COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU  

solicită înscrierea unei creanțe în cuantum de 30.646,61 lei, la care se adaugă creanţa de 200 lei reprezentând taxă de 

timbru. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată că,  COMPANIA 

REGIONALĂ DE APĂ BACĂU a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță.  S-a probat, de asemenea, 

achitarea taxei judiciare de timbru, în cuantum de 200 lei (dovadă plată online 203984838902/08.02.2022). 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 30.646,61 lei reprezentând 

sume neachitate de către  S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. pentru servicii de apă-canal furnizate conform Contract 

prestări servicii nr. 358/05.07.2011. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente : 

 un număr de 7 facturi, cu valoarea rămasă de plată de 30.646,61 lei 

 dovadă plată taxă de timbru. 

În fapt, între societatea S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat 

relaţii comerciale, în baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent 

menționat în facturi.  
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În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de  30.846,61 lei, compusă din suma de 30.646,61 

reprezentând contravaloarea facturilor restante, respectiv 200,00 lei taxa judiciară de timbru.  

317. S.C. COMTEC S.R.L.  

S.C. COMTEC S.R.L., cu sediul în mun. Tg. Jiu, bld. C. Brâncuşi, nr. 3A, judeţul Gorj,  înmatriculată la Registrul 

Comerțului sub nr. J18/1085/1991, având CUI 2159780, prin reprezentantul sau legal, administrator Ilie Valentin, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 13.940,74 

lei,  reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa instanţei în data de 

24.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 13.940,74 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 taxă judiciară de timbru în suma de 200 RON, 

 facturi fiscale. 

În fapt, între societatea COMTEC S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza cărora au fost 

emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Centralizator facturi solicitate a fi neachitate 

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Acceptat 

6502 16.02.2021 03.03.2021 107,10 lei 107,10 lei 

6504 16.02.2021 03.03.2021 728,28 lei 728,28 lei 

6516 22.02.2021 09.03.2021 109,48 lei 109,48 lei 

25537 26.02.2021 13.03.2021 345,10 lei 345,10 lei 

25602 18.03.2021 02.04.2021 58,31 lei 58,31 lei 

25615 23.03.2021 07.04.2021 2.430,00 lei 2.430,00 lei 

25675 31.03.2021 15.04.2021 1.009,12 lei 1.009,12 lei 

26592 01.04.2021 16.04.2021 107,10 lei 107,10 lei 

6613 13.4.2021 28.4.2021 95,20 lei 95,20 lei 

6622 16.04.2021 01.05.2021 119,00 lei 119,00 lei 

6629 21.04.2021 06.05.2021 119,00 lei 119,00 lei 

6633 22.04.2021 07.05.2021 119,00 lei 119,00 lei 

25855 23.04.2021 08.05.2021 464,10 lei 464,10 lei 

6681 17.05.2021 01.06.2021 678,30 lei 678,30 lei 

25959 25.05.2021 09.06.2021 345,10 lei 345,10 lei 

6736 16.06.2021 01.07.2021 119,00 lei 119,00 lei 

26137 25.06.2021 10.07.2021 1.407,17 lei 1.407,17 lei 

26165 28.06.2021 13.07.2021 345,10 lei 345,10 lei 

6751 29.06.2021 14.07.2021 47,60 lei 47,60 lei 

6768 12.07.2021 27.07.2021 119,00 lei 119,00 lei 

6785 27.07.2021 11.08.2021 642,60 lei 642,60 lei 

6786 27.07.2021 11.08.2021 109,48 lei 109,48 lei 

6797 30.07.2021 14.08.2021 190,40 lei 190,40 lei 

26356 30.07.2021 14.08.2021 345,10 lei 345,10 lei 

26381 04.08.2021 19.08.2021 2.008,72 lei 2.008,72 lei 

26405 17.08.2021 01.09.2021 1.332,08 lei 1.332,08 lei 

6818 20.08.2021 04.09.2021 119,00 lei 119,00 lei 

6823 23.08.2021 07.09.2021 190,40 lei 190,40 lei 

6826 24.08.2021 08.09.2021 130,90 lei 130,90 lei 

TOTAL 13.940,74 lei 13.940,74 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea COMTEC S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 13.940,74 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 
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318. S.C. CONCEPT INVEST S.R.L. 

S.C. CONCEPT INVEST S.R.L. cu sediul în Rm. Vâlcea, Calea lui Traian, nr. 114. BI L-Union, jud Vâlcea, 

înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J38/227/1996, CUI RO8303964, a formulat o cerere de înscriere la masa 

credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 1.784,05 lei, reprezentând diferenţa garanţie de 

bună execuție constituită conform contract cadru nr. 2426/16.02.2016. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa instanţei în data de 

02.03.2022, data poştei. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 1.784,05 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 taxă judiciară de timbru în suma de 200 RON, 

 factură fiscală 

 o situație analitică a soldului debitoarei.  

În fapt, între societatea S.C. CONCEPT INVEST S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în 

baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. CONCEPT INVEST S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 1.784,05 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

319. S.C. CONREP S.A. 

SC CONREP S.A. cu sediul social în Vişeu de Sus, str. Mioriței, nr. 4, jud. Maramureş, cod unic de înregistrare 

RO2221199, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum 

de 1.484.860,01 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 04.03.2022, data poştei. S-a 

probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 1.484.860,01 lei, 

reprezentând garanţie de bună execuţie.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract de subantrepriză; 

 Acte adiţionale; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C.CONREP S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 1.484.860,01 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

320. S.C. CONCEPT INVEST S.R.L. 

S.C. CONSTRUCT 102 CARANSEBES S.A. cu sediul în Caransebes, str Sesu-Rosu, nr. 2-4, jud. Caraş-Severin, 

înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J11/6/2001, CUI RO13644097, a formulat o cerere de înscriere la masa 

credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 129.511,00 lei, reprezentând contravaloarea servicii 

prestate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa instanţei în data de 

02.03.2022, data poştei. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 129.511,00 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 taxă judiciară de timbru în suma de 200 RON, 

 factură fiscală; 

 confirmare sold; 
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 o situație analitică a soldului debitoarei.  

În fapt, între societatea S.C. CONSTRUCT 102 CARANSEBES S.A. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii 

comerciale, în baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în 

facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. CONSTRUCT 102 CARANSEBES S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 129.511,00 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

321. S.C. CONSTRUCT INSTAL BUTA S.R.L. 

S.C. CONSTRUCT INSTAL BUTA S.R.L.,CUI 20177954,NR. ORC J11/1151/2006, cu sediul în localitatea Oţelu 

Roșu, str. AVRAM IANCU, nr. 9 jud. Caraș-Severin, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 33.209,83 lei, reprezentând contravaloarea servicii prestate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa instanţei în data de 

04.03.2022, data poştei. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 33.209,83 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 taxă judiciară de timbru în suma de 200 RON, 

 factură fiscală; 

 contract prestări servicii; 

 o situație analitică a soldului debitoarei.  

În fapt, între societatea S.C. CONSTRUCT INSTAL BUTA S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii 

comerciale, în baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în 

facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea S.C. CONSTRUCT INSTAL BUTA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 32.664,57 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 544.95 lei, creanţă pură şi simplă.   

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

322. S.C. CONSTRUCŢII S.R.L. 

S.C. CONSTRUCŢII S.R.L. cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Bucegi, nr.2, bl. X3, ap. 33, jud. Cluj, înregistrată la 

Registrul Comerțului cu nr. J12/285/1991, având CUI RO 200289, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 37.179,07 lei, reprezentând contravaloare lucrări neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul administratorului judiciar la data de 

18.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  37.179,07  lei, reprezentând 

contravaloare lucrări  neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 fişă analitică; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, între societatea S.C. CONSTRUCŢII S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza 

cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea CONSTRUCŢII S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 37.179,07 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

323. S.C. CONSULTING OMEGA S.R.L. 
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S.C. CONSULTING OMEGA S.R.L. cu sediul social în Mun.  Brăila, Bd. Dorobanți nr. 371, Jud. Brăila, inmatriculata 

la O.R.C. Brăila sub nr. J/09/412/2003, CUI RO 16432749, reprezentată legal prin Administrator Barza Daniel, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 249.513,81 

lei, reprezentând contravaloare lucrări  neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul administratorului judiciar la data de 

04.03.2022, data poştei. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  249.513,81  lei, 

reprezentând contravaloare lucrări  neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Opis înscrisuri din care rezultă creanţa; 

 facturi fiscale; 

 contract prestări servicii pază;; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, între societatea S.C. CONSULTING OMEGA S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, 

în baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. CONSULTING OMEGA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de  249.513,81 lei,  reprezentând contravaloarea facturilor fiscale 

neachitate; 

324. S.C. CONTINENTAL S.R.L. 

S.C. CONTINENTAL S.R.L. cu sediul social în Mun.  Brăila, Bd. Dorobanți nr. 371, Jud. Brăila, având CUI – 2161364, 

nr. de înregistrare în Registrul Comertului J18/61/1992, prin lichidator judiciar Cabinet individual de practician în 

insolvență DĂNESCU V. ION cu sediul social şi adresa de corespondenţă în Tg – Jiu, str. G-ral Dragalina, nr.42, jud. 

Gorj, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de  

69.637,48 lei certă, lichidă şi exigibilă. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul administratorului judiciar la data de 

04.03.2022, data poştei. În conformitate cu prevederile art. 115 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă este scutită de achitarea taxei judiciare de timbru. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  69.637,48 lei certă, lichidă 

şi exigibilă.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Opis înscrisuri din care rezultă creanţa; 

 facturi fiscale; 

 contract prestări servicii; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, între societatea S.C. CONTINENTAL S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza 

cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea S.C. CONTINENTAL S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 69.637,48 lei,  reprezentând contravaloarea facturilor fiscale 

neachitate; 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

325. S.C. CORBEANU ADY S.R.L.-D 

S.C. CORBEANU ADY S.R.L.-D cu sediul în com. Berbeşti, str. Principala, B1.A22, Sc.B, Et.2,Ap.9, jud. Valcea, 

Înregistrată la Registrul Comerțului Rm. Valcea, sub numărul J38/132/2018, cod fiscal RO 38872783, contul bancar 

RO41RNCB0265157758020001 deschis la BCR, cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedura la 

numitul Corbeanu Laurenfiu Adrian, cu date cu caracter personal, prin reprezentant Corbeanu Laurențiu Adrian, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 119.836,15 

lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 
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Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul administratorului judiciar la data de 

15.02.2022, data poştei. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  119.836,15 lei, 

reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 extras de cont confirmat; 

 facturi fiscale; 

 confirmare de sold 

 contracte încheiate, acte adiționale și situația de lucrări. 

În fapt, între societatea S.C. CORBEANU ADY S.R.L.-D și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în 

baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea S.C. CORBEANU ADY S.R.L.-D în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 89.836,05 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 30.000,10 lei, creanţă pură şi simplă.   

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

326. S.C. CROMTRANS S.R.L. 
S.C. CROMTRANS S.R.L. cu sediul în loc. Bedeciu, nr. 251, jud. Cluj, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/3977/2008, 

C.U.I. RO24552428, reprezentată legal prin administrator - Marc Radu, a formulat o cerere de înscriere la masa credală 

a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 15.193,80 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale 

neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul administratorului judiciar la data de 

15.02.2022, data poştei. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  15.193,80 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 extras de cont; 

 facturi fiscale; 

În fapt, între societatea S.C. CROMTRANS S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza 

cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va  

proceda la înscrierea S.C.  CROMTRANS S.R.L.  în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 15.193,80 lei,  reprezentând contravaloarea facturilor fiscale 

neachitate. 

327. S.C. DACOREX COM S.R.L. 

S.C. DACOREX COM S.R.L., cu sediul în Târgu Jiu, str. Viitorului nr. 2, jud. Gorj, înmatriculată în Registrul 

Comerțului sub nr. J18/36/1996 CUI 8161339, a depus declarație de creanță înregistrată la RTZ & Partners SPRL Filiala 

București sub nr. 328/23.02.2022, reprezentând valoare produse de carieră şi balastieră livrate către S.C. 

HIDROCONSTRUCȚIA S.A. şi neachitate de aceasta. Prin cererea formulată, S.C.DACOREX COM S.R.L. solicită 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 137.870,89 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată că 

S.C.DACOREX COM S.R.L. a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul administratorului 

judiciar la data de 23.02.2022.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru, în cuantum de 200 lei ( 

chitanța 010936/22.02.2022). 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 137.870,89 lei reprezentând 

contravaloare produse de carieră şi balastieră livrate către  S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A.  conform Contract 

174/18.03.2021.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente : 

 un număr de 11 facturi fiscale 
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 contractul  174/18.03.2021.  

 chitanța 010936/22.02.2022 taxă timbru 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea S.C. DACOREX COM S.R.L.  în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 137.870,89 lei,  reprezentând contravaloarea facturilor fiscale 

neachitate. 

328. S.C. DACOS STEEL SUB S.R.L. 

SC DACOS STEEL SUB S.R.L.  cu sediul social în Borşa, str. Independenței, nr. 23, scara B, ap. 2, jud. Maramureș, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J24/1909/2018, având CUI RO 40180776, a formulat o cerere de înscriere la 

masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 37.418,18 lei, reprezentând contravaloare 

facturi fiscale neachitate și garanții de bună execuție.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 03.03.2022. S-a probat, de 

asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 37.418,18 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate și garanții de bună execuție.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Extras 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. DACOS STEEL SUB S.R.L., în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în Tabelul Preliminar al 

Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 14.068,40 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 23.349,78 lei, creanţă pură şi simplă.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

329. S.C. DAMAR CONSULT S.R.L..  

S.C. DAMAR CONSULT S.R.L., cu sediul în județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, strada Gării, nr. 3, înmatriculată la 

Registrul Comerțului sub nr. J12/1360/2001, prin reprezentantul sau legal, administrator Morar Vlad Sebastian, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 9.225,69 lei,  

reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa instanţei în data de 

01.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 9.225,69 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

 Factura fiscală nr.498/15.05.2017 aferentă contractului nr.1/12098/16.12.2016-garanție de buna executie 

retinuta 792.37 lei-xerocopie conform cu originalul.  

 Factura fiscală nr.515/31.08.2017 aferentă contractului nr.1/12098/16.12.2016-garanție de bună execuție 

retinuta 708,37 lei-xerocopie conform cu originalul,  

 Factura fiscală nr.625/31.12.2019 aferentă contractului nr.1/12098/16.12.2016-garanție de bună executie 

retinuta 359,96 lei-xerocopie conform cu originalul, 

 Factura fiscală nr.755/06.05.2020 aferentă contractului nr.1/5080/11.07.2019-garantie retinuta 6.996,74 lei-

xerocopie conform cu originalul,  

 Factura fiscală nr.877/02.09.2021 aferentă contractului nr. 1/5080/11.07.2019-garanţie retinuta 368,25 lei-

Xerocopie conform cu originalul,  

 Contractul de servicii nr, 1/12098/16.12.2016,  

 Contractul de servicii nr. 1/5080/11.07.2019,  

 Taxa judiciară de timbru. 

În fapt, între societatea DAMAR CONSULT S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza 

cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  
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Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat că situația creanțe solicitate se prezintă astfel:  

Nr. document Data document 
Baza impozabilă 

factură 

Valoare garanţie 

% din Baza 

impozabilă 

Achitat Rest de plată 

498 15.05.2017 25.764,52 lei 792,37 lei 0,00 lei 792,37 lei 

515 31.08.2017 14.167,43 lei 708,37 lei 0,00 lei 708,37 lei 

625 31.12.2019 7.199,22 lei 359,90 lei 0,00 lei 359,90 lei 

755 06.05.2020 69.967,37 lei 6.996,74 lei 0,00 lei 6.996,74 lei 

877 02.09.2021 3.682,49 lei 368,25 lei 0,00 lei 368,25 lei 

TOTAL  120.781,03 lei 9.225,63 lei 0,00 lei 9.225,63 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea  DAMAR CONSULT S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 9.225,69 lei reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

330. S.C. DANIEL INSTAL S.R.L. 

SC DANIEL INSTAL S.R.L., cu sediul în Slatina str Corcodusului nr. 2 Județul Olt, J28/106/2008, CUI 23155918, tel: 

0764.213.644 reprezentată legal de BOBEANU DUMITRU DANIEL, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 61.979,18 lei, formată din 46.711,4 lei reprezentând debit 

neachitat, 1.074,33 lei, reprezentând penalități de întârziere și 14.193,45 lei reprezentând rețineri contravaloare garanție 

de bună execuţie.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 04.03.2022. S-a probat, de 

asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 61.979,18 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate și garanții de bună execuție.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Extras 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator 

judiciar  a constatat că în fapt situaţia se prezintă astfel: 

Data 
document 

Data 

scadentă 
solicitată 

creditor 

Data 
scadentă 

cf 

contract 
28 zile 

Valoare 
factură 

Rest de 
plată 

Data 

intrării în 

procedură 

Zile 
întârziere 

conform 

solicitării 
creditorului 

Zile 

întârziere 

conform 
verificare 

administrator 

judiciar 

Procent 
penalizator 

Valoare 

penalităţi 

solicitate 

Valoare 
penalităţi 

verificare 

administrator 
judiciar 

Acceptat Respins 

20.12.2021 27.12.2021 17.1.2022 

46.711,40 

lei 

46.711,40 

lei 19.01.2022 23 2 0,10% 

1.074,36 

lei 93,42 lei 93,42 lei 

980,94 

lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea S.C. DANIEL INSTAL S.R.L., în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în Tabelul Preliminar al 

Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 8.979,48 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 52.018,79 lei, creanţă pură şi simplă.  

Suma în cuantum de 980,94 lei fiind respinsă ca nedatorată.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorţiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, solicitanta cu privire la măsura luată. 

331. S.C. DANSIM S.R.L. 

SC DANSIM S.R.L., cu sediul în Municipiul Baia Mare, str. Rapsodiei nr. 2/34; jud. Maramureș, înregistrată la O.R.C. 

Maramureş sub nr. J24/432/2004, CIF R016250330, având cont bancar nr. RO26 BRDE 250SV 0705 1532 500 deschis 
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la BRD, cu domiciliu procesual ales la Cabinet avocat Pop Alexandru Ioan, în Mun. Baia Mare, str. Victoriei, nr. 104/3, 

jud. Maramureş, persoană însărcinată cu primirea actelor de corespondenţă - Pop Alexandru Ioan conform dispoziţiilor 

art. 158 NCPC, reprezentată convențional de dl. avocat Pop Alexandru, a formulat o cerere de înscriere la masa credală 

a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de  516.021,83 lei, reprezentând rețineri contravaloare 

garanţie de bună execuție şi debit principal, la care se adaugă suma de 900,00 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 04.03.2022. S-a probat, de 

asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 516.021,83 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate și garanții de bună execuție.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Extras 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C.DANSIM S.R.L., în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 

categoria creanțelor chirografare, după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 191.021,83 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 325.900 lei, creanţă pură şi simplă.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorţiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, solicitanta cu privire la măsura luată. 

332. S.C. DINAMIC 92 DISTRIBUTION S.R.L. 

S.C. DINAMIC 92 DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul social în Piatra Neamț, bulevardul General Nicolae Dascalescu 

nr. 12A, județul Neamț, inmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J27/1115/1992, C.I.F. RO 2045181, reprezentată 

legal prin dl. Viorel Tofan, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei 

creanțe în cuantum total de 3.080,54 lei, compusă din debit restant conform factură fiscală şi 200 lei reprezentând taxă 

judiciară de timbru. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa instanţei în data de 

09.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 3.080,54 lei, reprezentând 

valoarea facturilor fiscale neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 copie factura neachitata;  

 fisa client - Hidroconstructia S.A.;  

 dovada privind plata taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei (Ordin de plata nr. 348 / 

02.02.2022).  

În fapt, între societatea DINAMIC 92 DISTRIBUTION S.R.L. şi debitoare s-au desfășurat relații comerciale de vanzare 

- cumparare anvelope auto, în urma cărora societatea noastra a emis o factură în valoare totala achitata de 3.080,54 lei, 

achitată de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. crt. Nr. Factură Data factură 

Data 

scadentă 

Valoare 

factură Achitat/Stornat Rest de plată Acceptat 

1 3316727 12.11.2021 11.01.2022 3.136,47 lei 55,93 lei 3.080,54 lei 3.080,54 lei 

Total  3.136,47 lei 55,93 lei 3.080,54 lei 3.080,54 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. DINAMIC 92 DISTRIBUTION S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 3.080,54 lei reprezentând debit restant conform factură fiscală şi 

200 de lei reprezentând taxă judiciară de timbru. 

333. S.C. DOCUCENTER S.R.L.  
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S.C. DOCUCENTER S.R.L, cu sediul în mun. Bacău, Str. Lucrețiu Pătrăşcanu, nr. 2, parter, județul Bacău, 

înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J04/2110/1994, având CUI RO6673154, a formulat o cerere de înscriere la 

masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 13.056,29 lei, reprezentând contravaloarea 

facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa instanţei în data de 

28.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 13.056,29 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 taxă judiciară de timbru în suma de 200 RON, 

 copia contractului nr.660/05.02.2020  

 facturi fiscale; 

 fişa cont partener. 

În fapt, între societatea DOCUCENTER S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza cărora 

au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea S.C. DOCUCENTER S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 13.056,29 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

334. S.C. DOMAR SERVICE S.R.L..  

S.C. DOMAR SERVICE S.R.L., cu sediul în Aiud, ALBA, str.BAILOR nr.1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub 

nr. J01/98/1991, având CUI RO 1765320, prin reprezentantul sau legal, administrator Dorin Iacob, a formulat o cerere 

de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 37.496,11 lei,  reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa instanţei în data de 

24.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 37.496,11 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Fişă client; 

 Taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între societatea DOMAR SERVICE S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza 

cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea DOMAR SERVICE S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 37.496,11 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante, garanţii de bună 

execuţie.  

335. S.C.  DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. 

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA SA,  cu sediul în localitatea Turda, str. Petru Maior, nr. 4, judeţul Cluj, având 

număr de înregistrare în Registrul Comerţului J12/3676/1991 și CIF RO201250, reprezentată legal prin Balahura 

Gheorghe - Director General şi Chintovan Adriana Marilena - Director financiar, a formulat o cerere de înscriere la masa 

credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 13.377,06 lei compusă din suma de 7.663,93 lei 

reprezentând garanție de bună execuție conform contractului nr. 20-004/23.04.2020 şi a facturii nr. 1863/15.10.2020, 

precum şi suma de 5.713,13 lei reprezentând garanția de bună execuție conform contractului nr. 20-004/23.04.2020 şi a 

facturii nr. 1790/06.08.2020. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de 

creanţă fiind stabilit pentru data de 04.03.2022), respectiva declaraţie de creanță fiind înregistrată la sediul 

administratorului judiciar la data de 17.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum 

de 200 de lei. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul de subantrepriză nr. 20-004/23.04.2020; 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

530 

 Factura fiscală nr. 1790/06.08.2020; 

 Situaţie de lucrări - lucrări comasate Hidroconstrucţia SA nr. 4307/05.08.2020; 

 Factura fiscală nr. 1863/15.10.2020; 

 Situaţie de lucrări - lucrări comasate Hidroconstrucţia SA nr. 4459/12.08.2020; 

 Situaţie de lucrări - lucrări comasate Hidroconstrucţia SA nr. 4460/12.08.2020; 

 Situaţie de lucrări - lucrări comasate Hidroconstrucţia SA nr. 4461/12.08.2020; 

 Situaţie de lucrări - lucrări comasate Hidroconstrucţia SA nr. 4462/12.08.2020; 

 Fișă urmărire facturi - clienţi pe perioada 01.01.2022 - 31.01.2022. 

Totodată, analizând declarația de creanță, se constată că suma solicitată de creditoare este structurată după cum urmează: 

Centralizator sume solicitate 

Număr act Dată Scadenţă Explicații Debit 

1790 06.08.2020 31.01.2020 

Garanţie de bună execuţie - Procent de 

10% din sumele certificate potrivit 

facturii, conform art. 10 (1) al 

contractului nr. 20-004/23.04.2020 

5.713,13 lei 

1863 15.10.2020 31.01.2022 

Garanţie de bună execuţie - Procent de 

10% din sumele certificate potrivit 

facturii, conform art. 10 (1) al 

contractului nr. 20-004/23.04.2020 

7.663,93 lei 

   
Total general 

 
13.377,06 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. Domeniul Public Turda S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 13.377,06 lei, reprezentând garanție de bună execuție conform contractului 

nr. 20-004/23.04.2020 şi a facturii nr. 1863/15.10.2020 şi garanția de bună execuție conform contractului nr. 20-

004/23.04.2020 şi a facturii nr. 1790/06.08.2020, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor din 

contractul încheiat între cele două părţi. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorţiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, solicitanta cu privire la măsura luată. 

336. S.C. Domodenis S.R.L., 

S.C. Domodenis S.R.L., cu sediul în sat Ponorel, comuna Vidra, nr. 686A, jud. Alba, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J01/503/2008, având CUI RO 23704919, prin reprezentant legal Petricele Monica-Elisabeta, a 

formulat declarație de creanță pentru suma de 10.662,40 lei, reprezentând contravaloarea facturii fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că creditorul al 

transmis cererea în termenul stabilit de instanță către administratorul judiciar, la data de 03.03.2022. Totodată, petenta a 

efectuat plata taxei de timbru în cuantum de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea unei creanțe în cuantum de 10.662,40 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, 

facturate și care nu au fost achitate de debitoare. 

În scopul de a dovedi pretențiile formulate, petenta a anexat declarației de crenață următoarele documente: 

 Contractul de închiriere mijloace de transport auto nr. 1/1358/02.03.2020 și Actul adițional la acest contract; 

 Factura nr. 21/30.11.2020; 

 Fişa contului pentru Hidroconstrucția S.A., cu soldul la data de 19.01.2022; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, între Domodenis S.R.L. și Hidroconstrucția S.A. a fost încheiat Contractul de închiriere mijloace de transport 

auto nr. 1/1358/02.03.2020, având ca obiect închirierea de mijloace auto.  

În executarea contractului, Domodenis S.R.L. avea calitatea de locator, iar Hidroconstrucția S.A. avea calitatea de 

chiriaș, iar mijloacele închiriate aveau destinația de a fi utilizate în activitatea economică a debitoarei. Contractul a fost 

încheiat pentru perioada 02.03.2020 - 02.10.2020, iar prin Actul adițional durata executării a fost prelungită până la data 

de 30.11.2020. 

Închirierea avea ca obiect Autobasculanta Mercedes Atego, având nr. de înmatriculare AB 27 WDA, pentru un tarif de 

70 lei/oră. 

În executarea contractului, petenta a emis Factura nr. 21/30.11.2020, prin care a stabilit în sarcina debitoarei o datorie în 

cuantum de 10.662,40 lei, cu titlu de contravaloare a folosinței bunului închiriat. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

531 

la înscrierea S.C. Domodenis S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 10.662,40 lei, reprezentând contravaloarea facturii restante. 

337. S.C. DRILL ROCK TOOLS S.R.L. 

S.C. DRILL ROCK TOOLS S.R.L., cu sediul în Municipiul Deva, str.  Ciprian Porumbescu, bl. 22, sc. C, parter, ap. 21, 

jud. Hunedoara, înregistrată la ORC de  pe langa Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/982/2016, CIF RO36544984, cod 

IBAN  RO50BTRLRONCRT0365140901 deschis la Banca Transilvania Deva, prin administrator  NEGRU VICTOR 

SANDU, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 

53.385,96 lei, reprezintă contravaloarea mărfii  livrate. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost înregistrată în data de 14 Martie 2022. ulterior îndeplinirii termenului stabilit de către 

instanță pentru depunerea declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Totodată, nu s-a făcut dovada 

achitării taxei judiciare de timbru.  

Pe fondul cererii: 

Având în vedere faptul că acest creditor a fost notificat în mod legal privind deschiderea procedurii de insolvenţă a 

debitoarei Hidroconstrucţia S.A., consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator 

judiciar urmează a respinge declaraţia de creanţă ca fiind tardiv depusă, fără a mai analiza creanţa solicitată.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

338. S.C. DRILLING TECHNOLOGY S.R.L..  

S.C. DRILLING TECHNOLOGY S.R.L., cu sediul în Str. Aleea Soarelui 7 nr.3, jud. Galați, înmatriculată la Registrul 

Comerțului sub nr. J17/1432/2020, având CUI RO 43380264, prin reprezentantul sau legal, administrator Stanciu Florin 

Adrian, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 

17.713,98 lei,  reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa instanţei în data de 

01.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 17.713,98 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 contract de prestări servicii nr. 1952/16.04.2021;   

 fişa contului client Hidroconstructia SA;  

 facturile DT0001/30.06.2021 și DT0027/17.01.2022;  

 dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei.  

În fapt, între societatea  DRILLING TECHNOLOGY S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, 

în baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea  DRILLING TECHNOLOGY S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 17.713,98 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

339. SC DRUM INSERV S.R.L. 

S.C. DRUM INSERV S.R.L. cu sediul social în loc. Zalău, str. 22 Decembrie nr. 250/A, jud. Sălaj, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J31/120/2008, având CUI RO 23230297, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 143.116,65 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale 

neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 17.02.2022. S-a probat, de 

asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 143.116,65 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Situație lucrări; 

 Fişă client; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 
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În fapt, între societatea DRUM INSERV S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza cărora 

au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. DRUM INSERV S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare,după 

cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 45.981,46 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 97.135,19 lei, creanţă pură şi simplă.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

340. S.C. DRUPO S.R.L.  

S.C. DRUPO S.R.L., cu sediul social în Călan, str. Furnalistului, nr. 14, înregistrată în registrul comerțului sub nr. 

J20/230/2001, cod unic de înregistrare RO 13776675, reprezentată legal de dl. ing. Simina Gelu având funcţia de 

Administrator, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum 

de 11.955,44 lei, reprezentând debit restant. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa instanţei în data de 

10.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 11.955,44 lei, reprezentând 

debit restant.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 notă de negociere; 

 taxa de timbru.  

În fapt, între societatea DRUPO S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-a încheiat nota de negociere din data de 02.10.2020, 

prin intermediul căreia debitoarea s-a obligat la achitarea sumei în cuantum de 23.995,44 lei, dar achitată doar parţial.   

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. DRUPO  S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 11.955,44  lei reprezentând debitul restant. 

341. S.C. DRUSALCONSTRUCT S.A. 

S.C. DRUSALCONSTRUCT S.A. cu sediul social în loc. Baia Mare, str. Hortensiei, nr. 2, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J24/193/2010, având CUI RO 26665350, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 33.844,80 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale 

neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 04.03.2022. S-a probat, de 

asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 33.844,80 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Situație lucrări; 

 Fişă client; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între societatea  DRUSALCONSTRUCT S.A. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza 

cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C.DRUSALCONSTRUCT SA în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 33.844,80 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate, sub 

condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

342. S.C. ECO GIORGIO S.R.L. 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

533 

S.C. ECO GIORGIO S.R.L. cu sediul social în comuna Sebeşel, comuna Sasciori, jud. Alba, nr. 53A, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J01/3/2007, având CUI 20358802, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 176.580,47 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale 

neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 03.03.2022. S-a probat, de 

asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 176.580,47 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Situație lucrări; 

 Fişă client; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între societatea ECO GIORGIO S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza cărora 

au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C.ECO GIORGIO S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, după 

cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 79.844,72 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 96.735,75 lei, creanţă pură şi simplă.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

343. S.C. ECOAPA DESIGN S.R.L. 

S.C. ECOAPA DESIGN S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Drumul Lunca Ozunului 27-29, sector 3, CUI RO 

1556820, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/1726/1991 a depus declarație de creanță înregistrată 

la RTZ & Partners SPRL Filiala București sub nr. 362/24.02.2022, reprezentând contravaloare lucrări efectuate şi 

garanţii de bună execuţie reţinute şi nerestituite. Prin cererea formulată, S.C. ECOAPA DESIGN S.R.L. solicită 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 357.545,85 lei (ce include valoarea facturilor neîncasate de 155.485,85 lei şi 

valoarea garanţiilor de bună execuţie reţinute şi nerestituite, în sumă de 202.060 lei).  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că S.C.ECOAPA 

DESIGN S.R.L. a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță. S-a făcut dovada achitării taxei de timbru, 

cu chitanţa 06078/15.02.2022. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 357.545,85 lei reprezentând 

valoarea facturilor neîncasate de 155.485,85 lei şi valoarea garanţiilor de bună execuţie în sumă de 202.060 lei, reţinute  

şi nerestituite.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 situaţie (tabel) facturi fiscale 

 chitanţă plată taxă timbru.  

În fapt, între societatea ECOAPA DESIGN S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza 

cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. ECOAPA DESIGN S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 202.060,00 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 155.485,85 lei, creanţă pură şi simplă.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

344. S.C. EKKOU VP S.R.L. 

S.C. EKKOU VP S.R.L., cu sediul în București, strada Johann Strauss, Nr. 2B, Etaj 4, Ap. 5, Sector 2, înmatriculată la 

Registrul Comerțului sub nr, J40/3632/2014. având CUI 27369698, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 
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debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de  341.190,79 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale 

neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 04.03.2022. S-a probat, de 

asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 341.190,79 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contracte; 

 Situație lucrări; 

 Fişă client; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între societatea  EKKOU VP S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza cărora au 

fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C.EKKOU VP S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 341.190,79 lei reprezentând debitul restant. 

345. S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. 

S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A., cu sediul în Buzău, Bd. Mareşal Alex Averescu, nr. 3, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerţului sub nr. J40/8974/25.07.2011, având CUI 28909028, reprezentată prin dl. Vasile Dobre, director 

al CRC Buzău, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în 

cuantum de 3.632,57 lei reprezentând contravaloarea energiei electrice consumate furnizate societăţii Hidroconstructia 

S.A. Sucursala Siriu, în baza facturilor şi a contractului de furnizare energie electrică anexate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de 

creanţă fiind stabilit pentru data de 04.03.2022), respectiva declaraţie de creanță fiind înregistrată la sediul 

administratorului judiciar la data de 28.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum 

de 200 de lei. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au 

fost anexate următoarele documente: 

 Lista facturilor neachitate; 

 Contractul dintre părţi; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, între părţi au fost stabilite relaţii contractuale şi creditoarea a furnizat energie electrică debitoarei, dar debitoarea 

nu şi-a respectat principala obligaţie ce a luat naştere în sarcina sa, respectiv aceea de a achita integral şi la termen 

contravaloarea energiei electrice furnizate. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. Electrica Furnizare SA în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 3.632,57 lei reprezentând contravaloarea energiei electrice consumate furnizate 

societăţii Hidroconstructia S.A. Sucursala Siriu, în baza facturilor şi a contractului de furnizare energie electrică anexate. 

346. S.C. ELECTRO VEST S.R.L. 

SC ELECTRO VEST S.R.L., cu sediul în Cluj Napoca, str. Calea Dezmirului nr.6, email:office@electrovest.ro, 

tel./fax:0264-274090, inmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J12/926/2001, CUI RO14014243, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 74.647,63 

lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 04.03.2022. S-a probat, de 

asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 74.647,63 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Fişă client; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 
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În fapt, între societatea  ELECTRO VEST S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza 

cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C.ELECTRO VEST S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 74.647,63 lei reprezentând debitului restant. 

347. S.C. ELECTROINST ATELIER INSTALAŢII S.R.L. 

S.C. ELECTROINST ATELIER INSTALAŢII S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Donath nr. 23, bl. Mx3/30, 

înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J12/3342/1992, CUI RO2869337,  a depus declaraţia de creanţă 

înregistrată la RTZ & Partners” SPRL  Filiala București sub nr. 258/17.02.2022, reprezentând garanţii de bună execuţie 

reţinute din plăţile efectuate de HIDROCONSTRUCŢIA SA către societatea creditoare. Prin cererea formulată, 

S.C.ELECTROINST ATELIER INSTALAŢII S.R.L. , solicită înscrierea unei creanțe în cuantum de 5.928,31 lei, 

reprezentând garanţii de bună execuţie. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că S.C. 

ELECTROINST ATELIER INSTALAŢII S.R.L.  a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță la sediul 

administratorului judiciar la data de 17.07.2020.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum 

de 200 de lei ( chitanţa 6111347 seria 54984/2022). 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 5.928,31 lei, reprezentând 

garanţii de bună execuţie reţinute din plăţile efectuate de HIDROCONSTRUCŢIA SA către societatea creditoare. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul de Subantrepriză  nr. 17007/29.05.2017 încheiat cu S.C.HIDROCONSTRUCŢIA SA Sucursala 

Ardeal; 

 Contractul de Subantrepriză  nr. 18011/04.10.2018 încheiat cu S.C.HIDROCONSTRUCŢIA SA Sucursala 

Ardeal; 

 Factura CJ WCC 5004009/30.06.2017  aferentă contractului  17007/29.05.2017, în valoare de 39.420,86 lei, cu 

o garanţie de bună execuţie calculată de 1.656,34 lei; 

 Factura CJ WCC 5004010/24.07.2017 aferentă contractului  17007/29.05.2017, în valoare de 25.343,11 lei, cu 

o garanţie de bună execuţie calculată de 1.064,84 lei; 

 Factura CJ WCC 5004040/11.10.2018 aferentă contractului  18011/04.10.2018, în valoare de 14.926,17 lei, cu 

o garanţie de bună execuţie calculată de 627,15 lei; 

 Factura CJ WCC 5004042/31.10.2018 aferentă contractului  18011/04.10.2018, în valoare de 41.340,78 lei, cu 

o garanţie de bună execuţie calculată de 1.737,01 lei; 

 Factura CJ WCC 5004043/30.11.2018 aferentă contractului  18011/04.10.2018, în valoare de 20.062,67 lei, cu 

o garanţie de bună execuţie calculată de 842,97 lei. 

În fapt, între societatea ELECTROINST ATELIER INSTALAŢII și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii 

comerciale, în baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în 

facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. ELECTROINST ATELIER INSTALAŢII S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 5.928,31 lei, reprezentând contravaloare facturi 

fiscale neachitate, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două 

părţi. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

348. S.C. ELEWATUL SERV S.R.L. 

S.C. ELEWATUL SERV S.R.L., cu sediul în Baia Mare, str. Fabricii nr.29A, înmatriculată în Registrul Comerțului sub 

nr. J24/654/1997, avand C.U.I. RO9858440, reprezentată legal prin Morari Vasile Anton, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 288.911,00 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 04.03.2022. S-a probat, de 

asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 288.911,00 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 
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 Contract; 

 Situație lucrări; 

 Fişă client; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între societatea ELEWATUL SERV S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza 

cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C.ELEWATUL SERV S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 288.911,00 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate, sub 

condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

349. S.C. ELGABI S.R.L. 

S.C. ELGABI S.R.L., având sediul în sat Hanu Conachi, com. Fundeni, jud. Galați, înregistrată la Registru Comerțului 

sub nr. J17/1385/2007, având CUI 22291156, prin reprezentant legal Geni Badiu, în calitate de administrator, a formulat 

declarație de creanță pentru suma de 94.526,02 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate de 

debitoare, penalități de întârziere aferente neplății facturilor amintite și contravaloarea taxei de timbru achitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că creditorul al 

transmis cererea în termenul stabilit de instanță către administratorul judiciar. Totodată, petenta a efectuat plata taxei de 

timbru în cuantum de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Pe fondul cererii: 

Petenta a formulat cerere de înscriere la masa credală pentru valoarea de 94.526,02 lei, sumă compusă din: 

- 89.317,29 lei contravaloarea facturilor neachitate emise în executarea contractelor încheiate între cele două societăți; 

- 5.008,73 lei, reprezentând penalități de întârziere ca urmare a neplății facturilor sus-amintite; 

- 200 lei taxă judiciară de timbru. 

În dovedirea pretențiilor sale, petenta a anexat: 

 Situația facturilor emise de petentă și neachitate de debitoare; 

  Facturi fiscale; 

 Contractele de închiriere utilaje terasiere și alte utilaje, având nr. 1510/04.03.2019 și nr. 4536/01.09.2020; 

 Notificare din partea petentei către debitoare; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

Între Elgabi S.R.L., în calitate de proprietar, și Hidroconstrucția S.A., în calitate de chiriaș, au fost încheiate două 

Contracte de închiriere utilaje terasiere și alte utilaje, având nr. 1510/04.03.2019 și nr. 4536/01.09.2020. 

În temeiul acestor contracte, proprietarul se obliga să asigure chiriașului folosința cu privire la o serie de echipamente în 

vederea execuției lucrărilor de amenajare a rețelei de apă și canalizare de către Hidroconstrucția S.A. Aceasta din urmă 

avea obligația de a achita contravaloarea folosinței bunurilor închiriate, conform tarifelor stabilite în cele două contracte, 

și anume: 90 lei/oră pentru Buldoexcavatorul Caterpillar, 90 lei/oră pentru Buldoexcavatorul Hitachi și 50 lei/oră pentru 

miniexcavatorul JCB. 

În derularea celor două contracte de închiriere, petenta a emis facturi fiscale stabilind chiriile la plata cărora debitoarea 

era obligată. Dintre acestea, debitoarea a achitat doar o parte. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. Elgabi S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 94.526,02 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

350. S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L. 

S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L. cu sediul în Botoşani str. Pacea, nr.41A, jud, Botoşani înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoşani cu nr. 307/1201/1994, C.U.I.: RO 7464520, tel.: 0231507060, 

fax: 0231532905, email: elsaco@elsace.com, reprezentată prin Șerban Iftime în calitate de Director General,, a formulat 

o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 1.926.704,18 lei, 

reprezentând debit restant şi garanție de bună execuție. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 01.03.2022. S-a probat, de 

asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 1.926.704,18 lei, 

reprezentând debit restant şi garanție de bună execuție. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 
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 Contracte şi acte adiţionale; 

 Situație lucrări; 

 Fişă client; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între societatea ELSACO ELECTRONIC S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în 

baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C.ELSACO ELECTRONIC S.R.L., în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 1.592.133,11 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi, conform evidenţelor debitoarei. 

 cu suma în cuantum de 334.571,07 lei, creanţă pură şi simplă.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

351. S.C. EMPORIUM GRUP S.R.L. 

S.C. EMPORIUM GRUP S.R.L., CUI RO17942584, cu sediul social în Mun. FOCȘANI, str Luceafărului, nr. 12, jud. 

Vrancea, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 

54.763,80 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 04.03.2022. S-a probat, de 

asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 54.763,80 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Fişă client; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În fapt, între societatea EMPORIUM GRUP S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza 

cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C.EMPORIUM GRUP S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 54.763,80 lei reprezentând debitului restant. 

352. S.C. ENERGO CONSTRUCT S.R.L. 

S.C. ENERGO CONSTRUCT S.R.L. cu sediul social în Focşani, str. Dr. Telemac, nr. 2, bl. 1, ap. 4, jud. Vrancea, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J39/665/1994, având C.U.I. RO 6110193, a formulat o cerere de înscriere la 

masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 2.493.783,70 lei, reprezentând contravaloare 

facturi fiscale și garanție de bună execuție. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul administratorului judiciar la data de 

04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 2.493.783,70 lei, 

reprezentând contravaloarea facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contracte; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Sume defalcate solicitate 

 Total 

Debit principal născut din Ctr. 

de subantrepriză nr. 4106 din 

16.10.2019 

 

Penalităţi şi accesorii aferente debitului 

născut din Ctr. de subantrepriză nr. 

4106 din 16.10.2019 

Garanţii de bună 

execuţie 
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Solicitat 2.493.783,70 lei 1.326.661,65 lei 663.330,81 lei 503.791,25 lei 

Acceptat 1.525.660,89 lei 1.326.661,65 lei 198.999,24 lei 0,00 lei 

Acceptat sub condiție 462.452,66 lei 0,00 lei 0,00 lei 462.452,66 lei 

Respins 505.670,15 lei 0,00 lei 464.331,56 lei 41.338,59 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea ENERGO CONSTRUCT S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 462.452,66  lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractelor încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 1.525.660,89 lei creanţă pură şi simplă, din care: debit principal, născut în baza facturile 

neachitate, de 1.326.661,65 lei respectiv penalităţi şi accesorii aferente în cuantum de 198.999,24 lei 

 suma de 505.670,15 lei nu a fost înscrisă la masa credală a debitoarei întrucât: valoarea de 464.331,56 lei, 

solicitată ca fiind penalităţi aferente facturile neachitate, depăşeşte cuantumul total pe care îl pot cumula 

accesoriile, având la bază clauzele specificate în contractul existent între părţi nr. 4106 din 16.10.2019, Cap XV 

art.2, se face referire că valoarea totală a penalităţilor care nu poate să depăşească 15% din valoarea facturilor 

neachitate, iar pentru diferenţa de 41.338,59 lei, solicitată ca şi garanţie de bună execuţie, nu s-a putut certifica 

existenţa ei. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

353. S.C. EURO ECOLOGIC S.R.L 

S.C. EURO ECOLOGIC S.R.L., cu sediul social în orașul Vlăhița, str. Mihai Eminescu nr. 9, ap. 18, jud. Harghita, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J19/205/2003, C.U.I. RO 22311085, reprezentată legal prin dna. Gyorgy 

Irina, a formulat o cerere de înscriere la masa credală solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 19.995,04 lei, 

reprezentând contravaloare facturi fiscale și garanție de bună execuție 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul administratorului judiciar la data de 

01.03.2022, data poştei. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 19.995,04 lei, reprezentând 

contravaloarea facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contracte; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea Euro Ecologic S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 19.995,04 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

354. S.C. EURO EM S.R.L 

S.C. EURO EM S.R.L., cu sediul social în orașul Piatra Neamț, str. Dumbravei nr. 1, înregistrată la Registrul 

Comerțului sub nr. J27/174/2005, având CUI RO 17161818, a formulat o cerere de înscriere la masa credală solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 6.197,48 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale, precum şi taxă judiciară de 

timbru.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul administratorului judiciar la data de 

01.03.2022, data poştei. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  6.197,48 lei, reprezentând 

contravaloarea facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contracte; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 
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la înscrierea EURO EM S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 6.197,48 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante, precum şi taxă judiciară de 

timbru. 

355. S.C. EUROSPIRIT S.R.L 

S.C. EUROSPIRIT S.R.L., prin Ionescu și Asociații SPRL cu sediul profesional în Bacău str. Ștefan cel Mare nr 3, 

parter, atestat sub nr. RFO II- 0661/2013, desemnat administrator judiciar al S.C. EUROSPIRIT S.R.L. cu sediul în 

Onești, str. George Bacovia, nr. 22, jud. Bacău, înregistrată sub nr. 204/1087/2004, CUI RO 16518492 prin Încheierea 

nr. 784 din data de 20.12.2019 pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul nr 3386/110/2019, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 57.911,91 lei, reprezentând creanța garantată 

constituită din 34.308,01 lei contravaloarea garanţiei reţinute și nerestituite și penalităţile de întârziere din factura 

371/24.11.2021 în valoare de 23.603,904 lei.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul administratorului judiciar la data de 

04.03.2022, data poştei. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Menţionăm faptul că în cauză devin incidente prevederile art. 115 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, potrivit cărora: „Toate acţiunile introduse de administratorul judiciar sau de 

lichidatorul judiciar în aplicarea dispoziţiilor prezentului capitol, inclusiv pentru recuperarea creanţelor, sunt scutite de 

taxe de timbru.” 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  57.911,91 lei, reprezentând 

creanța garantată constituită din 34.308,01 lei contravaloarea garantiei retinute și nerestituite și penalităţile de întârziere 

din factura 371 /24.11.2021 în valoare de 23.603,904 lei.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contracte; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea EUROSPIRIT S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 57.911,91 lei reprezentând debit restant. 

356. S.C. EXFLOR S.R.L. 

S.C. EXFLOR S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J16/469/1998, având CUI RO 10544271, 

cu sediul social în str. Plaiului, nr. 19, comuna Carcea, judeţul Dolj, reprezentată legal de Claudiu Florin Zglobiu, în 

calitate de administrator, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe 

în cuantum de 2.161,21 lei compusă din suma de 2.056,44 lei reprezentând contravaloarea facturii fiscale seria EXFGJ 

nr. 98321, emisă în data de 30.06.2021, având scadenţa la data de 07.07.2021, precum şi suma de 104,77 lei 

reprezentând dobânda legală calculată de la data scadenţei facturii fiscale până la data de 19.01.2022. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de 

creanţă fiind stabilit pentru data de 04.03.2022), respectiva declaraţie de creanță fiind înregistrată la dosarul cauzei la 

data de 21.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Factura fiscală seria EXFGJ nr. 98321, emisă în data de 30.06.2021, având scadenţa la data de 07.07.2021; 

 Scadenţar clienţi la data de 08.02.2022. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. Exflor S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 2.161,21 lei compusă din suma de 2.056,44 lei reprezentând contravaloarea facturii 

fiscale seria EXFGJ nr. 98321, emisă în data de 30.06.2021, având scadenţa la data de 07.07.2021, precum şi suma de 

104,77 lei reprezentând dobânda legală calculată de la data scadenţei facturii fiscale până la data de 19.01.2022, data 

deschiderii procedurii de insolvenţă faţă de debitoare. 

357. S.C. FEDEX EXPRESS ROMÂNIA TRANSPORTATION S.R.L. 

S.C. FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORTATION S.R.L., cu sediul în București, șos. București - Ploiești, nr. 

172-176, Clădirea Platinum Business and Convention Center, et. 2, Secțiunile B3 și B4, Clădirea B, Sector 1, prin 

reprezentant convențional dna. Liliana Harja, a formulat declarație de creanță pentru suma de 12.620,94 lei, 

reprezentând contravaloarea facturilor neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 
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Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că creditorul al 

transmis cererea în termenul stabilit de instanță către administratorul judiciar, la data de 03.03.2022. Totodată, petenta a 

efectuat plata taxei de timbru în cuantum de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

De asemenea, petenta a anexat declarației de creanță și Împuternicirea avocațială prin care dna. Liliana Harja a fost 

mandatată să elaboreze și să înregistreze declarația de creanță formulată. 

Pe fondul cererii: 

Petenta a formulat o declarație de creanță pentru suma de 12.620,94 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de 

curierat prestate în beneficiul debitoarei și pe care aceasta nu le-a achitat. 

În dovedirea pretențiilor formulate, petenta a anexat următoarele: 

- Facturi fiscale aferente serviciilor de curierat; 

- Fișa client pentru societatea Hidroconstrucția S.A.; 

- Împuternicire avocațială; 

- Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, FedEx Express Romania Transportation S.R.L. a prestat servicii de curierat în favoarea societății 

Hidroconstrucția S.A. Serviciile erau prestate punctual, în baza comenzilor emise de debitoare. 

Pentru serviciile prestate, petenta a emis facturi fiscale, pe care debitoare nu le-a achitat integral. 

Din documentele anexate declarației de creanță, suma solicitată se compune în temeiul următoarelor facturi: 

- cod client 000028385 - 4.009,56 lei; 

- cod client 000010628 - 3.241,23 lei; 

- cod client 000002158 - 3.462,62 lei; 

- cod client 000028942 - 599,20 lei; 

- cod client 000021610 - de 1.308,33 lei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. FedEx Express România Transportation S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 12.620,94 lei reprezentând contravaloarea facturilor 

restante. 

358. S.C. FERO METAL MATEI S.R.L. 

S.C. FERO METAL MATEI S.R.L. cu sediul social în Sebeş, str. Drumul Sibiului, nr. 29, jud. Alba, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J01/725/1993, C.U.I. RO 4329872, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 104.843,56 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante 

neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest 

creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 03.03.2022 S-a probat, de 

asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 104.843,56 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată fiind într-adevăr dovedită. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea S.C.FERO METAL MATEI S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 104.843,56 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante neachitate.  

359. S.C. FES FLOW ENERGY SOLUTION S.R.L. 

S.C. FES FLOW ENERGY SOLUTION S.R.L. cu sediul social în sat Pasărea, comuna Brăneşti, str. Brașov, nr. 7, jud. 

Ilfov, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J23/2483/2010, C.U.I. 27402077, a formulat o cerere de înscriere la 

masa credală a debitoarei,, solicitând o creanță în cuantum total de 1.792.736,58  lei, reprezentând contravaloare  facturi 

fiscale. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul administratorului judiciar la data de 23.02.2022. S-a 

probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  1.792.736,58 lei, 

reprezentând contravaloarea facturi fiscale.   

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Copie facturi fiscale; 
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 Copie contract; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea S.C. FES FLOW ENERGY SOLUTION S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 1.792.736,58 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

360. S.C. FIDELIANA S.R.L. 

S.C. FIDELIANA S.R.L., cu sediul în str. Viile Sibiului, nr. 1, mun. Sibiu, jud. Sibiu, cod postal 550088, înregistrată la 

Registrul Comerțului Sibiu sub nr. J32/791/1994, cod unic de înregistrare RO 5714396, a formulat o cerere de înscriere 

la masa credală a debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 13.207,84 lei reprezentând contravaloarea facturii 

14660/27.08.2021. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul administratorului judiciar la data de 02.03.2022. S-a 

probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  13.207,84 lei, reprezentând 

contravaloarea facturi fiscale.   

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Copie facturi fiscale; 

 Copie contract; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar  a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea S.C. FIDELIANA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de  13.207,84 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

361. S.C. FINCODRUM S.A. 

S.C. FINCODRUM S.A., cu sediul social în Brașov, str. Spicului, nr. 2, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului 

Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/3233/2008, C.U.I. RO 24796449, a formulat o cerere de înscriere 

la masa credală a debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 4.676 lei reprezentând garanţie de bună execuție.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul administratorului judiciar la data de 28.02.2022. S-a 

probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  4.676 lei, reprezentând 

contravaloarea facturi fiscale.   

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Copie facturi fiscale; 

 Copie contract; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar  a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea S.C. FINCODRUM S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 4.676 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

362. S.C. FLUID GROUP HAGEN S.R.L. 

S.C. FLUID GROUP HAGEN S.R.L., cu sediul în Carei, str. Agoston, nr. 68/A, înregistrată la Registrul Comerțului sub 

nr. J30/317/2002, având CUI RO13430603, reprezentată prin ing. Saierli Francisc în calitate de Director General, prin 

avocaţii Gherasim Lucian Ioan şi Gherasim George, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 267.862,26 lei reprezentând sold total rămas neachitat conform actelor 

justificative şi a fişei client. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă 

fiind stabilit pentru data de 04.03.2022), respectiva declaraţie de creanță fiind înregistrată la dosarul cauzei la data de 

14.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii:  

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat că, în dovedirea 

pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

  Dovada achitării taxei de timbru;  

  Împuterniciri avocaţiale;  

  Factura fiscală nr. 21131358/22.07.2021, scadentă la data de 19.10.2021; 
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  Factura fiscală nr. 21011985/19.11.2021, scadentă la data de 18.01.2022; 

  Factura fiscală nr. 21011986/19.11.2021, scadentă la data de 18.01.2022; 

  Fișă terţi Beneficiari; 

  Contract de achiziţie echipamente nr. 24/10.12.2020. 

În fapt, debitoarea a ridicat de la societatea Fluid Group Hagen S.R.L. diferite mărfuri, conform facturilor emise în baza 

contractului de achiziţie echipamente nr. 24/10.12.2020. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar  va înscrie creditorul Fluid Group Hagen S.R.L. în Tabelul Preliminar al 

Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare cu suma de 267.862,26 lei reprezentând sold total rămas neachitat 

conform actelor justificative şi a fişei client. 

363. S.C. FOREXON PROSPECT S.R.L. 

S.C. FOREXON PROSPECT S.R.L., având sediul în Aiud, str. Axente Sever, bl. 23, sc. E, ap. 3, jud. Alba, înregistrată 

în Registrul Comerțului cu nr. J1/552/20.02.2019, CUI RO 40671560, prin reprezentant convențional dl. Gherman Leon 

Nicolae, a formulat declarație de creanță pentru suma de 51.902,45 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar  constată că creditorul al transmis 

cererea în termenul stabilit de instanță către administratorul judiciar, la data de 02.03.2022. Totodată, petenta a efectuat 

plata taxei de timbru în cuantum de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Totuși, petenta nu a anexat declarației de creanță împuternicirea avocațială în temeiul căruia dl. Gherman Leon Nicolae 

a formulat cererea în discuție. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea unei creanțe în cuantum de 51.902,45 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de 

Forexon Prospect S.R.L. în favoarea Hidroconstrucția S.A. 

În scopul de a dovedi pretențiile formulate, petenta a anexat declarației decreanță următoarele: 

- Facturi fiscale aferente serviciilor prestate; 

- Contractul de subantrepriză nr. 1434/11.09.2019; 

- Actul adițional nr. 1/2020; 

- Fișa de cont pentru societatea Hidroconstrucția S.A.; 

- Certificat de înregistrare; 

- Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, între Forexon Prospect S.R.L. și Hidroconstrucția S.A. a fost încheiat Contractul de subantrepriză nr. 

1434/11.09.2019, prima având calitatea de subcontractorul, iar de a din urmă calitatea de antreprenor general.  

Obiectul contractului de subantrepriză era reprezentat de efectuarea, de către subantreprenor, a lucrărilor vizând rețelele 

de apă și canalizare, în cadrul activităților întreprinse de societatea debitoare. 

Valoarea totală a lucrărilor cuprinse în contractul de subantrepriză se ridica la 122.388,06 lei + TVA. Prin Actul 

adițional la acest contract, părțile au convenit să suplimenteze valoarea totală a contractului cu 334.497,98 lei, 

reprezentând o serie de alte lucrări care urmau a fi efectuate de subcontractor. 

Ca urmare a executării lucrărilor convenite, subcontractorul a emis facturi, stabilind obligațiile de plată în sarcina 

debitoarei Hidroconstrucția S.A. Aceasta din urmă nu a achitat integral contravaloarea facturilor. 

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat Rest de plată 

7 23.05.2020 22.06.2020 12.396,62 lei 3.327,07 lei 9.069,55 lei 

22 19.05.2021 18.06.2021 42.832,90 lei 0,00 lei 42.832,90 lei 

TOTAL 18.06.2021 55.229,52 lei 3.327,07 lei 51.902,45 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar  a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea S.C. Forexon Prospect S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 51.902,45 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

364. S.C. GABRIELLE CGP CLINIQUE S.R.L. 

S.C. GABRIELLE CGP CLINIQUE S.R.L., cu sediul în Buzău, str. Bradului, nr. 1, jud. Buzău, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J10/73/2016, C.U.I. 35444723, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 3.450 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor medicale executate, 

facturate și neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind depusă la sediul administratorului judiciar în data 

de 02.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 3.450 lei reprezentând 

contravaloarea serviciilor medicale executate, facturate și neachitate. 
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În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul de prestare servicii medicale nr. 2648/08.09.2016; 

 Factura fiscală seria BC CGP nr. 3190/08.10.2021. 

În fapt, S.C. GABRIELLE CGP CLINIQUE S.R.L. a prestat servicii medicale pentru debitoarea S.C. 

HIDROCONSTRUCŢIA S.A., în baza cărora a fost emisă factura fiscală seria BC CGP nr. 3190/08.10.2021 care nu a 

fost achitată de către debitoare la termenul scadent.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat Rest de plată 

3190 08.10.2021 07.11.2021 3.450,00 lei 0,00 lei 3.450,00 lei 

TOTAL 3.450,00 lei 0,00 lei 3.450,00 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar  a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea S.C. GABRIELLE CGP CLINIQUE S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 3.450 lei reprezentând contravaloarea serviciilor medicale 

executate, facturate și neachitate. 

365. S.C. GALMEDMUN S.R.L. 
S.C. GALMEDMUN S.R.L., cu sediul în Galați, str. Traian nr. 58, jud. Galați, înregistrată la Registrul Comerțului sub 

nr. J17/428/2016, avand CIF 35776226, cu sediul procesual ales la sediul Cabinetului Individual de Avocat „Căldăraru 

Florin Mircea” situat în Galați, str. Ion Luca Caragiale nr. 6, reprezentată legal prin administrator Rosca Ștefan și 

convențional prin avocat Căldăraru Florin Mircea, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei,, 

solicitând o creanță în cuantum total de 22.530 lei reprezentând facturi fiscale neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul administratorului judiciar la data de 02.03.2022, 

data poştei.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  22.530 lei, reprezentând 

contravaloarea facturi fiscale.   

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Copie facturi fiscale; 

 Copie contract; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar  a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea S.C. GALMEDMUN S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 22.530 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

366. S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L. 

GEIGER TRANSILVANIA S.R.L. cu sediul social în Cristeşti, str. Geiger, nr. 1E, jud. Mureş,  înregistrată la Registrul 

Comerțului cu nr. J26/1142/2004, având CUI RO 8844358, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 22.294,22 lei, reprezentând contravaloare lucrări  neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul administratorului judiciar la data de 18.02.2022. S-a 

probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 22.294,22  lei, reprezentând 

contravaloare servicii. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Copie ordonanță de plată; 

 Împuternicire avocațială; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea GEIGER TRANSILVANIA S.R.L.  în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 22.294,22  lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

367. S.C. GENCO ‘93 S.R.L. 

S.C. GENCO ‘93 S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, B-dul Bucureştii Noi, nr. 121, sector 1, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J40/25157/1993, C.U.I. RO4899350, prin reprezentant legal, a formulat o cerere de admitere a 

creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 14.054.42 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate.  
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Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest creditor a 

depus declaraţia de creanţă la data de 28.02.2022. Petenta a făcut dovada achitării unei taxe judiciare de timbru de 200 

de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 14.054,42 lei, reprezentând 

contravaloarea pieselor de schimb livrate şi serviciilor de reparaţii prestate şi neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Taxa judiciară de timbru; 

 Extras de cont nr. 245 din data de 11.01.2022 privind soldurile la data de 31.12.2021, în valoare de 

12.157,31 lei; 

 Extras de cont nr. 244 din data de 11.01.2022 privind soldurile la data de 31.12.2021, în valoare de 

1.897,11 lei; 

 Facturile fiscale; 

 Procese verbale de reparaţie; 

 Dovezi comunicare facturi prin intermediul curieratului; 

 Fişe analitice pentru contul 4111 pentru anii 2020 şi 2021 

În fapt, creditorul S.C. GENCO ‘93 S.R.L. a vândut piese de schimb şi a efectuat reparaţii utilajelor aparţinând societăţii 

debitoare, în valoare totală de 14.054,42 lei. 

Au fost emise facturile: 

- FGCO 88819/02.12.2019 rămas de achitat 1.897,11 lei; 

- FGCO 90204/29.01.2020 rămas de achitat 2.378,16 lei; 

- FGCO 92635/06.08.2020 în valoare de 2.565,64 lei; 

- FGCO 94527/22.12.2020 în valoare de 1.569,09 lei; 

- FGCO 94538/22.12.2020 în valoare de 968,01 lei; 

- FGCO 97166/20.07.2021 în valoare de 3.149,57 lei; 

- FGCO 98581/18.10.2021 în valoare de 1.526,84 lei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar  a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea S.C. GENCO ‘93 S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 14.054,42 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

368. S.C. GENERAL POWER S.R.L. 

S.C. GENERAL POWER S.R.L., cu sediul în Buzău, str. Dorobanţi, bl. 10E, ap. 3, et. P, jud. Buzău, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J10/931/2008, C.I.F. 24127169, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 55.093,58 lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor 

executate, facturate și neachitate, a mai solicitat plata taxei de timbru achitate în valoare de 200 lei. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest creditor a 

comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de 

timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 55.093,58 lei, 

reprezentând contravaloarea lucrărilor executate, facturate și neachitate, a mai solicitat plata taxei de timbru achitate în 

valoare de 200 lei. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Factura fiscală seria A nr. 32/30.04.2019; 

 Situaţie de lucrări luna aprilie 2019 tronson Titilau Pruncea. 

În fapt, S.C. GENERAL POWER S.R.L. a efectuat lucrări pentru debitoarea S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A., în baza 

cărora a fost emisă factura fiscală seria A nr. 32/30.04.2019 care nu a fost achitată de către debitoare la termenul 

scadent.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat Rest de plată 

32 30.04.2019 30.05.2019 108.794,74 lei 53.701,16 lei 55.093,58 lei 

TOTAL 108.794,74 lei 53.701,16 lei 55.093,58 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar  a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea S.C. GENERAL POWER S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 55.293,58 lei lei reprezentând contravaloarea lucrărilor executate, facturate și 

neachitate. 
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369. S.C. GHIHON S.R.L. 

S.C. GHIHON S.R.L. cu sediul social în oraş Bragadiru, str. Libertății, nr. 10-16, bl. K2, sc. 2, ap. 6, jud. Ilfov, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J23/5955/2020, având CUI 43423012, a formulat o cerere de înscriere la 

masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 40.020,07 lei, reprezentând contravaloare 

facturi fiscale neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 03.03.2022. S-a probat, de asemenea, 

achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 40.020,07 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Extras cont; 

 Fişe contabile; 

 Alte rapoarte; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar  a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea GHIHON S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă 

solicitată, în cuantum de 40.020,07 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate.  

370. S.C. GIALEXTRONIC S.R.L. 

S.C. GIALEXTRONIC S.R.L. cu sediul social în Galaţi, str. Nae Leonard, nr. 4, Bloc C4A, sc. I, et. 2, ap.9, tel. 

0745.886.015, email: gialextronic@yahoo.com, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J17/05/2004, cod fiscal 

RO16033411, reprezentată prin Cotuna Gheorghe, str. Libertății, nr. 10-16, bl. K2, sc. 2, ap. 6, jud. Ilfov, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J23/5955/2020, având CUI 43423012, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 14.402,33 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale 

neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 04.03.2022. S-a probat, de asemenea, 

achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 14.402,33 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar  a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea GIALEXTRONIC S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 14.402,33 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate.  

371. S.C. GIRASOLAR ROMÂNIA S.R.L. 

S.C. GIRASOLAR ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Braşov, str. Jepilor, nr. 21, ap. 9, jud. Braşov, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J8/2933/2008, C.I.F. RO24719993, reprezentată de administrator Floriştean Nicolae, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 21.240 lei, 

reprezentând contravaloarea facturilor neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest creditor a 

comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de 

timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 21.240 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturile fiscale seria BV nr. 2019021/06.08.2019, 2019022/22.08.2019 şi 2019024/16.09.2019; 

 Proces-verbal pentru stabilirea suprafeţei finale nr. 1/22.09.2019; 

 Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrării şi garanţie nr. 2/16.09.2019; 

 Contractul de prestări servicii nr. 4998/02.08.2019. 
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În fapt, S.C. GIRASOLAR ROMÂNIA S.R.L. a desfăşurat relaţii comerciale cu debitoarea S.C. 

HIDROCONSTRUCŢIA S.A., în baza cărora au fost emise facturile mai sus enumerate, care nu au fost achitate de către 

debitoare la termenul scadent. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat Rest de plată 

20190022 22.08.2019 21.09.2019 159.727,75 lei 151.125,55 lei 8.602,20 lei 

20190024 16.09.2019 16.10.2019 12.637,80 lei 0,00 lei 12.637,80 lei 

TOTAL 172.365,55 lei 151.125,55 lei 21.240,00 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar  a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea S.C. GIRASOLAR ROMÂNIA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 21.240 lei reprezentând contravaloarea lucrărilor executate, 

facturate și neachitate. 

372. S.C. GREENDAYS S.R.L. 

S.C. GREENDAYS S.R.L., cu sediul social în Baia Mare, b-dul Traian , nr. 22A , jud. Maramureș, identificată la ORC 

Maramureș sub nr.J24/1197/2006, RO 18903400, reprezentată de administrator Almiro Da Silva Oliviera, administrator 

prin reprezentant împuternicit Jorge Rodrigues, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 3.246,39 lei, reprezentând contravaloare facturilor neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul administratorului judiciar la data de 02.03.2022. S-a 

probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 3.246,39  lei, reprezentând 

contravaloare servicii. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar  a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea GREENDAYS S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 3.246,39 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

373. S.C. GRUCONSTRUCT S.R.L. 

S.C. GRUCONSTRUCT S.R.L. cu sediul social în Tg. Jiu, str. 22 Decembrie 1989, nr. 22, bl. 22, sc. 3, ap. 4, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J18/171/2004, C.U.I. RO 16201230, a formulat o cerere de înscriere la masa 

credală a debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 13.955,80  lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale 

neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 01.02.2022. S-a probat, de asemenea, 

achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  13.955,80  lei, reprezentând 

contravaloarea parțială a facturii fiscale nr. 367/30.10.2020.   

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Extras de cont; 

 Taxa judiciară de timbru; 

 Factura fiscală nr. 367/30.10.2020; 

 Fișa clientului; 

 Situația creanțelor restante. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea GRUCONSTRUCT S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 13.955,80 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

374. S.C. GRUP PATROL GUARD S.R.L. 

S.C. GRUP PATROL GUARD S.R.L. cu sediul social în sat Ciuta, com. Obreja, nr. 79, jud. Caraş Severin, înregistrată 

în Registrul Comerțului sub nr. J11/435/2018, C.U.I. RO 34030685, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 
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debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 14.635,86 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante 

neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 03.03.2022 S-a probat, de asemenea, 

achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 14.635,86 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Împuternicire avocațială; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată fiind într-adevăr dovedită. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea S.C.GRUP PATROL GUARD S.R.L.  în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 14.635,86 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante 

neachitate.  

375. S.C. GURZA S.R.L.  

S.C. GURZA S.R.L., cu sediul social în localitatea Benesat, nr. 65, judeţul Sălaj, C.U.I. RO 15529124, număr de 

înregistrare în Registrul Comerțului J31/353/2003, reprezentată legal prin dl.  Gurza Nicolae, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 21.236,44 lei, reprezentând debit 

restant. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar  constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa instanţei în data de 10.02.2022. S-a 

probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 21.236,44 lei, reprezentând 

garanţii de bună execuţie, conform contractelor încheiate între părţi. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 corespondenţă dintre cele două societăţi; 

 contract de subantrepriză nr. 15004/25.02.2015, plus acte adiţionale; 

 contract de subantrepriză nr. 15026/16.04.2015, plus acte adiţionale; 

 Contact prestări servicii nr. 16014/30.03.2016. 

În fapt, între societatea GURZA S.R.L. S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale conform 

contractelor de prestări servicii, în baza cărora creditoarea urma să încaseze garanţiile de bună execuţie a lucrărilor 

efectuate. Conform contractelor antemenţionate, debitoarea urmă să achite 30% din sumele totale, reţinute de către 

Hidroconstrucţia, după expirarea unei perioade de 60 de luni.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea S.C. GURZA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 21.236,44 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

376. S.C. HAWLE S.R.L. 

S.C. HAWLE S.R.L. cu sediul social în Timişoara, str. Episcop Augustin Pacha, nr. 1, jud. Timiş, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J35/2313/2005, C.U.I. RO 13280573, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 70.730,99 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante 

neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 23.02.2022 S-a probat, de asemenea, 

achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 70.730,99 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

548 

 Facturi fiscale; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată fiind într-adevăr dovedită. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea  S.C.HAWLE S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 70.730,99 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante neachitate.  

377. S.C. HIDRO GEOFOR S.R.L.  

S.C. HIDRO GEOFOR S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Mircea Zaciu, nr. 5-7, jud. Cluj, înregistrată la Registrul 

Comerțului sub nr. J12/934/2013, având CUI RO 31402806, prin administrator Dulama Dan, prin Av. Mircioiu Şerban, 

a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 129.499,83 

lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante şi cheltuielile de judecată în cuantum de 7.000 lei reprezentând 

onorariu de avocat. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa instanţei în data de 21.02.2022. S-a 

probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 129.499,83 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante şi cheltuielile de judecată în cuantum de 7.000 lei reprezentând onorariu de avocat 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 copii conforme cu originalul de pe actele de creanţă,  

 taxă judiciara de timbru în suma de 200 RON, 

 împuternicire avocațială.  

În fapt, între societatea HIDRO GEOFOR S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza 

cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:   

Centralizator facturi solicitate a fi neachitate 

       

Nr. crt. Nr. Factură Data factură Data scadentă Valoare factură Achitat/Stornat Rest de plată 

1 1068 21.04.2021 21.05.2021 140.515,20 lei 

60.000,00 lei 80.515,20 lei 

40.000,00 lei 40.515,20 lei 

2 1069 21.04.2021 21.05.2021 58.467,08 lei 0,00 lei 58.467,08 lei 

3 1072 28.04.2021 28.05.2021 30.517,50 lei 0,00 lei 30.517,50 lei 

Total 229.499,78 lei 100.000,00 lei 129.499,78 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va proceda la 

înscrierea HIDRO GEOFOR în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, doar cu sumă 

solicitată, în cuantum de 129.499,83 LEI, reprezentând contravaloarea facturilor restante şi cheltuielile de judecată în 

cuantum de 7.000 lei reprezentând onorariu de avocat. Penalităţile nu au fost calculate de către creditor, motiv pentru 

care administratorul judiciar nu a procedat la acceptarea acestora.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

378. S.C. HIDRO INDUSTRIAL S.R.L.  

S.C. HIDRO INDUSTRIAL S.R.L, cu sediul în mun. Pitești, str. Schitului, nr. 70A, camera 3, județul Argeş, 

înmatriculată la Registrul Comerțului dpl Tribunalul Argeş sub nr. J3/2216/2018, având CUI RO 40089911, 

reprezentată prin administrator Mîndroc Cătălin Viorel, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în mun. 

Brașov, str. Lămâiței, nr. 274, jud. Brașov, prin avocat Vătavu Valeriu, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 776.867,25 lei,  reprezentând contravaloare lucrări de 

construcții efectuate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 
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Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa instanţei în data de 01.03.2022. S-a 

probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 776.867,25 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 taxă judiciară de timbru în suma de 200 RON, 

 fişă cont; 

 facturi fiscale; 

 situaţii lucrări efectuate. 

În fapt, între societatea HIDRO INDUSTRIAL S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza 

cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:   

Centralizator facturi solicitate a fi neachitate 

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat Rest de plată 

31 07.07.2021 06.08.2021 248.698,34 lei 120.000,00 lei 128.698,34 lei 

34 02.08.2021 01.09.2021 13.084,24 lei 0,00 lei 13.084,24 lei 

38 01.09.2021 01.10.2021 198.210,20 lei 0,00 lei 198.210,20 lei 

41 01.10.2021 31.10.2021 272.803,51 lei 0,00 lei 272.803,51 lei 

44 15.11.2021 15.12.2021 164.070,96 lei 0,00 lei 164.070,96 lei 

TOTAL 896.867,25 lei 120.000,00 lei 776.867,25 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va proceda la 

înscrierea HIDRO INDUSTRIAL S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, după 

cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 395.983,43 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 380.883,82 lei, creanţă pură şi simplă.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

379. S.C. HIDRO ARGEŞ S.R.L. 

S.C. HIDRO ARGEŞ S.R.L., cu sediul în Piteşti,  str. Oborului nr. 2  jud. Argeş, înmatriculată în Registrul Comerțului 

sub nr. J03/1982/1992, CUI RO 137220, a depus declarație de creanță reprezentând sume neachitate de către S.C. 

HIDROCONSTRUCȚIA S.A. pentru prepararea, livrarea şi transportul betonului, conform Contract 256-17.03.2020 şi a 

adiţionalelor la acesta. Prin cererea formulată, S.C.HIDRO ARGEŞ S.R.L.  solicită înscrierea unei creanțe în cuantum 

de 225.137,90 lei. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată că S.C. HIDRO ARGEŞ 

S.R.L. a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare 

de timbru, în cuantum de 200 lei (plată electronică prin Alpha Bank în data de 22.02.2022). 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 225.137,90 lei reprezentând 

contravaloare prepararea, livrarea şi transportul betonului, conform Contract 256-17.03.2020 şi a adiţionalelor la acesta. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente : 

 fişa contului  

 facturi emise şi neîncasate 

 document plată taxă de timbru. 

Analizând cererea și înscrisurile depuse de petentă, sub rezerva existenţei acestei creanţe  înscrisă în fișa client ce 

urmează a se obține de la debitoarea  S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A.,  consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar urmează să constate temeinicia susținerilor S.C. HIDRO ARGEŞ S.R.L. și 

să procedeze la înscrierea acesteia în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma de 

225.137,90 lei. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

550 

380. S.C. HIDROAV S.A. 

S.C. HIDROAV S.A., având sediul în Avrig, str. Gării, nr. 29, jud. Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 

J32/3/1995, având CUI RO 7119573, prin reprezentant legal dl. Manolescu Marcel, a formulate o declarație de creanță 

în cuantum de 12.175,77 lei, reprezentând contravaloarea parțială a garanției de bună execuție. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată că petenta a transmis 

cererea în termenul stabilit de instanță către administratorul judiciar, la data de 03.03.2022. Totodată, petenta a efectuat 

plata taxei de timbru în cuantum de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înregistrarea unei creanțe în cuantum de 12.175,77 lei, reprezentând rest de plată neachitat din 

contravaloarea garanției de bună execuție. 

În susținerea pretențiilor sale, petenta a anexat: 

- Extras de cont; 

- Fișa contului pentru Hidroconstrucția S.A.; 

- Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, între Hidroav S.A. și Hidroconstrucția S.A. a fost încheiat Contractul nr. 112495/20.05.2008, în temeiul căruia 

debitoarea a reținut o garanție de bună execuție. 

La data de 09.01.2020, debitoarea a restituit parțial garanția reținută, achitând către petentă un cuantum de 7.743,48 lei, 

conform extrasului de cont anexat. 

Astfel, în temeiul documentelor justificative anexate declarației de creanță, petenta are o creanță de 12.175,77 lei, 

constând în restul rămas nerestituit din valoarea garanției de bună execuție. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea S.C. Hidroav S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă 

solicitată, în cuantum de 12.175,77 lei reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate. 

381. S.C. HIDROEDIL S.R.L.  

S.C. HIDROEDIL S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sector 2, str. Nicolae Filipescu, nr. 53-55, înregistrată în registrul 

comerțului sub nr. J40/6690/2001, cod unic de înregistrare RO 14071885, a formulat o cerere de înscriere la masa 

credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 575.437,37 lei, reprezentând contravaloarea 

facturilor restante şi valoarea totală a garanţiilor de bună execuţie. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa instanţei în data de 25.02.2022. S-a 

probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 575.437,37 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante şi valoarea totală a garanţiilor de bună execuţie aferente lucrărilor efectuate de către 

creditor.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 taxă judiciară de timbru în suma de 200 RON, 

 fişă cont 4111; 

 facturi fişă 4111; 

 Tabel facturi fiscale garanţii; 

 fişele conturilor 461 cu analitice; 

 facturi fiscale aferente conturilor de garanţii; 

 extrase de cont. 

În fapt, între societatea HIDROEDIL S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza cărora au 

fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va proceda la 

înscrierea HIDROEDIL S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, după cum 

urmează: 

 cu suma în cuantum de 474.522,83 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 77.881,97 lei, creanţă pură şi simplă.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

382. S.C. HIDROJET GRUP S.R.L. 

S.C. HIDROJET GRUP S.R.L., cu sediul social în sat Nicolae Bălcescu, com. Nicolae Bălcescu, nr. 1223, având, C.U.I. 

RO 30198520, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum 

de 137.079,96 lei, reprezentând valoare facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 
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Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus atât declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv 07.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea 

taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 137.079,96 lei, reprezentând 

valoare facturi fiscale neachitate la care se adaugă 200 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru; 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturile fiscale restante; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru - original; 

 Împuternicire avocațială. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea S.C. HIDROJET GRUP S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 137.079,96 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

383. S.C. HIDROTURISM S.R.L. 

S.C. HIDROTURISM S.R.L. cu sediul social în  Murighiol, sat Uzlina, str. Lacului, nr. 7, judeţ Tulcea, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J36/782/2008, C.U.I. RO 24868022, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 67.413,00 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante 

neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 01.03.2022 S-a probat, de asemenea, 

achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 67.413,00 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată fiind într-adevăr dovedită. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea S.C. HIDROTURISM S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 67.413,00 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante neachitate.  

384. S.C. HTI INTERNAȚIONAL ROMÂNIA S.R.L. 

S.C. HTI INTERNAȚIONAL ROMÂNIA S.R.L. cu sediul social în Brașov, Bd. Muncii, nr. 22A, et. 1, jud. Brașov, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J08/1217/2007, având CUI RO 18613440, a formulat o cerere de înscriere la 

masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 1.190.126,81 lei, reprezentând facturi fiscale 

neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 02.03.2022. S-a probat, de asemenea, 

achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 1.190.126,81 lei, 

reprezentând facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contracte; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat/Stornat Rest de plată 

40563 27.10.2021 10.01.2022 50.192,58 lei 0,00 lei 50.192,58 lei 

40886 16.11.2021 30.01.2022 32.449,45 lei 0,00 lei 32.449,45 lei 

40941 19.11.2021 02.02.2022 6.183,53 lei 0,00 lei 6.183,53 lei 

39054 15.07.2021 28.09.2021 38.628,83 lei 14.793,98 lei 23.834,85 lei 

39061 15.07.2021 28.09.2021 9.145,92 lei 0,00 lei 9.145,92 lei 

39064 15.07.2021 28.09.2021 17.822,83 lei 14.411,58 lei 3.411,25 lei 

39805 06.09.2021 20.11.2021 104.715,67 lei 0,00 lei 104.715,67 lei 
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40018 22.09.2021 06.12.2021 90.694,92 lei 0,00 lei 90.694,92 lei 

40029 22.09.2021 06.12.2021 1.560,80 lei 0,00 lei 1.560,80 lei 

40170 30.09.2021 14.12.2021 2.034,94 lei 0,00 lei 2.034,94 lei 

40172 30.09.2021 14.12.2021 221,98 lei 0,00 lei 221,98 lei 

40235 05.10.2021 19.12.2021 82.938,50 lei 0,00 lei 82.938,50 lei 

40241 05.10.2021 19.12.2021 39.652,41 lei 0,00 lei 39.652,41 lei 

40343 13.10.2021 27.12.2021 55.694,71 lei 0,00 lei 55.694,71 lei 

40564 27.10.2021 10.01.2022 38.795,55 lei 0,00 lei 38.795,55 lei 

41221 06.12.2021 19.02.2022 89.782,01 lei 0,00 lei 89.782,01 lei 

41247 07.12.2021 20.02.2022 27.773,98 lei 0,00 lei 27.773,98 lei 

39118 20.07.2021 03.10.2021 97.886,54 lei 36.004,94 lei 61.881,60 lei 

39188 23.07.2021 21.10.2021 31.935,26 lei 0,00 lei 31.935,26 lei 

40559 27.10.2021 26.12.2021 10.811,15 lei 6.741,47 lei 4.069,68 lei 

40566 27.10.2021 26.12.2021 113.728,18 lei 98.570,04 lei 15.158,14 lei 

40813 10.11.2021 08.02.2022 54.221,17 lei 0,00 lei 54.221,17 lei 

40815 10.11.2021 08.02.2022 12.977,95 lei 0,00 lei 12.977,95 lei 

41077 25.11.2021 24.01.2022 15.186,36 lei 0,00 lei 15.186,36 lei 

41109 25.11.2021 23.02.2022 20.526,83 lei 0,00 lei 20.526,83 lei 

41358 14.12.2021 12.02.2022 28.377,81 lei 0,00 lei 28.377,81 lei 

41359 14.12.2021 12.02.2022 16.690,63 lei 0,00 lei 16.690,63 lei 

41396 16.12.2021 14.02.2022 3.878,54 lei 0,00 lei 3.878,54 lei 

40628 29.10.2021 28.12.2021 97.163,21 lei 0,00 lei 97.163,21 lei 

39790 02.09.2021 01.11.2021 120.765,96 lei 91.164,06 lei 29.601,90 lei 

39868 09.09.2021 08.11.2021 459,27 lei 0,00 lei 459,27 lei 

39955 15.09.2021 14.11.2021 388,76 lei 0,00 lei 388,76 lei 

39986 20.09.2021 19.12.2021 150,28 lei 0,00 lei 150,28 lei 

40147 29.09.2021 28.12.2021 381,67 lei 0,00 lei 381,67 lei 

40296 11.10.2021 10.12.2021 2.187,98 lei 0,00 lei 2.187,98 lei 

40299 11.10.2021 10.12.2021 502,66 lei 0,00 lei 502,66 lei 

40367 14.10.2021 13.12.2021 4.444,07 lei 0,00 lei 4.444,07 lei 

40414 18.10.2021 17.12.2021 431,66 lei 0,00 lei 431,66 lei 

40647 29.10.2021 27.12.2021 1.818,68 lei 0,00 lei 1.818,68 lei 

40749 04.11.2021 02.01.2022 4.093,60 lei 0,00 lei 4.093,60 lei 

41115 25.11.2021 25.03.2022 5.628,07 lei 0,00 lei 5.628,07 lei 

41199 06.12.2021 06.03.2022 62,19 lei 0,00 lei 62,19 lei 

41222 06.12.2021 06.03.2022 115.681,35 lei 0,00 lei 115.681,35 lei 

41294 09.12.2021 09.03.2022 3.144,44 lei 0,00 lei 3.144,44 lei 

TOTAL 1.451.812,88 lei 261.686,07 lei 1.190.126,81 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea HTI INTERNAȚIONAL ROMÂNIA S.R.L.  în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 1.190.126,81 lei, reprezentând facturi fiscale neachitate. 

385.  S.C. IACO PRESTSERV CONSTRUCT S.R.L. 

S.C. IACO PRESTSERV CONSTRUCT S.R.L. cu sediul social în jud. Cluj Napoca, str. Calea Baciului, nr. 27, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/1446/1995, având C.U.I. RO 7603017, a formulat o cerere de înscriere la 

masa credală a debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 10.160,03 lei, reprezentând contravaloare garanții de 

bună execuție.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 02.03.2022 S-a probat, de asemenea, 

achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 10.160,03 lei, reprezentând 

contravaloare garanții de bună execuție 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contracte de subantepriză; 

 Extras de cont de confirmare debitoare; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 
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Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată fiind într-adevăr dovedită. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la înscrierea S.C.IACO PRESTSERV CONSTRUCT 

S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum 

de 10.160,03 lei, reprezentând contravaloare garanții de bună execuție, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative 

a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi privind restituirea garanției. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

386. S.C. IMOBILIAR CONSULTING S.R.L. 

S.C. IMOBILIAR CONSULTING S.R.L., cu sediul social în Focşani, Aleea Stadionului, nr. 10, bl. P4, ap. 50, jud. 

Vrancea, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J39/817/2006, C.U.I. 19166528, reprezentată de administrator 

Zamfiroiu Cătălin, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în 

cuantum de 71.400 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind depusă la sediul administratorului judiciar în data 

de 04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 71.400 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor VN-IMB10961/04.06.2021, VN-IMB11063/01.07.2021, VN-IMB11193/16.08.2021, VN-

IMB11282/01.09.2021, VN-IMB11419/04.10.2021, VN-IMB11541/02.11.2021, VN-IMB11653/03.12.2021, VN-

IMB11767/28.12.2021 emise în urma relaţiilor contractuale desfăşurate între petentă şi debitoare. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 contractul de prestări servicii nr. 72/546/04.06.2019; 

 act adiţional nr. 1 la contractul de prestări servicii nr. 72/546/04.06.2019; 

 contractul de prestări servicii nr. 72/547/05.06.2019; 

 facturile VN-IMB10961/04.06.2021, VN-IMB11063/01.07.2021, VN-IMB11193/16.08.2021, VN-

IMB11282/01.09.2021, VN-IMB11419/04.10.2021, VN-IMB11541/02.11.2021, VN-

IMB11653/03.12.2021, VN-IMB11767/28.12.2021; 

 fişă analitică partener. 

În fapt, IMOBILIAR CONSULTING S.R.L. a desfăşurat relaţii contractuale  cu debitoarea S.C. 

HIDROCONSTRUCŢIA S.A., în baza cărora au fost emise facturile mai sus enumerate, care nu au fost achitate de către 

debitoare la termenul scadent.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea IMOBILIAR CONSULTING S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 71.400 lei reprezentând contravaloarea facturilor fiscale 

neachitate. 

387. S.C. INTERTRANS BALASTIERA S.R.L. 

SC INTERTRANS BALASTIERA S.R.L. cu sediul social în jud. Alba, comuna Vințu de jos, Tarlaua Captalani, nr. FN, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J01/462/1999, C.U.I. 12507261, a formulat o cerere de înscriere la masa 

credală a debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 56.199,25 lei, reprezentând contravaloare facturilor restante 

neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 01.03.2022 S-a probat, de asemenea, 

achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 56.199,25 lei, reprezentând 

contravaloare facturilor restante neachitate.    

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Confirmare sold; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată fiind într-adevăr dovedită. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea S.C.INTERTRANS BALASTIERA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 
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chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 56.199,25 lei, reprezentând contravaloare facturilor restante 

neachitate.  

388. S.C. IOANA PRESTCOM S.R.L. 

S.C. IOANA PRESTCOM S.R.L., cu sediul în Sibiu, str. Aleea Iasomiei, nr. 5, bl. 39, sc. A, et. 1, ap. 3, jud. Sibiu, 

înregistrată la oficiul Registrului Comerţului sub nr. J32/1015/2005 având C.U.I. RO17778806, prin reprezentant legal, 

cu solicitarea ca citarea şi comunicarea oricăror acte de procedură să se facă la adresa de e-mail 

ioana.prestcom@yahoo.com, a formulat o cerere de admitere a creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 57.309,18 

lei reprezentând contravaloarea facturilor emise şi neîncasate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că declaraţia de 

creanţă a acestui creditor a fost înregistrată la registratura administratorului judiciar la data de 28.02.2022. De asemenea 

petenta a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 57.309,18 lei reprezentând 

contravaloarea facturilor fiscale nr. 629/30.06.2021, respectiv nr. 630/15.11.2021, neîncasate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Fişa analitică-Situaţia clienţi; 

 Factura nr. 629/30.06.2021 în valoare de 45.001,28 lei; 

 Factura nr. 630/15.11.2021 în valoare de 25.742,85 lei; 

 Contractul de prestaţii nr. 1/3451 din 13.05.2020; 

 Act adiţional nr. 1 din 30.06.2020; 

 Act adiţional nr. 2 din 17.12.2020; 

 Act adiţional nr. 3 din 30.06.2021; 

 Act adițional nr. 4 din 11.10.2021; 

 Dovada achitării taxei judiciar de timbru. 

În fapt, între IOANA PRESTCOM S.R.L. şi HIDROCONSTRUCŢIA S.A. a fost încheiat Contractul de prestaţii nr. 

1/3451/13.05.2020 având ca obiect “Lucrări de extindere reţele de canalizare în Petrisat şi activităţi conexe acestora în 

cadrul investiţiei AB3-CL6/28.01.2019 Extindere reţele de apă uzată în aglomerarea Blaj-Săcel, Extindere/reabilitare 

sistem de alimentare cu apă în Cistei, Extindere/reabilitare sistem de alimentare cu apă în aglomerarea Bucerdea 

Granoasa-Crăcinelu de Jos.” 

În baza acestui contract a fost emisă factura fiscală nr. 629/30.06.2021 în valoare de 45.001,28 lei din care s-au încasat 

în data de 20.01.2022 suma de 13.434,95 lei rămânând de achitat suma de 31.566,33 lei, astfel cum reiese şi din fişa 

partener. În baza aceluiaşi contract a mai fost emisă şi factura nr. 630/15.11.2021 în valoare de 25.742,85 lei, neachitată 

de către debitoare. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea IOANA PRESTCOM S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 57.309,18 lei reprezentând contravaloare garanții de bună execuție, sub condiţia 

suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi privind restituirea garanției. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

389. S.C. IULIA BOSS S.R.L. 

S.C. IULIA BOSS S.R.L., cu sediul în Negreşti Oaş, str. Victoriei, nr. 1 C, jud. Satu Mare, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J30/1886/1994, C.U.I. RO15946407, reprezentată de administrator Iuliana Berinde, a formulat o 

cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 14.524,45 lei, 

reprezentând contravaloarea garanţiei de bună execuţie, din care: 

 2.268,80 lei  conform facturii fiscale nr. 1343826/21.06.2010; 
 12.255,65 lei conform facturii fiscale nr. 1343544/30.06.2010. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind depusă la sediul administratorului judiciar în data 

de 03.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 14.524,45 lei, 

reprezentând contravaloarea garanţiei de bună execuţie, din care: 

 2.268,80 lei  conform facturii fiscale nr. 1343826/21.06.2010; 
 12.255,65 lei conform facturii fiscale nr. 1343544/30.06.2010. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 factura fiscală nr. 1343826/21.06.2010; 

 factura fiscală nr. 1343544/30.06.2010; 

 contractul  de subatrepriză nr. 1635S/25.09.2006 şi actele adiţionale; 
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 fişa contului. 

În fapt, S.C. IULIA BOSS S.R.L., a desfăşurat relaţii contractuale  cu debitoarea S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A., iar 

în temeiul Contractului nr. 571/13.06.2013 au fost constituite garanţii de bună execuţie, creditorului fiindu-i oprite sume 

de bani de către debitoare, sume care nu au mai fost restituite la termenele scadente.  

În aceste condiții, administratorul judiciar constată că suma datorată către S.C. IULIA BOSS S.R.L. se prezintă astfel: 

Nr. document Data document 

Baza 

impozabilă 

factură 

Valoare garanţie 5% 

din Baza impozabilă 
Achitat Rest de plată 

1343806 21.06.2010 45.375,98 lei 2.268,80 lei 0,00 lei 2.268,80 lei 

1343544 30.06.2010 245.113,02 lei 12.255,65 lei 0,00 lei 12.255,65 lei 

TOTAL 290.489,00 lei 14.524,45 lei 0,00 lei 14.524,45 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea S.C. IULIA BOSS S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 14.524,45 lei reprezentând contravaloarea garanţiilor de bună execuţie. 

390. S.C. LAFORSERVICE S.R.L. 

S.C. LAFORSERVICE S.R.L., cu sediul social în Comăneşti, str. Moldovei, nr. 18, Jud. Bacău, înregistrată la Registrul 

Comerţului sub nr. J04/2135/1994, CIF RO6673529, prin reprezentant convenţional avocat Ioana Anton, având sediul 

profesional la Cabinet Avocat Anton Ioana, loc. Bacău, str. Vadu Bistriţei, nr. 29, sc. B, ap. 02, Jud. Bacău, e-mail 

avocat.anton@yahoo.com, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei 

creanțe, astfel: 

- prin cererea de creanţă transmisă la data de 19.01.2022, pentru suma de 178.127,03 lei reprezentând 

diferentă de preţ neachitată aferentă facturii fiscale nr. BBCLAF 190074/29.07.2020, precum şi la 

plata penalităţilor de 0,1% pe zi de întârziere, calculate până la data deschiderii procedurii; 
- prin cererea de creanţă-completatoare, înregistrată împreună cu cererea iniţială, la data de 08.03.2022 

(după data limită de înregistrare a declaraţiilor de creanţă, respectiv 04.03.2022), s-a solicitat 

înscrierea cu suma de 22.662,09 lei reprezentând diferenţe garanţii de bună execuţie, respectiv 

diferenţă de preţ neachitată conform facturii fiscale 170015/08.05.2017. 
Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță la data de 19.01.2022, în termenul stabilit de instanță. S-a probat, de asemenea, achitarea 

taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

1. Se constată faptul că, la data de 19.01.2022 a fost comunicată la dosarul cauzei Cererea de admitere a creanţei 

pentru suma de 178.127,03 lei, reprezentând diferenţa de preţ neachitată aferentă facturii fiscale nr. 

BBCLAF190074/29.07.2020, precum şi plata penalităților de 0,1% pe zi de întârziere, calculate până la data 

deschiderii procedurii. 

Se solicită, totodată, obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecată. 

În fapt, între societatea LAFORSERVICE S.R.L. în calitate de subantreprenor şi HIDROCONSTRUCŢIA S.A. prin 

Unitatea de Construcţii Montaj Moldova în calitate de antreprenor general, a fost încheiat Contractul de subantrepriză 

nr. 5444/25.09.2019. 

Obiectul dosarului în reprezenta obligaţia subantreprenorului de a executa, finaliza şi întreţine lucrări de construcţii 

Foraje verticale în cadrul obiectivului de investiţii VN-CL 09 - “Sistem zonal de alimentare cu apă odobeşti şi lucrări 

sisteme de alimentare cu apă în Adjud, Panciu, Mărăşeşti, Homocea, Guşeşti, Boloteşti, Tamboieşti, Rugineşti, 

Dumbrăveni, Jaristea şi Straoane, județul Vrancea.”  

Petenta susţine faptul că, societatea debitoare a onorat facturile emise în cursul anului 2020, cu excepţia facturii nr. 

190074/29.07.2020. De asemenea se mai susţine faptul că suma a fost însuşită de către debitoare prin semnarea 

extrasului de cont nr. 258/18.09.2020.  

Însă este de menţionat faptul că, în cuprinsul extrasului antemenţionat HIDROCONSTRUCŢIA S.A. a făcut o Notă, 

prin care susţine faptul că “Societatea dumneavoastră datorează societăţii noastre suma de 19.570,38 lei.” 

Creditorul a emis către societatea debitoare adresele 243/L/28.10.2020, respectiv 248/L/20.11.2020 prin care solicita 

achitare sumei de 178.127,03 lei, reprezentând contravaloare prestări servicii conform facturii BCLAF 

190074/29.07.2020. 

Prin Notificarea nr. 251/L/17.11.2020 societatea LAFORSERVICE S.R.L. a solicitat rezilierea contractului de 

subantrepriză nr. 5444/25.09.2019 şi de asemenea solicita achitarea sumei restante în valoare de 178.127,03 lei, în 

termen de 15 zile de la primirea notificării, fără însă a fi efectuată plata de către debitoare. 

Prin prezenta declaraţie de creanţă au fost solicitate, pe lângă suma de 178.127,03 lei şi plata penalităţilor în cuantum de 

0,1% pe zi de întârziere, calculată până la data deschiderii procedurii şi de asemenea obligarea debitoarei la plata 

cheltuielilor de judecată. 
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Cererii de admitere a creanţei i-au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitări taxei de timbru; 

 Împuternicire avocaţială; 

 Contractul de subantrepriză nr. 5444/25.09.2019 la Acordul Contractual VN-CL 09 din 

06.06.2018+Anexe; 

 Actul adiţional nr. 1+Anexe; 

 Extras de cont nr. 258/18.09.2020; 

 Adresa nr. 243/L/28.10.2020; 

 Adresa nr. 248/L/20.11.2020; 

 Dovada comunicării prin intermediul poştei Române, respectiv Confirmarea de primire; 

 Notificarea nr. 251/L/27.11.2020; 

 Factura seria BCLAF nr. 190074/29.07.2020; 

 Proces verbal de recepţie calitativă din data de 10.07.2020; 

 Proces verbal de recepţie calitativă din data de 17.06.2020; 

 Proces verbal execuţie foraje din data de 17.01.2020; 

 Proces verbal de recepţie calitativă din data de 01.11.2019. 

 Se constată faptul că la data de 08.03.2021 au fost înregistrate la dosarul cauzei, Cererea de creanţă anterioară, pentru 

suma de 178.127,03 lei, respectiv Cererea de creanţă completatoare, pentru suma de 22.662,09 lei, reprezentând 

contravaloare garanţii de bună execuţie parţial neachitate de către societatea debitoare. 

În fapt: 

 în baza Contractului de prestări servicii nr. 1326/29.03.2018 încheiat între HIDROCONSTRUCŢIA 

S.A., în calitate de contractor şi LAFORSERVICE S.R.L. în calitate de prestator, având ca obiect 

“Lucrări de foraj vertical, H=100m, Dn 200mm, în cadrul obiectivului de investiţii Extindere sursă de 

apă comuna Parava, jud. Bacău”, s-a constituit şi reţinut garanţie de bună execuţie, în cuantum total de 

15.871,45 lei. 

Restituirea acestei garanţii urma a fi realizată în două etape, respectiv 70% în termen de 14 zile de la data semnării 

procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, respectiv 30% la expirarea duratei de garanţie a lucrărilor (36 luni, 

de la data Procesului de recepţie la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală, respectiv 36 de luni din data de 

31.08.2018).  

Conform susţinerilor petentei, lucrările au fost executate, fapt confirmat de întocmirea şi semnarea la data de 31.08.2018 

a procesului verbal de recepţie calitativă. Plata garanţiei de bună execuţie a fost efectuată de către societatea debitoare 

doar parţial, respectiv 70% din valoarea totală, la data de 18.03.2020, suma achitată fiind de 11.110,02 lei. 

Astfel, susţine LAFORSERVICE S.R.L. societatea debitoare ar mai avea de achitat suma de 4.760,98 lei, care este 

solicitată prin prezenta cerere de admitere a creanţei. 

 în baza Contractului de prestări servicii nr. 13817/23.10.2015 la contactul nr. 379/19.12.2014, încheiat 

între HIDROCONSTRUCŢIA S.A., în calitate de antreprenor şi LAFORSERVICE S.R.L. în calitate 

de prestator de servicii, având ca obiect “Lucrări de monitorizare ape pluviale şi gestionarea gazului 

de depozit,” s-a constituit şi reţinut garanţie de bună execuţie în cuantum total de 19.048,20 lei. 

Conform celor convenite de părţi, garanţia urma a fi restituită în două tranşe, respectiv 50% după emiterea Certificatului 

de reprepţie la terminarea lucrărilor şi 50% după expirarea perioadei de răspundere pentru defecte (perioada de 

notificare a defectelor este de 12 luni de la data emiterii Certificatului de recepţie la terminarea lucrărilor; perioada de 

garanţie este de 24 luni de la data înlocuirii sau reparării acestora). 

Conform susţinerilor petentei, deşi condiţiile de restituire a garanţiei de bună execuţie au fost împlinite, societatea 

debitoare abia la data de 06.08.2020 a efectuat plata a 50% din garanţie, respectiv suma de 9.542,10 lei.  

Astfel, susţine LAFORSERVICE S.R.L. societatea debitoare ar mai avea de achitat suma de 9.542,10 lei, care este 

solicitată prin prezenta cerere de admitere a creanţei. 

 în baza Contractului de subantrepriză nr. 384//2017 la contractul nr. 14503/10998/2015, încheiat între 

HIDROCONSTRUCŢIA S.A., în calitate de Antreprenor general şi LAFORSERVICE S.R.L., în 

calitate de subcontractant, pentru lucrările de foraj executate de petentă, societatea debitoare urma să 

achite contravaloarea lucrărilor executate, respectiv suma de 45.421,12 lei, fiind emisă factura fiscală 

nr. 170015/08.05.2017. 

Totodată, conform menţiunilor petentei, prin acest contract s-a convenit reţinerea garanţiei de bună execuţie în procent 

de 10% din valoarea contractului fără TVA, în cuantum de 3.816,90 lei, ce urma a fi restituită în două tranşe egale, 

respectiv după emiterea Certificatului de recepţie la terminarea lucrărilor şi după expirarea perioadei de răspundere 

pentru defecte (perioada de garanţie pentru echipamentele şi instalaţiile reparate sau înlocuite este de 12 luni de la data 

înlocuirii sau reparării acestora). 

Conform susţinerilor petentei, deşi lucrările au fost executate, debitoarea nu şi-a îndeplinit în totalitate obligaţia de plată 

a preţului şi nici nu a procedat la restituirea garanţiei de bună execuţie.  

Astfel, susţine LAFORSERVICE S.R.L. societatea debitoare ar mai avea de achitat suma de 4.542,11 lei cu titlu de 

diferenţă preţ neachitat şi cu suma de 3.816,90 lei cu titlu de garanție de bună execuţie nerestituită. 

Cererii de creanţă completatoare i-au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul de prestări servicii nr. 1326/29.03.2018; 
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 Fişa contului pentru perioada 01.01.2000-28.02.2022; 

 Proces verbal de recepţie calitativă din data de 31.08.2018; 

 Situaţii de lucrări, Aprilie 2018; 

 Situaţia de plată septembrie 2018; 

 Factura nr. 002138/30.04.2018 al Hidroconstrucţia S.A.; 

 Notificare Recepţie la terminarea lucrărilor nr. 157/L/11.04.2018; 

 Notificare achitare garanţie bună execuţie nr. 54/25.02.2020; 

 Extras de cont nr. 73/29.01.2019; 

 Contract de prestări servicii nr. 13817/23.10.2015+Anexe; 

 Act adiţional nr. 1 la contractul de prestări servicii nr. 13817/23.10.2015; 

 Act adiţional nr. 2 la contractul de prestări servicii nr. 13817/23.10.2015; 

 Fişa contului pentru perioada 01.01.2000-28.02.2022; 

 Extras de cont din 31.12.2019; 

 Notificare achitare garanţie bună execuţie nr. 52/25.02.2020; 

 Contract de subantrepriză nr. 384/2017+Anexă; 

 Situaţie de lucrări nr. 1 Mai 2017; 

 Factura nr. 170015/08.05.2017; 

 Fişa contului pentru perioada 01.01.2000-28.02.2022; 

 Extras de cont din 31.12.2019; 

 Notificare achitare garanţie bună execuţie nr. 51/25.02.2020; 

 Extras de cont din 31.12.2019, însusşită de către societatea Hidroconstrucţia S.A. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat următoarele: 

 În ceea ce priveşte priveşte cererea de admitere a creanţei înregistrată la dosarul cauzei la data de 

19.01.2022, aceasta este întemeiată, administratorul judiciar urmând a accepta întreaga sumă în 

cuantum de 178.172,03 lei. 
În ceea ce priveşte penalităţile, calculul acestora nu este anexat declaraţiei de creanţă, acestea nefiind individualizate, 

astfel, acestea nu vor fi admise de către administratorul judiciar. 

În ceea ce privește plata cheltuielilor de judecată, cuantumul acestora nu este anexat declaraţiei de creanţă de creanţă, 

acestea nefiind admise de către administratorul judiciar. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, administratorul judiciar a constatat 

faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va proceda la înscrierea LAFORSERVICE S.R.L. în Tabelul 

Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 4.760,98 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 196.028,14 lei, creanţă pură şi simplă.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

391. S.C. LAS PROM S.R.L. 

S.C. LAS PROM S.R.L. cu sediul social în Târgu-Mureș, str. Cuza Vodă, nr. 35, ap. 1, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J26/2185/2004, având C.U.I. RO 17057184, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 115.105,66 lei, reprezentând garanție de bună execuție. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, repectiv la data de 01.03.2022. S-a probat, de asemenea, 

achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 115.105,66 lei, reprezentând 

garanție de bună execuție. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contracte; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea LAS PROM S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 115.105,66 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

392. S.C. LEMLAND S.R.L. 
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S.C. LEMLAND S.R.L., cu sediul social în Galaţi, B-dul Dunărea, nr. 27, bl. D7, ap. 26, jud. Galaţi, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J17/171/2003, C.U.I. RO1565534, prin reprezentant convenţional Cabinet de avocat 

“Grama Diana Alexandra”, cu sediul în Galaţi, Str. Brânduşei, nr. 5, Bl. E3, Ap. 22, Jud. Galaţi, a formulat cerere de 

deschidere a procedurii insolvenţei şi Cerere de admitere a creanţei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 

246.247,06 lei, reprezentând valoarea facturilor fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus Cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă la data de 17.01.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei 

judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 246.247,06 lei, reprezentând 

diferenţa dintre cuantumul total de 552.520,44 lei datorat de către Hidroconstrucţia S.A. în baza Contractului nr. 

1227/04.03.2021 şi suma de 306.273,38 lei reprezentând materiale şi comisioane facturate de către debitoare, petentei.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Împuternicire avocaţială;  

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei; 

 Fişa de cont pentru operaţiuni diverse, contul 411136; 

 Fişa de cont pentru operaţiuni diverse, contul 401399; 

 Factura seria LMN nr. 5485573/02.07.2021; 

 Factura seria LMN nr. 5485607/14.09.2021; 

 Factura seria LMN nr. 5485636/03.11.2021; 

 Situaţie lucrări executate în luna iunie 2021; 

 Situaţie lucrări executate în luna iulie 2021; 

 Contract de prestări servicii nr. 1227/04.03.2021 la contractul nr. 23295-GL-CL-08-02.07.2019 

Alimentare cu apă şi canalizare în aglomerările Pechea şi Lieşti şi Anexe; 

 Act adiţional nr. 1 la Contractul de prestări servicii nr. 1227/04.03.2021 şi Anexe; 

 Act adiţional nr. 2 la Contractul de prestări servicii nr. 1227/04.03.2021 şi Anexe; 

 Act adiţional nr. 3 la Contractul de prestări servicii nr. 1227/04.03.2021 şi Anexe. 

În fapt, societatea Lemland S.R.L. a încheiat cu societatea debitoare Contractul cu nr. 1227/04.03.2021, prestând servicii 

de construcţii pentru debitoare, în calitate de subcontractant. Ca urmare a serviciilor prestate şi în conformitate cu 

situațiile de lucrări întocmite şi încuviinţate, au fost emise facturile fiscale LMN 5485573/02.07.2021, LMN 

5485607/14.09.2021 şi LMN 5485636/03.11.2021, în cuantum total de 552.520,44 lei.  

Totodată, în virtutea aceluiași contract, S.C. Hidroconstrucţia S.A. a facturat către Lemland S.R.L. suma de 306.273,38 

lei, reprezentând materiale şi comisioane. Dat fiind faptul că nu au fost achitate lucrările efectuate de către petentă, nici 

plăţile către debitoare nu au fost onorate, din lipsa disponibilităţilor băneşti.  

Astfel, Lemland S.R.L. a procedat la compensare sumelor reciproce, rămânând de recuperat de la S.C. Hidroconstrucţia 

S.A. suma de 246.247,06 lei. 

Petenta mai menţionează faptul că, vor solicita actualizarea creanţei şi dobânda legală şi că, la data întocmirii prezentei 

cereri de admitere a creanţei, existau sume încă nefacturate din lucrări efectuate, dar nerecepţionate la acest moment, 

motiv pentru care îţi rezervă dreptul de a actualiza creanţa. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, administratorul judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei 

societăți. 

De asemenea, analizând fişele de cont anexate declaraţiei de creanţă s-a constatat faptul că a intervenit compensarea 

legală a sumelor celor două societăţi. 

Mecanismul compensației legale operează de plin drept, nefiind condiționat de un act sau o acțiune din partea părților, în 

măsura în care sunt îndeplinite condiţiile cumulative impuse de lege pentru intervenţia compensării, respectiv: 

 creanţa este certă – existenţa ei rezultă neîndoielnic din facturile emise de către petentă şi pe cale corelativă din 

fişa de cont anexată 

- creanţa este lichidă – creanţa are un obiect determinat sau determinabil; 
- creanţa este exigibilă – sumele datorate de Lemland S.R.L. au devenit exigibile anterior deschiderii 

procedurii de insolvenţă a debitoarei, întocmai precum şi creanţele datorate de debitoarea S.C. 

Hidroconstrucţia S.A. au devenit exigibile în aceeaşi perioadă; 
Astfel, în cazul de faţă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 90 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, creanţele reciproce 

sunt deopotrivă născute anterior deschiderii procedurii de insolvenţă a debitoarei: 

- potrivit prevederilor art. 90 alin. 1 din Legea 85/2014 „Deschiderea procedurii de insolvenţă nu afectează dreptul 

niciunui creditor de a invoca compensarea creanţei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci când condiţiile prevăzute 

de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii. Compensarea poate fi constatată 

şi de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar.”  

Prin urmare, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată compensarea 

legală a sumei de 306.273,38 lei, fiind astfel stinsă creanţa deţinută de către debitoare, motiv pentru care administratorul 

judiciar va proceda la înscrierea Lemland S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare,  după cum urmează: 
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 cu suma în cuantum de 46.430,30 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 199.816,76 lei, creanţă pură şi simplă.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

393. S.C. LEVEL GROUND CONS AN S.R.L.  

S.C. LEVEL GROUND CONS AN S.R.L. cu sediul în Sat Fundeni, Comuna Fundeni, str. 153A, jud. Galaţi, înregistrată 

la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/640/2016, având cod fiscal RO 40779245, reprezentată prin Niculescu 

Alina, în calitate de administrator, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei Hidroconstrucția S.A. cu o creanţă în 

cuantum de 58.808,13 lei, din care 58.310 lei, reprezentând debit principal şi 498,13 lei, reprezentând penalităţi de 

întârziere. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de înscriere la 

masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea declarațiilor de 

creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 

200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin intermediul Cererii formulate, societatea Level Ground Cons AN S.R.L. a solicitat înscrierea la masa credală a 

Hidroconstrucția S.A. cu suma de 58.808,13 lei, temeiul creanței fiind constituit de tariful de închiriere datorat de către 

debitoare în baza Contractului de prestări servicii utilaje terasiere şi alte utilaje din data de 31.12.2020, respectiv 

penalităţi. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul de prestări servicii utilaje terasiere şi alte utilaje din data de 31.12.2020; 

 Anexa la Contractul din data de 25.07.2020 

 Confirmare sold; 

 Facturi fiscale emise în perioada 03.06.2021 - 31.01.2022; 

 Calcul penalităţi. 

În fapt, între Level Ground Cons AN S.R.L., în calitate de prestator şi Hidroconstrucţia S.A., în calitate de beneficiar, a 

fost încheiat Contractul de prestări servicii utilaje terasiere şi alte utilaje din data de 31.12.2020.  

În conformitate cu art. 2 al Contractului antemenţionat:  

“2.1. Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii de către PRESTATOR către BENEFICIAR cu 

echipamentele tehnice cuprinse în ANEXELE la prezentul contract - anexele cuprind şi caracteristicile tehnice ale 

echipamentelor.  

Prestatorul declară pe propria răspundere că are posibilitatea de a presta servicii cu echipamentele din ANEXĂ.  

2.2. Echipamentele tehnice vor desfăşura activităţi specifice destinaţiei lor - escavarii plus impluturi în cadrul 

proiectului, în cadrul proiectului “Alimentare cu apă şi canaizare în aglomerările Fundeni, Tudor Vladimirescu, 

Independenta, Piscu, Branistea, Sendreni” din cadrul UMP 3 Galaţi. Locaţia exactă unde vor desfăşura activităţi utilajele 

închiriate în baza prezentului contract va fi stabilită de către responsabilul de lucrare al BENEFICIARULUI.” 

Astfel, prin raportare la aspectele anterior expuse, societatea Level Ground Cons AN S.R.L. a emis facturile fiscale care 

constituie fundamentul Cererii formulate. 

În ceea ce privește debitul principal, în cuantum de 58.310 lei, subscrisa a analizat înscrisurile atașate declaraţiei de 

creanţă, constatând faptul că facturile poartă asumarea scriptică, prin semnătură şi ştampilă, a reprezentanților societății 

debitoare. 

Cu toate acestea, facturile asumate în mod expres, de sine stătător, nu sunt apte a face dovada neexecutării obligației de 

plată la care s-a angajat contractual Hidroconstrucţia S.A., condiții în administratorul judiciar a procedat la verificarea 

înregistrărilor operate în contabilitatea debitoarei, astfel cum acestea au fost puse la dispoziția subscrisei prin 

reprezentanții societății, respectiv a soldului restant pe care debitoarea îl înregistrează în beneficiul Level Ground Cons 

AN S.R.L.  

În urma acestor verificări, a fost confirmată înregistrarea Facturii fiscale anexate de către petentă, respectiv existența 

debitului restant, condiții în care se impune recunoașterea dreptului de creanță al Level Ground Cons AN S.R.L. cu 

privire suma de 58.310 lei și înscrierea acestuia, prin echivalent, în Tabelul Preliminar al Creditorilor Hidroconstrucţia 

S.A., în categoria creanţelor chirografare. 

În ceea ce privește penalităţile solicitate, în cuantum de 498,13 lei, subscrisa a analizat înscrisurile atașate declaraţiei de 

creanţă, constatând faptul că potrivit art. 8.2 din Contractul de prestări servicii utilaje terasiere şi alte utilaje din data de 

31.12.2020:  

“Pentru plata cu întârziere a situaţiilor de plată acceptate de beneficiar şi/sau a altor sume datorate de BENEFICIAR, 

acesta se obligă să plătească penalităţi de 0,01% pe zi pentru fiecare zi de întârziere faţă de termenul scadent stabilit 

conform art. 4.3.” 

În continuare, administratorul judiciar a constatat faptul că în mod eronat creditorul a procedat la calcularea penalităţilor  

de întârziere până la data depunerii declaraţiei de creanţă, fără a ţine cont de faptul că împotriva Hidroconstrucţia S.A. a 

fost deschisă procedura insolvenţei în data de 19 Ianuarie 2022. 
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Astfel, devin incidente prevederile art. 5 pct. 70 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 

de insolvenţă, potrivit cărora:  

„tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute 

înainte de data deschiderii procedurii, (…)”. 

Totodată, potrivit art. 80 alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

„Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată 

creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 103.” 

Raportat la toate aceste considerente, administratorul judiciar a procedat la recalcularea creanţei solicitate cu titlu de 

penalităţi până la data de 19 Ianuarie 2022, astfel:  

Nr. 

crt. 

Nr. 

Factură 

Data 

factură 

Data 

scadentă  

Valoare 

factură 
Rest de plată 

Procent 

penalizator  

Data calcul 

penalităţi - 

data 

deschidere 

procedură 

Zile de 

întârziere 

Valoare 

penalităţi 
Acceptat 

1 21 03.06.2021 02.08.2021 8.330,00 lei 8.330,00 lei 

0,01% 19.01.2022 

170 141,61 lei 

58.768,15 lei 

2 22 08.07.2021 06.09.2021 8.330,00 lei 8.330,00 lei 135 112,46 lei 

3 23 02.08.2021 01.10.2021 8.330,00 lei 8.330,00 lei 110 91,63 lei 

4 24 03.09.2021 02.11.2021 8.330,00 lei 8.330,00 lei 78 64,97 lei 

5 25 06.10.2021 05.12.2021 8.330,00 lei 8.330,00 lei 45 37,49 lei 

6 26 08.11.2021 07.01.2022 8.330,00 lei 8.330,00 lei 12 10,00 lei 

7 27 02.12.2021 31.01.2022 8.330,00 lei 8.330,00 lei -12 0,00 lei 

Total  

58.310,00 

lei 58.310,00 lei    458,15 lei 58.768,15 lei 

În consecinţă, în considerarea tuturor aspectelor anterior expuse, se impune recunoașterea dreptului de creanță al Level 

Ground Cons AN S.R.L. cu privire suma de 58.768,15 lei și înscrierea acestuia, prin echivalent, în Tabelul Preliminar al 

Creditorilor Hidroconstrucţia S.A., în categoria creanţelor chirografare.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, solicitanta cu privire la măsura luată. 

394. S.C. LINIAL ELECTRIC S.R.L. 

S.C. LINIAL ELECTRIC S.R.L. cu sediul social în Deva, str. Griviţei, nr. 54, jud. Hunedoara, înregistrată la Registrul 

Comerțului cu nr. J20/1348/2003, având CUI 15859440, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând o creanță în cuantum total de 10.738,46 lei, reprezentând contravaloare factură restantă şi neachitată. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 03.03.2022 S-a probat, de asemenea, 

achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 10.738,46 lei, reprezentând 

contravaloare factură restantă şi neachitată. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Factura fiscală nr. 0021114/22.07.2021; 

 Proces verbal de recepție finală nr. 353/22.07.2021; 

 Împuternicire avocațială; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată  fiind identificată și în 

contabilitatea debitoarei. 

În ceea ce privește plata cheltuielilor de judecată, cuantumul acestora nu este anexat declaraţiei de creanţă de creanţă, 

acestea nefiind admise de către administratorul judiciar. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea S.C.LINIAL ELECTRIC S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 10.738,46 lei, reprezentând contravaloare factură restantă şi neachitată. 
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În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, solicitanta cu privire la măsura luată. 

395. S.C. LLOYD'S REGISTER (ROMANIA) S.R.L. 

S.C. LLOYD'S REGISTER (ROMANIA) S.R.L. cu sediul social în București, Sector 2, Şos. Iancului, nr. 31, et. 3, 

înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/6377/2011, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând o creanță în cuantum total de 20.899,26 lei, reprezentând contravaloare factură restantă şi neachitată. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 03.03.2022 S-a probat, de asemenea, 

achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 20.899,26 lei, reprezentând 

contravaloare factură restantă şi neachitată. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Factura fiscală nr. 320-108843/26.10.2021; 

 Contractul nr. BUC6021100; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată  fiind identificată și în 

contabilitatea debitoarei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea S.C.LLOYD'S REGISTER (ROMANIA) S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 20.899,26 lei, reprezentând contravaloare factură restantă şi 

neachitată. 

396. S.C. LUSCAN COM S.R.L. 

S.C. LUSCAN COM S.R.L., cu sediul social în Buzău, str. Plevnei, nr. 5, jud. Buzău, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J10/26/1992, C.U.I. RO 1148138, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 17.299,89 lei, reprezentând valoare facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus atât declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv 15.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea 

taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 17.299,89 lei, reprezentând 

valoare facturi fiscale neachitate la care se adaugă 200 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru; 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturile fiscale restante; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea LUSCAN COM S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 17.299,89 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante la care se adaugă 200 lei, 

reprezentând taxa judiciară de timbru. 

397. S.C. MAC-ADY IMPEX S.R.L. 

S.C. MAC-ADY IMPEX S.R.L. cu sediul social în Bacău, str. Mioriţei, nr. 88, sc. D, ap. 20,  înregistrată la Registrul 

Comerțului cu nr. J04/594/13.04.1994, având CUI RO 5580189, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 289.945,47  lei,  reprezentând contravaloare garanții de bună 

execuție. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 23.02.2022 S-a probat, de asemenea, 

achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de     289.945,47  lei,  

reprezentând contravaloare garanții de bună execuție. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Adresa nr. 5/1812/21.11.2019; 

 Balanţă de verificare; 

 Împuternicire avocatială; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 
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Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat că din suma solicitată, 261.745,77 lei reprezintă garanții de bună execuție pentru 

care nu sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la înscrierea S.C.MAC-ADY IMPEX S.R.L. în 

Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum de 261.745,77 lei, 

reprezentând contravaloare garanții de bună execuție, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor din 

contractul încheiat între cele două părţi privind restituirea garanției și cu suma de 28.199,70 lei în categoria creanțelor 

chirografare. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

398. S.C. MACARALE S.R.L. 

S.C. MACARALE S.R.L. cu sediul în loc. Sibiu, str. Hațegului, nr. 6, ap.1, jud. Sibiu, având CIF RO17825851 și 

înregistrată la ORC sub nr.J32/1096/2005, reprezentată prin dl.Miclaus Ioan Adrian, cu funcţia de director, a formulat o 

cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 3.687,42  lei,  reprezentând 

contravaloare facturi fiscale achitate parţial. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 03.03.2022 S-a probat, de asemenea, 

achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de     3.687,42  lei, 

reprezentând contravaloare facturi fiscale achitate parţial. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 factură fiscală; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Conform art. 106 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, în cazul în care, prin derogare de la prevederile art. 2.512 și următoarele 

din Codul civil, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar constată că a intervenit prescripția extinctivă a creanței, va 

notifica în acest sens creditorul, fără a mai face verificări de fond ale creanței pretinse. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la respingerea cererii de înscriere la masa credală 

pentru intervenţia prescripţiei debitului restant.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

399. S.C. MACOFIL S.A.  

S.C. MACOFIL S.A. cu sediul social în Tg. Jiu, str. Bârseşti, nr. 217, jud. Gorj, înregistrată la Registrul Comerțului cu 

nr. J18/80/1991, având CUI RO 2157789, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând o 

creanță în cuantum total de 97.674,96  lei, reprezentând contravaloare facturilor restante neachitate și a taxei judiciare de 

timbru.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 22.02.2022 S-a probat, de asemenea, 

achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 97.674,96  lei, reprezentând 

contravaloare facturilor restante neachitate și a taxei judiciare de timbru.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Avize de însoţire a mărfii; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată  fiind identificată și în 

contabilitatea debitoarei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea S.C.MACOFIL SA în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 97.674,96  lei, reprezentând contravaloare facturilor restante neachitate și a taxei 

judiciare de timbru.   

400. S.C. MADALPIN S.R.L. 

https://lege5.ro/Gratuit/gi2tsmbqhe/codul-civil-din-2009?pid=56657206&d=2020-08-03#p-56657206


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

563 

S.C. MADALPIN S.R.L., cu sediul social în com. Tomşani, sat Foleştii de Jos, jud. Vâlcea, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J38/241/2012, C.U.I. 30172784, reprezentată de administrator Surdu Ioan Mădălin, a formulat o 

cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 165.959,99 lei, 

reprezentând contravaloarea facturilor emise și neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind depusă la sediul administratorului judiciar în data 

de 08.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 165.959,99 lei 

reprezentând contravaloarea facturilor emise și neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Contractele de prestări servicii nr. 970/15.03.2021, 8667/24.11.2020, 4985/09.10.2020, 

7572/20.10.2020, 4986/09.10.2018; 

 Facturi. 

În fapt, S.C. MADALPIN S.R.L. a desfăşurat relaţii contractuale cu debitoarea S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A., în 

baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va proceda la 

înscrierea  MADALPIN S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, după cum 

urmează: 

 cu suma în cuantum de 103.723,23 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 62.236,76 lei, creanţă pură şi simplă.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

401. S.C. MARBIA LUCAS 2014 S.R.L. 

SC MARBIA LUCAS 2014 S.R.L. cu sediul în comuna Certeze, strada Principală nr. 86, judeţul Satu Mare, 

înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J30/39/2014, CUI RO32671217, a depus declarație de creanță 

reprezentând sume pe care  S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. a fost obligată la plată prin sentinţa civilă 6782/2011 

pronunţată de Judecătoria Cluj Napoca în dosarul 21293/211/2020, rămasă definitivă prin neapelare (37.612,07 lei debit 

principal, dobânda legală penalizatoare aplicată sumei de 37.612,07 lei de la data de 17.11.2020 până la achitarea 

integrală a sumelor datorate, 4.766 lei  cheltuieli de judecată). 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată că S.C.MARBIA LUCAS 

2014 S.R.L. a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrată sub nr. RTZ 336/23.02.2020. 

S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru, în cuantum de 200 lei (chitanță din 16.02.2022). 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu sumele stabilite prin sentinţa judecătoriei 

Cluj Napoca  (37.612,07 lei debit principal, dobânda legală penalizatoare aplicată sumei de 37.612,07 lei de la data de 

17.11.2020 până la achitarea integrală a sumelor datorate, 4.766 lei  cheltuieli de judecată) 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

- Sentinţa Civilă 6782/2011 pronunţată de Judecătoria Cluj Napoca în dosarul 21293/211/2020, rămasă definitivă 

prin neapelare 

- dovadă plată taxă de timbru   în valoare de 200,00 lei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea S.C.MARBIA LUCAS 2014 S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 37.612,07 lei, reprezentând principal, precum şi cheltuielile de judecată în 

cuantum de 4.766,00 lei.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

402. S.C. MARCOM RMC '94 S.R.L. 

S.C. MARCOM RMC '94 S.R.L., cu sediul social în Otopeni, str. Drumul Odăii, nr. 14A, jud. Ilfov, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J23/225/2002, C.U.I. RO6519610, reprezentată de administrator CONSTANTIN MARCU, 

a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 4.581,50 

lei,  reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind depusă la registratura instanţei în data de 

10.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 
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Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 4.581,50 lei,  

reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate, emise în urma relaţiilor comerciale desfăşurate între petentă şi 

debitoare. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 factura nr. INMAR053549 din 08.04.2014; 

 ofertă piese din 01.04.2014; 

 AWB confirmare trimitere piese; 

 factura nr. INMAR120715 din 03.12.2021 cu anexă; 

 situaţie facturi neachitate; 

 comanda nr. 322; 

 oferta din 20.10.2021; 

 corespondenţă e-mail; 

 declaraţie de conformitate pentru piese de schimb; 

 proces-verbal de execuţie din 10.11.2021. 

În fapt, S.C. MARCOM RMC '94 S.R.L. a desfăşurat relaţii comerciale  cu debitoarea S.C. HIDROCONSTRUCŢIA 

S.A., în baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

Conform art. 106 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, în cazul în care, prin derogare de la prevederile art. 2.512 și următoarele 

din Codul civil, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar constată că a intervenit prescripția extinctivă a creanței, va 

notifica în acest sens creditorul, fără a mai face verificări de fond ale creanței pretinse. 

Așadar, în urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în 

insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la înscrierea S.C. MARCOM RMC '94 S.R.L. în 

Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, doar cu suma de 1.057,54 lei, diferența urmând a 

fi respinsă pentru intervenția prescripției. 

În temeiul art. 110 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 

403. S.C. MARIYSA PHOENIX S.R.L. 

S.C. MARIYSA PHOENIX S.R.L., cu sediul în Uricani, str. Principală, nr. 22, jud. Hunedoara, O.R.C. Hunedoara - 

J20/1023/2018, C.I.F. 39753365, reprezentată legal prin dl. CIUREA MARIA - MIRABELA în calitate de 

administrator, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum 

de 24.708,94 lei,  reprezentând contravaloarea facturilor emise și neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind depusă la sediul administratorului judiciar în data 

de 02.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 24.708,94 lei 

reprezentând contravaloarea facturilor emise și neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 contract de închiriere. 

În fapt, S.C. MARIYSA PHOENIX S.R.L. a desfăşurat relaţii contractuale cu debitoarea S.C. HIDROCONSTRUCŢIA 

S.A., în baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea S.C. MARIYSA PHOENIX S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 24.708,94 lei, reprezentând contravaloare facturilor restante neachitate.  

404. S.C. MAXIBOR G&C S.R.L. 

SC MAXIBOR G&C S.R.L. cu sediul social în Lupeni, str. Tineretului, nr. 11/12, a formulat o cerere de înscriere la 

masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 3.839,40 lei, reprezentând contravaloare 

factură fiscală neachitată. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță,respectiv la data de 04.03.2022.  

Nu s-a probat  achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 3.839,40 lei, reprezentând 

contravaloare factură fiscală neachitată. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Factură fiscală. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți. 

https://lege5.ro/Gratuit/gi2tsmbqhe/codul-civil-din-2009?pid=56657206&d=2020-08-03#p-56657206
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În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea S.C. MAXIBOR G&C S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 3.839,40 lei, reprezentând contravaloare factură fiscală neachitată, sub condiția 

suspensivă de a depune dovada achitării taxei judiciare de timbru până la primul termen de judecată, respectiv 

20.04.2022. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

405. S.C. MECAN CONSTRUCT S.A. 

S.C. MECAN CONSTRUCT S.A., având sediul în Pătârlagele, jud. Buzău, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. 

J10/267/1994, având CUI RO 5288452, prin reprezentant legal dna. Tatu-Mândrean Iulia, în calitate de administrator, a 

formulat declarație de creanță pentru suma de 7.864,02 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fisacale neachitate de 

debitoare. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată că creditorul al transmis 

cererea în termenul stabilit de instanță către administratorul judiciar, la data de 02.03.2022.  

Totuși, petenta nu a atașat declarației de creanță formulate dovada achitării taxei judiciare de timbru, în valoare de 200 

de lei. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în valoare de 7.864,02 lei, reprezentând contravaloarea 

inspecțiilor tehnice periodice pe care Mecan Construct S.A. le-a efectuat cu privire la automobilele din patrimoniul 

societății Hidroconstrucția S.A. 

În dovedirea pretențiilor sale, petenta a anexat: 

 Facturile fiscale emise în temeiul inspecțiilor tehnice efectuate; 

 Notificarea emisă de petentă către debitoare la data de 05.08.2021; 

 Fișa client pentru societatea Hidroconstrucția S.A.. 

În fapt, petenta a efectuat inspecții tehnice periodice cu privire la o serie de bunuri aflate în patrimoniul debitoarei, 

respectiv utilaje și autovehicule utilizate în activitatea economică a societății Hidroconstrucția S.A. 

Pentru fiecare inspecție tehnică efectuată, Mecan Construct S.A. a emis facturi fiscale, stabilind obligațiile de plată în 

sarcina debitoarei. Totuși, aceasta din urmă nu a achitat integral facturile emise. 

La data de 05.08.2021, petenta a transmis debitoarei o Notificare prin care solicita plata sumei de 7864,02 lei, însă 

debitoare nu a dat curs acestei notificări, iar datoria a rămas neachitată. 

În temeiul facturilor anexate declarației de creanță, valoarea solicitată se compune în următorul mod: 

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat/Compensat Rest de plată 

3557 19.12.2018 18.01.2019 4.240,00 lei 3.625,95 lei 614,07 lei 

3720 23.12.2019 22.01.2020 4.150,00 lei 0,00 lei 4.150,00 lei 

4012 15.12.2020 14.01.2021 2.400,00 lei 0,00 lei 2.400,00 lei 

4033 01.02.2021 03.03.2021 300,00 lei 0,00 lei 300,00 lei 

4081 14.05.2021 13.06.2021 400,00 lei 0,00 lei 400,00 lei 

TOTAL 11.490,00 lei 3.625,95 lei 7.864,07 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea S.C. Mecan Construct S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 7.864,07 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

406. S.C. MEDIA NET S.R.L. 

S.C. MEDIA NET S.R.L., cu sediul în Haţeg, str. V. Babeş, nr. 3A, jud. Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerțului sub nr. J20/404/2003, având cod fiscal RO 15343414, reprezentată prin Bogdan Iuliana Eva, în calitate de 

administrator, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei Hidroconstrucția S.A., solicitând înscrierea 

unei creanțe în cuantum de 3.398 lei. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de înscriere la 

masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea declarațiilor de 

creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Prin raportare la dispozițiile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 80/2013, creditoarea a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei. 

Pe fondul cererii: 
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Prin intermediul Cererii formulate, societatea Media Net S.R.L. a solicitat înscrierea la masa credală a Hidroconstrucția 

S.A. cu suma de 3.398 lei, temeiul creanței fiind constituit de contravaloarea facturilor fiscale restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Factura fiscală seria HDVLA nr. 566/02.12.2021;  

 Factura fiscală seria HDVLA nr. 567/02.12.2021;  

 Factura fiscală seria HDVLA nr. 568/02.12.2021;  

 Fişă de cont pentru operaţiuni cu furnizorii emisă de Media Net S.R.L.;  

 Confirmare primire e-mail de către Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă. 

În fapt, societatea Media Net S.R.L. învederează faptul că a livrat produse consumabile (cartuşe) către Hidroconstrucţia 

S.A., facturile fiscale aferente acestor livrări nefiind achitate de către debitoare în termen. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea Media Net S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor Hidroconstrucţia S.A., în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 3.398 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

407. S.C. METIS SOL S.R.L.  

S.C. METIS SOL S.R.L.  cu sediul social în Lupeni, Bd. Păcii, nr. 10, jud. Hunedoara, înregistrată la Registrul 

Comerțului cu nr. J20/305/2004, C.U.I. RO 16196125 a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 10.457,30 lei, reprezentând contravaloare servicii neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul administratorului judiciar la data de 18.02.2022. S-a 

probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 10.457,30 lei, reprezentând 

contravaloare servicii. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturile fiscale restante; 

 Fişe activități zilnice; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea METIS SOL S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 10.457,30 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

408. S.C. MIF S.A. 

S.C. MIF S.A., cu sediul în Sângeorgiu de Mureş, str. Râtul Morii, nr. 1357, Jud. Mureş, înregistrată la oficiul 

Registrului Comerţului sub nr. J26/744/1991 având C.U.I. RO1262913, prin reprezentant legal, a formulat o cerere de 

admitere a creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 23.569,65 lei reprezentând chirie spaţiu conform Contract nr. 

297/10.12.2020.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că declaraţia de 

creanţă a acestui creditor a fost înregistrată la registratura instanţei la data de 04.03.2022 (în termenul legal de depunere  

a declaraţiilor de creanţă). De asemenea petenta a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 23.569,65 lei reprezentând 

chirie spaţiu conform Contract nr. 297/10.12.2020. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Contractul de închiriere spaţii de birouri şi organizare de şantier nr. 297/10.12.2020; 

 Act adiţional nr. 1 din data de 31.03.2021; 

 Act adiţional nr. 2 din data de 30.09.2021; 

 Act adiţional nr. 3 din data de 17.12.2021; 

 Factura fiscală nr. 02236/31.07.2021 în valoare de 4.181,83 lei; 

 Factura fiscală nr. 02243/31.08.2021 în valoare de 4.194,67 lei; 

 Factura fiscală nr. 02253/30.09.2021 în valoare de 4.205,04 lei; 

 Factura fiscală nr. 02264/29.10.2021 în valoare de 4.206,65 lei; 

 Factura fiscală nr. 02268/29.11.2021 în valoare de 4.206,74 lei; 

 Factura fiscală nr. 02279/31.12.2021 în valoare de 4.206,31 lei; 

 Situaţia facturilor emise şi neîncasate la 31.12.2021. 

În fapt, între MIF S.A. şi HIDROCONSTRUCŢIA S.A. a fost încheiat Contractul de Închiriere nr. 297/10.12.2020. 

Obiectul acestuia în constituie închirierea către locatarul Hidroconstrucţia S.A., pentru lucrările de reţele apă-canal din 

zona Tg. Mureş, a următoarelor imobile: 
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- teren pentru organizare de şantier, pentru amplasarea a 3 containere, parcare buldoexcavator şi 

autobasculantă; 

- 3 birouri dotate cu încălzire centrală, telefonie, internet, acces grup sanitar. 

 Preţul chiriei lunare a fost stabilit la valoarea de 500 euro/lunar, fiind modificat la valoarea de 850 euro/lunar, 

începând cu data de 01.04.2021, prin Actul Adiţional nr. 1/31.03.2021. 

În baza acestui contract au fost emise facturile fiscale: 

 nr. 02236/31.07.2021 în valoare de 4.181,83 lei; 

 nr. 02243/31.08.2021 în valoare de 4.194,67 lei; 

 nr. 02253/30.09.2021 în valoare de 4.205,04 lei; 

 nr. 02264/29.10.2021 în valoare de 4.206,65 lei; 

 nr. 02268/29.11.2021 în valoare de 4.206,74 lei; 

 nr. 02279/31.12.2021 în valoare de 4.206,31 lei; 

 Din factura nr. 02236/31.07.2021 a fost achitată suma de 1.631,59 lei, rămânând de achitat suma de 2.550,24 

lei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea MIF S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă 

solicitată, în cuantum de 23.569,65 lei reprezentând contravaloarea sumelor restante. 

409. S.C. MINIPROFIT S.R.L. 

S.C. MINIPROFIT S.R.L. cu sediul social în Satu Mare, str. Argeșului, nr. 27, înregistrată în Registrul Comerțului sub 

nr. J30/568/1991, C.U.I. 647032, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând o creanță în 

cuantum total de 4.599,20  lei, reprezentând garanție de bună execuție a contractelor de prestări servicii nr. 15036 din 

18.06.2015 şi 16020 din 12.05.2016. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul administratorului judiciar la data de 03.03.2022. S-a 

probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de   4.599,20  lei, reprezentând 

garanție de bună execuție a contractelor de prestări servicii nr. 15036 din 18.06.2015 şi 16020 din 12.05.2016. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi emise; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea MINIPROFIT S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 4.599,20 lei reprezentând garanție de bună execuție a contractelor de prestări servicii nr. 

15036 din 18.06.2015 şi 16020 din 12.05.2016, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor din 

contractul încheiat între cele două părţi. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

410. S.C. MIXTCOM S.R.L. 

S.C MIXTCOM S.R.L. cu sediul social în Adjud, str. Republicii, nr. 43, jud. Vrancea,  a formulat o cerere de înscriere la 

masa credală a debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 88.040.54  lei, reprezentând contravaloare facturilor 

restante neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 21.02.2022 S-a probat, de asemenea, 

achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 88.040.54 lei, reprezentând 

contravaloarea facturi fiscale.   

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată  fiind identificată și în 

contabilitatea debitoarei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 
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înscrierea S.C. MIXTCOM S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 88.040.54 lei, reprezentând contravaloare facturilor restante neachitate.  

411. S.C. MOBILZONE S.R.L. 

S.C. MOBILZONE S.R.L., cu sediul în sat Griviţa, com. Griviţa, nr. 255, Judeţ Vaslui, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J37/647/2005, C.U.I. RO17947948, prin reprezentant legal, cu domiciliul procesual ales la Cabinet 

avocat Cruceanu Iuliana, cu sediul în Mun. Bârlad, str. Hotin, nr. 1, Bl. J1, Sc. B, Ap. 32, Jud. Vaslui, a formulat o 

cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei, pentru suma de 103.746,12 lei, reprezentând 

valoarea facturilor fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru 

în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 103.746,12 lei, reprezentând 

contravaloarea parţială a Facturii nr. MOB nr. 0285/08.07.2021, reprezentând prestări servicii lucrări de construcţii, 

respectiv săpături, descărcări, încărcări terasamente, transport, montaj. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Împuternicire avocaţială; 

 Factura nr. 0285/08.07.2021; 

 Contract de subantrepriză nr. 2374/14.04.2021 la contractul nr. 19.09.337 din 17.09.2019 “Lot 2 

Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din amenajarea hidroameliorativă Pietroiu Ştefan cel 

Mare”; 

 Anexa nr. 1 la Contractul de subantrepriză nr. 2374/14.04.2021. 

În fapt, între societatea Mobilzone S.R.L. şi debitoare au existat relaţii comerciale consemnate în Contractul de 

subantrepriză nr. 2374/14.04.2021, constând în lucrări de construcţii. 

S-a emis factura seria MOB nr. 0285/08.07.2021 în sumă de 200.605,06 lei care a fost achitată parţial de către debitoare, 

rămânând de achitat diferenţa de 103.746,12 lei.  

Petenta menţionează faptul că factura a fost acceptată de către debitoare şi înregistrată în contabilitate, urmând a fi 

achitată la scadenţă.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat faptul că, nu se făcea dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei. 

Astfel au fost solicitate, în completare următoarele: 

- dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

- fişa partener pentru toată perioada de colaborare. 

Au fost comunicate aceste documente suplimentare, prin intermediul e-mail-ului, la data de 25.02.2022. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea S.C. Mobilzone S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

după cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 52.352,04 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 51.394,08 lei, creanţă pură şi simplă.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

412. S.C. MOLDOCOM S.R.L.  

S.C. MOLDOCOM S.R.L. cu sediul social în Mun. Iași, str. Dragoș Vodă, nr. 27A, înregistrată în Registrul Comerțului 

sub nr. J22/826/2000, C.U.I. 13509627, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei,, solicitând o 

creanță în cuantum total de 15.169,72  lei, reprezentând contravaloare  facturi fiscale neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul administratorului judiciar la data de 22.02.2022. S-a 

probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  15.169,72 lei, reprezentând 

contravaloarea facturi fiscale.   

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Copie facturi fiscale; 

 Copie contract; 

 Extras de cont; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 
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În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea MOLDOCOM S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 15.169,72 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

413. S.C. MONOLIT JUNIOR S.R.L. 

S.C. MONOLIT JUNIOR S.R.L., cu sediul social în Lancram, str. Veche, nr. 217, jud. Alba înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J01/119/2001, C.U.I. RO 13798932, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 46.521,80 lei, reprezentând debit neachitat. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus atât declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv 10.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea 

taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 46.521,80 lei, reprezentând 

valoare facturi fiscale neachitate; 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturile fiscale restante; 

 Contract nr. 1/5744/10.11.2008 

 Situație client - facturi neachitate; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea MONOLIT JUNIOR S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 46.521,80 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

414. S.C. MONTALP PROSERV S.R.L.  

S.C. MONTALP PROSERV S.R.L., cu sediul social în mun. Lupeni, str. Tudor Vladimirescu, nr.110, jud. Hunedoara, 

inregistrata la Reg. Com. sub nr. J20/852/2014, CUI 33688012, reprezentată de d-na administrator Toporas Mirela, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei,, solicitând o creanță în cuantum total de 268.128,16  lei, 

reprezentând garanţie de bună execuţie.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul administratorului judiciar la data de 28.02.2022. S-a 

probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  268.128,16 lei, 

reprezentând garanţie de bună execuţie.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Copie facturi fiscale; 

 Copie contracte; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea MONTALP PROSERV S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, după 

cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 264.696,09 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 3.432,07 lei, creanţă pură şi simplă.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

415. S.C. MULTI TAF SERV FOREST S.R.L. 

S.C. MULTI TAF SERV FOREST S.R.L. cu sediul în Lugoj. str. Jabarului, nr. 79, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerțului sub nr. J35/492/1996, având cod fiscal RO 8414105, reprezentată prin Curtu Ionel, în calitate de 

administrator, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei Hidroconstrucția S.A., solicitând înscrierea 

unei creanțe în cuantum de 73.613,49 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale restante, precum şi dobânda 

legală aferentă debitului acestora. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de înscriere la 

masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea declarațiilor de 

creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Prin raportare la dispozițiile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 80/2013, creditoarea a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei. 

Pe fondul cererii: 
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Prin intermediul Cererii formulate, Multi Taf Serv Forest S.R.L. a solicitat înscrierea la masa credală a Hidroconstrucția 

S.A. cu suma de 73.613,49 lei, temeiul creanței fiind constituit de contravaloarea facturilor fiscale neachitate (63.692,06 

lei), precum şi dobânda legală aferentă debitului acestora (9.921,43 lei). 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru;  

 Calculul dobânzii legale penalizatoare până în data de 19.01.2022; 

 Factura fiscală nr. 00001708/08.04.2020;  

 Factura fiscală nr. 00001711/27.04.2020;  

 Factura fiscală nr. 00001716/22.05.2020. 

Prin raportare la prevederile art. 106 alin. (1), respectiv alin. (3) din  Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire 

a insolvenţei şi de insolvenţă
4
, administratorul judiciar a solicitat, via e-mail, documente suplimentare societăţii Multi 

Taf Serv Forest S.R.L. 

În urma solicitării subscrisei, societatea Multi Taf Serv Forest S.R.L. a comunicat următoarele documente:  

 Comanda nr. 68/01.04.2020, emisă de Hidroconstrucţia S.A.;  

 Comanda Contract nr. 70/03.04.2020, emisă de Hidroconstrucţia S.A.;  

 Comanda Contract nr. 85/13.04.2020, emisă de Hidroconstrucţia S.A.;  

 Comanda Contract nr. 100/12.05.2020, emisă de Hidroconstrucţia S.A. 

În fapt, cu privire la debitul solicitat, în cuantum de 63.692,06 lei, învederăm faptul că acesta este compus din:  

- un rest de plată în cuantum de 19.326,96 lei, aferent Facturii fiscale nr. 00001708/08.04.2020;  

- contravaloarea Facturii fiscale nr. 00001711/27.04.2020, în cuantum de 29.670,27 lei;  

- contravaloarea Facturii fiscale nr. 00001716/22.05.2020, în cuantum de 14.694,83 lei. 

Totodată, prin intermediul Cererii formulate, petenta solicită penalităţi aferente debitului principal în cuantum de 

9.921,43 lei, în temeiul art. 3 alin. 21 din Ordonanţa nr. 13/2021 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare 

pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, conform 

căruia:  

“În raporturile dintre profesionişti şi între aceştia şi autorităţile contractante, dobânda legală penalizatoare se stabileşte la 

nivelul ratei dobânzii de referinţă plus opt puncte procentuale”. 

Astfel, în urma verificării documentelor justificative depuse în susţinerii Cererii formulate de Multi Taf Serv Forest 

S.R.L., precum şi a modalităţii de calcul a penalităţilor pretinse, administratorul judiciar a constatat faptul că suma 

solicitată este întemeiată, astfel:  

Nr. 

crt. 

Nr. 

Factură 

Data 

factură 

Data 

scadentă 

Valoare 

factură 
Rest de plată 

Data 

deschiderii 

procedurii 

Zile 

întârziere 

menţionat de 

creditor 

Dobânda 

legală  

Total 

acceptat 

1 1708 08.04.2020 08.05.2020 24.166,52 lei 19.326,96 lei 

19.01.2022 

621 3.111,53 lei 22.438,49 lei 

2 1711 27.04.2020 27.05.2020 29.670,27 lei 29.670,27 lei 602 4.622,70 lei 34.292,97 lei 

3 1716 22.05.2020 21.06.2020 14.694,83 lei 14.694,83 lei 577 2.187,20 lei 16.882,03 lei 

Total 68.531,62 lei 63.692,06 lei  9.921,43 lei 73.613,49 lei 

În consecinţă, în considerarea tuturor aspectelor antemenţionate, se impune recunoașterea dreptului de creanță al Multi 

Taf Serv Forest S.R.L. cu privire suma de 73.613,49 lei și înscrierea acestuia, prin echivalent, în Tabelul Preliminar al 

Creditorilor Hidroconstrucţia S.A., în categoria creanţelor chirografare. 

416. S.C. NEGOVANU COSTEL & CO S.R.L. 

S.C. NEGOVANU COSTEL & CO S.R.L. cu sediul social în Avrameşti, com. Scundu, jud. Vâlcea, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J38/401/1994, C.U.I. RO 5559730, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 70.309,64 lei, reprezentând contravaloarea facturi și garanție de bună 

execuție. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul administratorului judiciar la data de 01.03.2022. S-a 

probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

                                                           
4 “(1) Administratorul judiciar va proceda de îndată la verificarea fiecărei cereri şi a documentelor depuse şi va efectua o cercetare 

amănunţită pentru a stabili legitimitatea, valoarea exactă şi prioritatea fiecărei creanţe.  

(3) În vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (1), administratorul judiciar va putea solicita explicaţii de la debitor, va putea să 

poarte discuţii cu fiecare debitor, solicitându-i, dacă consideră necesar, informaţii şi documente suplimentare.” 
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Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  70.309,64 lei, reprezentând 

contravaloarea facturi fiscale și garanție de bună execuție.   

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi emise; 

 Contract de subantrepriza nr. 21-007/01.11.2021; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea Negovanu Costel & CO S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, după 

cum urmează: 

 cu suma în cuantum de 7.703,63 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 62.606,01 lei, creanţă pură şi simplă.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

417. S.C. NICOVIC LOGISTIC S.R.L. 

S.C. NICOVIC LOGISTIC S.R.L., cu sediul în Sălciua de Sus, nr. 414, jud. Alba, înregistrată la O.R.C. sub nr. 

J01/305/2011, având CUI RO28393430, prin avocat Nistor Carmen-Camelia, a formulat o cerere de înscriere la masa 

credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 36.414,00 lei reprezentând contravaloarea facturilor 

neachitate conform documentelor anexate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă 

fiind stabilit pentru data de 04.03.2022), respectiva declaraţie de creanță fiind înregistrată la sediul administratorului 

judiciar la data de 01.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au 

fost anexate următoarele documente: 

 Fişa de facturi neîncasate; 

 Copii facturi neachitate; 

 Comenzi; 

 Situaţii confirmate; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Împuternicire avocaţială. 

În fapt, între creditoare, în calitate de prestator de servicii de transport şi debitoarea S.C. Hidroconstructia SA, în calitate 

de beneficiar al serviciilor de transport s-au derulat raporturi comerciale. 

În baza comenzilor primite de la beneficiar, creditoarea a prestat servicii de transport, servicii care au fost facturate 

conform situaţiilor confirmate de către beneficiar, fiind emise facturile fiscale nr. 107/30.06.2021 în valoare de 7.854 lei, 

nr. 108/30.07.2021 în valoare de 7.140 lei, nr. 109/30.07.2021 în valoare de 12.852 lei şi nr. 200/30.09.2021 în valoare 

de 8.568 lei. 

Valoarea totală a facturilor scadente şi neachitate este de 36.414 lei, sumă care se regăseşte şi în contabilitatea 

debitorului. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea S.C. Nicovic Logistic S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 36.414,00 lei reprezentând contravaloarea facturilor neachitate conform 

documentelor anexate. 

418. S.C. NOVATEX SOLUTIONS S.R.L. 

S.C. NOVATEX SOLUTIONS S.R.L., cu sediul social în Oradea, Şoseaua Borşului, nr. 38X, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J5/1260/2002, C.U.I. RO15087634, reprezentată convenţional de “Ţiril, Duşescu şi Asociaţii” - 

Societate Civilă de Avocaţi, a formulat o cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă pentru suma de 122.697,32 lei, 

reprezentând rest de plată aferent Facturii nr. NS1001183/26.04.2021 şi penalităţi de întârziere. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru 

în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 122.697,32 lei, reprezentând 

rest de plată aferent Facturii nr. NS1001183/26.04.2021 şi penalităţi de întârziere aferente facturii, astfel: 

- suma de 107.350 lei, reprezentând rest de plată aferent Facturii antemenţinată; 

- suma de 15.347,32 lei, reprezentând penalităţi de întârziere, stabilite conform art. 10.1 din Contractul 

încheiat între părţi, calculate de la data scadenţei fiecărei facturi şi până la data de 13.10.2021. 
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În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Împuternicire avocaţială; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Calculul penalităţilor; 

 Contract de furnizare din data de 12.11.2018;  

 Factura fiscală nr. NS1001183 din data de 26.04.2021; 

 Urmărire încasări facturi cumulat, perioada 01.01.2021-31.12.2022; 

 Discuţiile purtate pe e-mail dintre cele două societăţi; 

 Notificare nr. 105/21.10.2021 către Hidroconstrucţia S.A. privind sumele restante. 

În fapt, conform contractului de furnizare încheiat între cele două entități a fost emisă factura fiscală nr. 

NS1001183/26.04.2021 în valoare de 239.047,20 lei achitată parțial de către debitoare la termenul scadent menționat în 

factură. 

Ulterior deschiderii procedurii de insolvenţă, petenta S.C. Novatex Solutions S.R.L. a comunicat o Precizare la 

declaraţia de creanţă analizată anterior, prin care a indicat valoarea debitului datorat de Hidroconstrucţia S.A.  la data 

deschiderii procedurii de insolvenţă (respectiv 19.01.2022) astfel: 

- suma de 47.350 lei, reprezentând rest de plată aferent Facturii nr. NS1001183 din data de 26.04.2021; 

- suma de 16.292 lei, reprezentând penalităţi de întârziere, calculate de la data scadenţei facturii şi până 

la data deschiderii procedurii insolvenţei, cu luarea în considerare a plăţilor parţiale efectuate. 

Astfel, suma solicitată a fi înscrisă la masa credală a debitorului Hidroconstrucţia S.A. este 63.642 lei. 

Se mai precizează faptul că, de la data formulării cererii de deschidere a procedurii insolvenţei s-a încasat suma de 

60.000 lei prin introducerea la plată a unui Bilet la ordin predat de debitoare cu scadenţa la data de 11.01.2022. 

Prin urmare, din debitul principal de 107.350 lei solicitat prin cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, a rămas 

neîncasată la data prezentei, suma de 47.350 lei. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:   

Nr. 

crt. 

Nr. 

Factură 

Data 

factură 
Valoare factură Achitat/Stornat 

Data 

achitării 
Rest de plată 

Valoare 

penalităţi 
Acceptat Respins 

1 1183 26.04.2021 239.047,20 lei 

11.697,20 lei 25.06.2021 227.350,00 lei 13.277,24 lei 

63.642,00 lei 0,00 lei 

60.000,00 lei 18.11.2021 167.350,00 lei 1.941,26 lei 

60.000,00 lei 18.12.2021 107.350,00 lei 1.073,50 lei 

60.000,00 lei 11.1.2022 47.350,00 lei 343,52 lei 

Total 239.047,20 lei 71.697,20 lei  47.350,00 lei 16.292,00 lei 63.642,00 lei 0,00 lei 

În urma analizării cererii de deschidere a procedurii de insolvenţi, a înscrisurilor anexate acesteia şi a Precizării la 

declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea S.C. Novatex Solutions S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată prin precizare, în cuantum de 63.642 lei. 

410. S.C. PAVAJE MONTAJ BAU S.R.L. PRIN CH INSOLVENCY IPURL 

S.C. PAVAJE MONTAJ BAU S.R.L. PRIN CH INSOLVENCY IPURL cu sediul social în Alba Iulia, str. Trandafirilor, 

nr. 17, Birou nr. 4, jud. Alba, înregistrat în Registrul Formelor de Organizare sub nr. II-0917, CIF 38668326, a formulat 

o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 21.938,54 lei, 

reprezentând contravaloare  facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 04.03.2022.  

În conformitate cu prevederile art. 115 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 

de insolvenţă este scutită de achitarea taxei judiciare de timbru 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de    21.938,54 lei, 

reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Fişă cont 

 Contract 

 Hotărâre judecătorească 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 
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Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat că din suma solicitată, 17.056,17 lei reprezintă garanții de bună execuție pentru care 

nu sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la înscrierea PAVAJE MONTAJ BAU în Tabelul 

Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum de 17.056,17 lei, reprezentând 

contravaloare garanții de bună execuție, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul 

încheiat între cele două părţi privind restituirea garanției și cu suma de 4.882,37 lei în categoria creanțelor chirografare. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

411. S.C. PENTAC IMPEX S.R.L. 

S.C. PENTAC IMPEX S.R.L. cu sediul social în Mun. Turda, str. Salciei, nr. 2A, înregistrată la Registrul Comerțului cu 

nr. J12/3391/2015, având CUI RO 9757942, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 26.677,00 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de administrator judiciar constată faptul că acest creditor a 

depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 04.03.2022. S-a probat, de asemenea, 

achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de    26.677,00 lei, 

reprezentând contravaloare  facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C.PENTAC IMPEX S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă în cuantum de 26.677,00 lei, reprezentând contravaloare  facturi fiscale neachitate. 

412. S.C. Perfect Trans S.R.L. 

S.C. Perfect Trans S.R.L., având sediul în Buzău, cart. Episcopiei, bl. A7, ap. 23, jud. Buzău, prin reprezentant legal 

Colniceanu Eugen, a formulat declarație de creanță pentru suma de 37.764,09 lei, reprezentând cuantumul facturilor 

neachitate de debitoare. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată că cererea a fost înregistrată la registratura Tribunalului București, Secția a VII-a la data de 15.02.2022, 

în termenul legal de formulare a declaraţiilor de creanţă.  

Printre documentele justificative atașate declarației de creanță nu se regăsește dovada achitării de către petentă a 

taxei judiciare de timbru, în cuantum de 200 lei. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 37.764,09 lei, reprezentând contravaloarea 

serviciilor de transport prestate în favoarea debitoarei. 

În scopul dovedirii creanței solicitate, petenta a anexat următoarele documente: 

 Notele de comandă pentru serviciile de transport prestate; 

 Facturile aferente serviciilor prestate în favoarea debitoarei. 

În fapt, Perfect Trans S.R.L. a prestat servicii de transport în favoarea debitoarei, vizând diverse bunuri întrebuințate 

în activitatea economică a acesteia. 

Astfel, prin Comanda nr. 186/04.06.2021, Hidroconstrucția S.R.L. a solicitat transportul unor cămine de vizitare din 

beton, pentru ruta Buzău - Sebeș - Piscu - Buzău, la un tarif de 3,5 km/sens, fără TVA. În urma efectuării 

transportului, petenta a emis următoarele facturi: 

- Factura seria EUG nr. 102575/11.06.2021 în valoare de 8.704,86 lei scadentă la 10.07.2021 (rest de plată 4735,36 

lei); 

- Factura seria EUG nr. 102578/12.06.2021 în valoare de 8.704,86 lei scadentă la 12.07.2021; 

- Factura seria EUG nr. 102586/21.06.2021 în valoare de 8.704,86 lei scadentă la 21.07.2021; 

- Factura seria EUG nr. 102588/21.06.2021 în valoare de 4.935,53 lei scadentă la 21.07.2021; 

De asemenea, prin Comanda nr. 243/28.07.2021, Hidroconstrucția S.R.L. a solicitat transportul de prefabricate din 

beton armat cu capac compozit (50 buc.) și de armături pentru capacele branșamentelor (50 buc.), pentru ruta 

Râureni - Piscu, la un tarif de 3,5 km/sens, fără TVA. Prin aceeași comandă s-a solicitat transportul a 50 de cămine 

de vizitare din beton, pe ruta Buzău - Slătioara - Piscu, având același tarif. În urma transporturilor au fost emise 

următoarele facturi: 

- Factura seria EUG nr. 102689/31.07.2021 în valoare de 3540,25 lei scadenta la 31.08.2021; 

- Factura seria EUG nr. 102701/09.08.2021 în valoare de 7142,98 lei. 

Din analiza documentelor amintite, situația creanței solicitate se prezintă conform tabelului următor: 
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Nr. Crt. Data document Număr document Valoarea 
Rest de 

plată 

1 11.06.2021 EUG 102575 8.704,86 lei 4.735,36 lei 

2 12.06.2021 EUG 102578 8.704,86 lei 8.704,86 lei 

3 21.06.2021 EUG 102586 8.704,86 lei 8.704,86 lei 

4 21.06.2021 EUG 102588 4.935,53 lei 4.935,53 lei 

5 31.07.2021 EUG 102689 3.540,25 lei 3.540,25 lei 

6 09.08.2021 EUG 102701 7.142,98 lei 7.142,98 lei 

Total 41.733,34 lei 
37.764,09 

lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea S.C. Perfect Trans S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 37.764,09 lei reprezentând contravaloarea facturilor 

restante, sub condiția suspensivă a depunerii la dosarul cauzei, cel târziu până la următorul termen de judecată, a 

dovezii achitării taxei judiciare de timbru. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

413. POLAR TECH SRL 

POLAR TECH SRL cu sediul social în Mun. Turda, str. Toamnei, nt. 1A, Bl. Z, sc. A, et. 2, ap. 5, jud. Cluj, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/2662/2016, C.U.I. RO 36306249, a formulat o cerere de înscriere la 

masa credală a debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 12.465,38 lei, reprezentând contravaloarea facturi 

fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul 

consorțiului de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar la data de 

03.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  12.465,38 lei, 

reprezentând contravaloarea facturi fiscale neachitate.   

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi emise; 

 Contract de subantrepriză; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea POLAR TECH SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 12.465,38 lei, reprezentând contravaloarea facturi fiscale 

neachitate. 

414. S.C. Polifit S.R.L. 

S.C. Polifit S.R.L., cu sediul în Sibiu, Calea Șurii Mici, nr. 68, jud. Sibiu, cu sediul procesual ales Cabinet de avocat 

Cristina Rotar, din Sibiu, str. Lămâiței, nr. 2A, jud. Sibiu, prin reprezentant convențional av. Cristina Rotar, a 

formulat declarație de creanță pentru suma de 48.608,03 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate de 

societatea debitoare, taxă judiciară de timbru și onorariu avocațial. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată că cererea a fost transmisă în termenul stabilit de instanță la data de 03.03.2022. Totodată, petenta a 

efectuat plata taxei de timbru în cuantum de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de creanță. 

De asemenea, a fost anexată declarației de creanță Împuternicirea avocațială nr. SB296017 din 02.03.2022, prin care 

dna. Cristina Rotar a fost mandatată să formuleze și să susțină declarația de creanță. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea la masa credală a unei creanțe în valoare totală de 47.408,03 lei, compusă din 45.991,17 

lei reprezentând contravaloarea facturilor neachitate și 1.416,86 lei penalități de întârziere. 

De asemenea, petenta solicită prin cererea formulată obligarea debitoarei la achitarea cheltuielilor de judecată în 

cuantum de 1.200 lei, reprezentând 1.000 lei onorariu avocațial și 200 lei taxă de timbru. 

Pentru a dovedi cele solicitate, petenta a anexat declarației de creanță următoarele: 
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- Contractul de procurare resurse materiale nr. 91/7/IES200/22.02.2017; 

- Comanda nr. 116/03.09.2021; 

- Facturile fiscale și dovada comunicării acestora; 

- Fișa client pentru societatea Hidroconstrucția S.A.; 

- Filă CEC refuzată la plată; 

- Certificat de înregistrare; 

- Împuternicirea avocațială; 

- Dovada achitării onorariului avocațial. 

- Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

În fapt, între societățile Polifit S.R.L. și Hidroconstructia S.A. a fost încheiat, la data de 24.02.2017, Contractul de  

furnizare nr. 91/7/IES200/22.02.2017, în care Polifit S.R.L. avea calitatea de vânzător, iar Hidroconstructia S.A. era 

cumpărător. 

Obiectul contractului consta în livrarea, din partea vânzătorului către cumpărător, de materiale necesare executării 

lucrărilor specifice activității economice a cumpărător. În concret, Polifit S.R.L. se obliga să livreze către 

Hidroconstructia S.A. fitinguri de polietilenă, armături de fontă și alte accesorii pentru rețelele de apă și canalizare. 

În contraprestație, aceasta din urmă se obliga să achite contravaloarea mărfurilor furnizate și să le recepționeze. 

Societatea beneficiară a achiziționat materiale în temeiul contractului amintit, fiindu-i livrate, printre altele, robineți 

de aerisire, teuri și reducții din fontă precum și vane de reducere a presiunii. 

Furnizoarea a emis facturi fiscale aferente acestor livrări de bunuri, atestând obligațiile de plată în sarcina debitoarei, 

pe care aceasta nu le-a achitat. 

În virtutea facturilor anexate declarației de creanță, valoarea debitului solicitat se compune după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Nr. 

Factură 
Data factură 

Data 

scadentă 

Valoare 

factură 
Achitat/Stornat Rest de plată 

1 8823 02.09.2021 01.12.2021 11.915,40 lei 0,00 lei 

11.915,40 

lei 

2 8824 02.09.2021 01.12.2021 1.581,94 lei 0,00 lei 1.581,94 lei 

3 8860 24.09.2021 23.12.2021 27.981,59 lei 0,00 lei 

27.981,59 

lei 

4 8955 12.11.2021 10.02.2022 4.512,24 lei 0,00 lei 4.512,24 lei 

Total 45.991,17 lei 0,00 lei 

45.991,17 

lei 

De asemenea, în temeiul contractului anexat, furnizoarea a calculat penalități de întârziere.   

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a procedat la 

determinarea acestor penalități, conform tabelului de mai jos: 

Data calcul penalităţi Zile întârziere Procent penalizator Cuantum penalităţi 

19.01.2022 

49 

0,10% 

583,85 lei 

49 77,52 lei 

27 755,50 lei 

-22 0,00 lei 

   1.416,87 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea S.C. Polifit S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu o parte din suma solicitată, în cuantum de 48.608,03 lei, reprezentând contravaloarea facturilor 

restante, taxei de timbru și onorariu avocațial. 

415. S.C. PRESTĂRI SERVICII AUTO-CAMBIO S.R.L. 

S.C. PRESTĂRI SERVICII AUTO-CAMBIO S.R.L., cu sediul în Barcani, jud. Covasna, având cod fiscal 

RO6158370, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.  J14/6491994, reprezentată prin Creangă Ioan în calitate de 

administrator,  a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în 

cuantum de 6.000,97 lei reprezentând contravaloarea facturilor neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită 

pentru depunerea declaraţiilor de creanţă fiind stabilit pentru data de 04.03.2022), respectiva declaraţie de creanță 

fiind înregistrată la sediul consorțiului de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator 

judiciar la data de 01.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 
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Analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Factura nr. 4257/01.11.2021; 

 Contract de service nr. 71/25.01.2017; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  a constatat faptul că suma solicitată este 

întemeiată și va proceda la înscrierea S.C. PRESTĂRI SERVICII AUTO-CAMBIO S.R.L. în Tabelul Preliminar al 

Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 6.000,97 lei 

reprezentând contravaloarea facturilor neachitate. 

416. SC PRIME TRUCK SERVICES SRL 

SC PRIME TRUCK SERVICES SRL cu sediul social în Vintu de Jos, str. Devei, nr. 14, jud. Alba, înregistrată la 

Registrul Comerțului cu nr. J1/482/2016, având CUI RO 36105407, a formulat o cerere de înscriere la masa credală 

a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 5.000,00 lei, reprezentând contravaloare  facturi fiscale 

neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

24.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de   5.000,00 lei, 

reprezentând contravaloare  facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea SC PRIME TRUCK SERVICES SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă în cuantum de 5.000,00 lei, reprezentând contravaloare  facturi fiscale 

neachitate. 

417. PRIMEX INVEST SRL 

PRIMEX INVEST S.R.L. cu sediul social în Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 10B, bl. Columna, sc. B, et. 2, ap. 

6, jud. Alba,  înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J01/668/2004, având CUI RO 16537125, a formulat o cerere 

de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 3.761,30 lei, reprezentând 

contravaloare lucrări  neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul 

administratorului judiciar la data de 24.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 3.761,30  lei, 

reprezentând contravaloare servicii. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Copie ordonanță de plată; 

 Împuternicire avocațială; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea PRIMEX INVEST S.R.L.   în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 3.761,30  lei lei reprezentând contravaloarea facturilor 

restante. 

418. SC PROD FIZES  SRL 

Creditoarea SC PROD FIZES SRL, cu sediul în Jibou,  str. Traian  nr. 5, jud. Sălaj, înmatriculată în Registrul 

Comerțului sub nr. J31/713/192, CUI 2714146, a depus declarație de creanță prin intermediul căreia solicită suma de 

9.446,98 lei, reprezentând garanţie bună execuție reţinută şi nerestituită   de către S.C. HIDROCONSTRUCȚIA 

S.A. pentru lucrări la reţea de  canalizare executate de SC PROD FIZES SRL. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă 

Se constată că SC PROD FIZES SRL a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul 

consorțiului de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar la data de 

23.02.2022.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru, în cuantum de 200 lei ( chitanța 

1017/8003941/22.02.2022). 

Pe fondul cererii 
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Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 9.446,98 lei 

reprezentând garanţie bună excuţie reţinută de  S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. şi nerestituită. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente : 

- factura fiscală 398/14.10.2015, cu o valoare înscrisă a garanţiei  de 2877,68  lei 

- factura fiscală 411/07.12.2015, cu o valoare înscrisă a garanţiei  de 6273,00  lei 

- factura fiscală 415/28.12.2015, cu o valoare înscrisă a garanţiei  de 296,28  lei 

- contract prestări servicii nr. 15061-23.07.2015 

- chitanța taxă de timbru  2102110028/2102.2022 în valoare de 200,00 lei 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat că suma solicitată, 9.446,98 lei reprezintă garanții de bună execuție 

pentru care nu sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la înscrierea PROD FIZES în Tabelul 

Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum de 9.446,98 lei, reprezentând 

contravaloare garanții de bună execuție, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul 

încheiat între cele două părţi privind restituirea garanției. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

419. SC PROESCAV SRL 

SC PROESCAV SRL cu sediul social în Negreşti Oaş, str. Lăcrimioarelor, nr. 31, jud. Satu Mare, înregistrată la 

Registrul Comerțului cu nr. J30/398/2006 având CUI RO 18605501, a formulat o cerere de înscriere la masa credală 

a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 51.310,97 lei, reprezentând contravaloare  facturi 

fiscale neachitate și garanții pentru care sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

02.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de   51.310,97 lei, 

reprezentând contravaloare  facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Fişă analitică; 

 Hotărâre judecătorească; 

 Contracte de prestări servicii; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea SC PROESCAV SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă în cuantum de 51.310,97 lei, reprezentând contravaloare  facturi fiscale neachitate. 

420. Prometal Total Group 

S.C. Prometal Total Group S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Sadinei, nr. 8, sector 6, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/3454/16.03.2017, având CUI RO 

37218757/16.03.2017, reprezentată legal prin administrator Bocăneală Gelu, a formulat o cerere de înscriere la masa 

credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 31.535 lei conform Fişei de Cont pentru 

Operaţiuni cu Furnizorii. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită 

pentru depunerea declaraţiilor de creanţă fiind stabilit pentru data de 04.03.2022), respectiva declaraţie de creanță 

fiind înregistrată la dosarul cauzei în data de 25.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de 

timbru în cuantum de 200 de lei. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele: 

 Împuternicire de reprezentare juridică; 

 Dovada achitării taxei de timbru; 

 Fişa de cont pentru operaţiuni cu furnizorii; 

 Contract de închiriere utilaje terasiere şi alte utilaje nr. 4391/27.09.2021; 

 Factura nr. 189 din data de 05.03.2021; 

 Factura nr. 226 din data de 13.07.2021; 

 Factura nr. 246 din data de 17.09.2021; 

 Factura nr.  333 din data de 10.11.2021; 

 Factura nr.  411 din data de 02.12.2021; 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5445/28.03.2022 
 

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 

 

578 

 Factura nr. 413 din data de 02.12.2021; 

 Fişa cu activităţile zilnice desfăşurate cu utilajele. 

Totodată, analizând declarația de creanță, se constată că suma solicitată de creditoare este structurată după cum 

urmează: 

Nr. document 
Data 

document 
Data scadentă 

Valoare 

factură 
Achitat Rest de plată 

189 05.03.2021 04.04.2021 1.606,50 lei 0,00 lei 1.606,50 lei 

226 13.07.2021 12.08.2021 2.380,00 lei 0,00 lei 2.380,00 lei 

246 17.09.2021 17.10.2021 12.138,00 lei 0,00 lei 12.138,00 lei 

247 21.09.2021 21.10.2021 -2.380,00 lei 0,00 lei -2.380,00 lei 

249 21.09.2021 21.10.2021 3.570,00 lei 0,00 lei 3.570,00 lei 

333 10.11.2021 10.12.2021 3.570,00 lei 0,00 lei 3.570,00 lei 

411 02.12.2021 01.01.2022 3.570,00 lei 0,00 lei 3.570,00 lei 

413 02.12.2021 01.01.2022 7.080,50 lei 0,00 lei 7.080,50 lei 

TOTAL 31.535,00 lei 0,00 lei 31.535,00 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea S.C. Prometal Total Group S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 31.535 lei conform Fişei de Cont pentru 

Operaţiuni cu Furnizorii. 

421. PURECO ENVIRONMENT 

S.C. PURECO ENVIRONMENT S.R.L. cu sediul social în Bucureşti, strada Frații Făgărăşanu, nr. 56, C1, camera 

2, etaj 1, sector 4, având codul unic de înregistrare RO 29463259, numărul de înmatriculare în registrul comerțului 

J40/15042/2011 şi contul bancar RO85 INGB 0000 9999 0976 9900, deschis la ING Bank, cu sediul procesual ales 

pentru comunicarea actelor de procedură la sediul de corespondenţă situat în București, strada Constantin Rădulescu 

Motru, nr. 13, bloc 13, etaj 5, ap. 53, sector 4, a formulat o cerere de înscriere la masa credală pentru suma de 

304.777,56 lei, reprezentând contravaloarea facturii nr. 333E/17.05.2021, emisă în baza Contractului de achiziție 

echipamente nr. 79 B din 02.06.2020.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

02.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

În fapt, între petentă, în calitate de vânzător, şi debitoarea Hidroconstructia, în calitate de cumpărător, s-a încheiat 

Contractul de achiziție echipamente nr. 79B/02.06.2020, având ca obiect vânzarea, livrarea şi montarea a două stații 

de pompare apă uzată, destinate beneficiarului final Comuna Teişani, jud. Prahova, valoarea contractului fiind de 

52.000 euro + TVA,  

În conformitate cu prevederile art. 9.1.1. si 9.1.2. din contract, prețul echipamentelor urma să se achite în două 

tranșe de câte 50%, prima tranşă în termen de 45 de zile de la încheierea protocolului de recepţie cantitativă și 

calitativă a echipamentelor, respectiv a doua tranşă în termen de 60 de zile lucrătoare de la încheierea protocolului 

de punere în funcţiune a echipamentelor.  

Petenta arată că și-a îndeplinit obligaţiile ce îi reveneau, echipamentele fiind livrate, recepționate şi puse în 

funcțiune, aşa cum rezultă din Procesul-verbal de montaj încheiat la 22.06.2021, dar societatea debitoare nu şi-a 

respectat obligaţia corelativă de plată, deşi termenele contractuale, în prezent fiind înregistrat un debit scadent în 

sumă de 304.777.56 lei, reprezentând contravaloarea facturii nr. 333E/17.05.2021.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea S.C. PURECO ENVIRONMENT S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 

categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 304.777,56 lei. 

422. RANIDAS S.R.L. 

RANIDAS S.R.L., cu sediul în Vatra Dornei, str. Argestru, nr. 2, Jud. Suceava, înregistrată la oficiul Registrului 

Comerţului sub nr. J33/115/2000 având C.U.I. RO12755194, prin reprezentant legal, a formulat o cerere de admitere 

a creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 20.884,50 lei reprezentând contravaloarea facturii emise şi 

neîncasate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că declaraţia de creanţă a acestui creditor a fost înregistrată la registratura administratorului 

judiciar la data de 03.03.2022. De asemenea petenta a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 

200 lei.  

Pe fondul cererii: 
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Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 20.884,50 lei 

reprezentând contravaloarea facturii seria RAN nr. 002091/31.12.2021 neîncasată. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Factura seria RAN nr. 002091/31.12.2021 în valoare de 20.884,50 lei; 

 Contract de prestări servicii nr. 35/257/06.03.2019; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, între RANIDAS S.R.L. şi HODROCONSTRUCŢIA S.A. a fost încheiat Contractul de prestări servicii nr. 

35/257/06.03.2019 având ca obiect realizarea integrală în interesul părţilor a contractului de execuţie “AB3-CL6 - 

Extindere reţele de apă uzată în Aglomerarea Blaj-Săncel, extindere/reabilitare sistem de alimentare cu apă în Cistei, 

extindere/reabilitare sistem de alimentare cu apă în Aglomerarea Bucerdea Granoasa - Crăcinelu de Jos”, încheiat 

între APA CTTA S.A. Alba şi Asocierea Hidroconstrucţia S.A.-Electroechipament S.R.L.. 

În baza acestui contract a fost emisă factura seria RAN nr. 002091/31.12.2021 reprezentând contravaloare prestări 

servicii conform contract, prestări servicii conform Anexei nr. 2 la contract şi respectiv cheltuieli de transport pentru 

luna decembrie 2021. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea RANIDAS S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 20.884,50 lei reprezentând contravaloarea sumelor restante. 

423. REAL FORCE SECURITY S.R.L. 

Creditoarea  SC REAL FORCE SECURITY  SRL , cu sediul în Brad,  str. Avram Iancu bl. 43, ap. 30,  jud. 

Hunedoara, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J20/616/2015, CUI RO 3477835, a depus declarație de 

creanță reprezentând contravaloare servicii pază prestate şi neachitate  de către S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. 

Prin cererea formulată, SC REAL FORCE SECURITY  SRL solicită înscrierea unei creanțe în cuantum de 

96.939,77 lei. Ulterior, creditoarea și-a suplimentat creanța cu încă 33.122,73 lei, reprezentând contravaloare 

servicii pază aferente lunii ianuarie. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă 

Se constată că SC REAL FORCE SECURITY  SRL a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la 

sediul  consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar la data de 

23.02.2022  sub nr. 317.   

S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru, în cuantum de 200 lei ( chitanța 1003344/21.02.2022). 

Pe fondul cererii 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 130.062,50 lei 

reprezentând contravaloare servicii pază prestate conform contractelor 3662-01.04.2020 şi 4352-04.10.2021.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente : 

- facturi fiscale 

- contractele de prestări servicii  3662-01.04.2020 şi 4352-04.10.2021  

- chitanță taxă de timbru  1003344/21.02.2022 în valoare de 200,00 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea S.C. REAL FORCE SECURITY S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 130.062,50 lei reprezentând contravaloarea 

sumelor restante. 

424. Reg - Alex Prod  Impex S.R.L. 

Reg - Alex Prod  Impex S.R.L., cu sediul în Reghin, strada Mihai Viteazu, nr. 2, jud. Mureş, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerțului sub nr. J26/1262/1992, având cod fiscal RO 6668506, reprezentată prin Raita Dorica, în 

calitate de administrator, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei Hidroconstrucția S.A., 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 537.658,50 lei, reprezentând garanții de bună execuție pentru care 

nu s-au îndeplinit condițiile contractuale pentru restituire. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Administratorul judiciar constată că cererea de înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii 

termenului stabilit de către instanță pentru depunerea declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Prin 

raportare la dispozițiile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2013, creditoarea a făcut 

dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Contracte; 

 Situații lucrări; 

 Alte documente justificative; 

 Confirmări de sold; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat că suma solicitată, 537.658,50 lei reprezintă garanții de bună execuție 

pentru care nu sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 
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În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la înscrierea Reg - Alex Prod  Impex 

S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum de 537.658,50 

lei, reprezentând contravaloare garanții de bună execuție, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a 

clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi privind restituirea garanției. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

425. SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 

SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA cu sediul social în Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 24, etaj 4, judeţ 

Timiş, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J35/56/1997, având CUI RO 912229, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 22.488,01 lei, reprezentând 

contravaloare  facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

24.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de   22.488,01 lei, 

reprezentând contravaloare  facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contracte de prestări servicii; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă în cuantum de 22.488,01 lei, reprezentând contravaloare  facturi fiscale 

neachitate. 

426. RIMPEX GROUP S.R.L. 

RIMPEX GROUP S.R.L., cu sediul în Baia Mare, str. Margeanului, nr. 3A, jud. Maramureş, înregistrată la oficiul 

Registrului Comerţului sub nr. J24/643/2000 având C.U.I. 13460779, prin reprezentant legal, a formulat o cerere de 

admitere a creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 118.718,63 lei, reprezentând reprezentând garanții de bună 

execuție pentru care nu s-au îndeplinit condițiile contractuale pentru restituire precum și un rest de plată din Factura 

16015/04.04.2016. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declaraţia de creanţă la data de 25.02.2022. S-a probat, de asemenea, 

achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 118.718,63 lei, 

reprezentând garanții de bună execuție pentru care nu s-au îndeplinit condițiile contractuale pentru restituire precum 

și un rest de plată din Factura 16015/04.04.2016 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Copii ale facturilor fiscale; 

 Situaţii de lucrări-lista cu cantităţile de lucrări pe categorii; 

 Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1/19.08.2016; 

 Dovada achitării taxei judiciar de timbru. 

În fapt, între RIMPEX GROUP S.R.L. şi HIDROCONSTRUCŢIA S.A. au fost încheiate următoarele contracte: 

 Contract nr. 11016/01.04.2011 - Lucrări zid sprijin în cadrul investiţiei “Amenajare Râu Sasar aval Pod 

Decebal în Municipiul Baia Mare”; 

 Contract nr. 15030/27.04.2015 - Lucrări de prestaţie la “Extindere reţele canalizare în Municipiul Baia 

Mare”, 

 Contract nr. 15058/23.07.2015 - Lucrări de asfaltare în cadrul investiţiei “Reabilitare şi extinderea reţelelor 

de distribuție a apei potabile şi a apelor menajere din Sighetul Marmaţiei, Vişeul de Sus, Baia Mare, Seini, 

Tăuţi Măgherauş, Baia Sprie, Târgu Lăpuş”; 

 Contract nr. 16015/04.04.2016 - Lucrări de asfaltare în cadrul investiţiei “Lucrări de construcţii reţele de 

apă şi canalizare în oraşul Livada.” 

Analizând cererea de admitere a creanţei, a facturilor anexate, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că a intervenit prescripţia extinctivă în ceea ce 

privește suma de 20.000 lei aferentă Facturii nr. 16015/04.04.2016. Astfel, în temeiul dispoziţiilor art. 106 alin. (2) 

din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar va proceda la respingerea sumei de 20.000 lei, având în vedere faptul 

că a intervenit prescripţia extinctivă a tuturor facturilor anexate declaraţiei de creanţă. 
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Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar mai constată că diferența de 98.718,63 lei reprezintă garanții de bună execuție 

pentru care nu sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la înscrierea RIMPEX GROUP S.R.L. 

în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum de 98.718,63 lei, 

reprezentând contravaloare garanții de bună execuție, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor 

din contractul încheiat între cele două părţi privind restituirea garanției. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

427. ROBIALI S.R.L. 

SC ROBIALI SRL cu sediul social în sat Şendreni, com. Şendreni, nr. 567, judeţ Galaţi, înregistrată la Registrul 

Comerțului cu nr. J17/934/2005, având CUI RO 17546032, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 100.800,00 lei, reprezentând contravaloare  facturi 

fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

28.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de   100.800,00 lei, 

reprezentând contravaloare  facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Centralizator facturi; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  a constatat faptul că suma solicitată este 

întemeiată și va proceda la înscrierea SC ROBIALI SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă în cuantum de 100.800,00 lei, reprezentând contravaloare  facturi fiscale 

neachitate. 

428. ROBMET S.R.L. 

SC ROBMET SRL cu sediul social în com. Garciana, punct Porcărie, jud. Neamț, înregistrată la Registrul 

Comerțului cu nr. J27/126/2001, având CUI RO 13833118, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 9.277,32 lei, reprezentând contravaloare  facturi fiscale 

neachitate și taxa judiciară de timbru. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

02.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de   9.277,32 lei, 

reprezentând contravaloare  facturi fiscale neachitate și taxa judiciară de timbru. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Centralizator facturi; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  a constatat faptul că suma solicitată este 

întemeiată și va proceda la înscrierea SC ROBMET SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă în cuantum de 9.277,32 lei, reprezentând contravaloare  facturi fiscale 

neachitate. 

429. Roma2S Transylvania Inginerie S.R.L. 

Roma2S Transylvania Inginerie S.R.L. cu sediul în Piteşti, str. Sfânta Vineri, nr. 47, bl. Astra, cam. 4, jud. Argeş, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J03/661/2011, având cod fiscal RO 28416143, reprezentată 

legal prin Borre Sebastien Gilbert Raymond Gaston, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei 

Hidroconstrucția S.A. cu o creanţă în cuantum de 7.848,19 lei. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Administratorul judiciar constată că cererea de înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii 

termenului stabilit de către instanță pentru depunerea declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Prin 

raportare la dispozițiile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2013, creditoarea a făcut 

dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei. 

Pe fondul cererii: 
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Prin intermediul Cererii formulate, societatea Roma2S Transylvania Inginerie S.R.L. a solicitat înscrierea la masa 

credală a Hidroconstrucția S.A. cu suma de 7.848,19 lei, temeiul creanței, conform susţinerii petentei, fiind 

constituit de contravaloarea garanţiei conform Contractului de Închiriere nr. 289/13.01.2016.  

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Contract de închiriere pentru spaţii şi terenuri folosite pentru activităţi productive nr. 289/13.01.2016;  

 Factura Fiscală nr. 014972/17.02.2016; 

 Extras de cont care atestă plata sumei de 11.772,29 lei către Hidroconstrucţia S.A. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar constată că defapt doar suma de 6.540,16 lei reprezintă garanție de bună execuție 

pentru care nu sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 

Așadar, în urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni 

în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la înscrierea Roma2S Transylvania 

Inginerie S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum de 

6.540,16 lei, reprezentând contravaloare garanții de bună execuție, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative 

a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi privind restituirea garanției, diferența fiind respinsă ca 

nedatorată. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

430. SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL  

SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL cu sediul social în Mun. București, bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 10A, 

Conect 1, etaj 3, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/18813/1993, având CUI RO 4381862, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 

313.277,23 lei, reprezentând contravaloare  facturi fiscale neachitate aferente serviciilor de pază. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de   313.277,23  lei, 

reprezentând contravaloare  facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Fişă cont client; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 

categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă în cuantum de 313.277,23 lei, reprezentând contravaloare  facturi 

fiscale neachitate. 

431.  SC ROMFEREX IMPORT EXPORT SRL 

SC ROMFEREX IMPORT EXPORT SRL  cu sediul social în Balesti, Gavanesti, jud. Gorj, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J18/176/2001, având C.U.I. RO 14060088, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 80.738,35 lei, reprezentând contravaloare debit restant. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță ulterior termenului limită stabilit de instanță 

(04.03.2022), respectiv la data de 21.03.2022.  

S-a probat achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  80.738,35  lei, reprezentând 

contravaloare debit restant. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Pentru aceste motive, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator va proceda 

respingerea cererii SC ROMFEREX IMPORT EXPORT SRL ca fiind tardiv depusă. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

432. SC RO.CORI IMPEX SRL 
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SC RO.CORI IMPEX SRL  cu sediul social în Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr. 22, jud. Bacău,  înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J04/1605/2007, având C.U.I. RO 22414488, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 9.861,74 lei, reprezentând contravaloare debit restant neachitat. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță ulterior termenului limită stabilit de instanță 

(04.03.2022), respectiv la data de 24.03.2022.  

S-a probat achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  9.861,74 lei, reprezentând 

contravaloare debit restant neachitat. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Fişă analitică; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Pentru aceste motive, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator va proceda 

respingerea cererii SC RO.CORI IMPEX SRL ca fiind tardiv depusă. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

433. ROUTE MRC S.R.L.  

SC ROUTE MRC SRL cu sediul în Bacău, str. Stadionului nr. 17, bl. t7, sc. A, ap. 1 județul Bacău, având J40/726 şi 

CUI RO 1556820, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în 

cuantum de 281.884,41 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la 

grefa instanţei în data de 01.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 

de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 281.884,41 lei, 

reprezentând valoarea facturilor fiscale neachitate, emise în conformitate cu contractul de procurare resurse 

materiale nr 6586/19.11.20L9.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Contract servicii; 

 Act adiţional nr. 1 şi nr. 2; 

 Facturi fiscale,  

 fişă client.   

 chitanța privind plata taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei.  

În fapt, între societatea ROUTE MRC S.R.L. și Hidroconstrucţia SA a fost încheiat Contractul de procurare resurse 

materiale nr 6586/19.11.2019 avand ca obiect vanzarea, livrarea si transportul de către vanzator catre cumparator a 

agregatelor ci specificatiile si prețurile prevăzute în Anexa nr. 1 pentru obiectivul ,,Aductiunea zonala Odobesti VN-

CL-09 în condițiile stabilite prin contract", și Actele adiționale nr. 1/19.11.2019 și nr. 2/19.11.2019, în baza cărora 

au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanță înregistrată 

prezentându-se astfel:  

Nr. crt. Nr. Factură Data factură 

Valoare 

factură Achitat/Stornat Rest de plată Acceptat 

1 20210068 03.08.2021 

138.389,86 

lei 24.049,18 lei 

114.340,68 

lei 

114.340,68 

lei 

2 20210084 01.09.2021 

28.144,75 

lei 0,00 lei 

28.144,75 

lei 

28.144,75 

lei 

3 20210105 02.12.2021 

106.307,46 

lei 0,00 lei 

106.307,46 

lei 

106.307,46 

lei 

4 20210112 30.12.2021 

33.091,52 

lei 0,00 lei 

33.091,52 

lei 

33.091,52 

lei 

Total 

305.933,59 

lei 24.049,18 lei 

281.884,41 

lei 

281.884,41 

lei 
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 În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea S.C. ROUTE MRC S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 281.884,41 lei reprezentând contravaloarea facturilor 

restante. 

434. S.C. SACOMET S.A. 

S.C. SACOMET S.A., cu sediul social în Horezu, str. Florilor, nr. 1, jud. Vâlcea, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J38/1344/1994, C.I.F. 6764767, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 308.106,46 lei, reprezentând contravaloare facturi neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

În ceea ce privește cererea, administratorul judiciar constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în 

termenul stabilit de instanță, respectiv 09.02.2022. 

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 115 alin. (1) din 

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 308.106,46 lei, 

reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturile fiscale restante; 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat că suma solicitată, reprezintă garanții de bună execuție pentru care nu 

sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 

Totodată, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat că 

doar suma de 20.895,45 lei poate fi pretinsă cu titlu de garanții de bună execuție, însă nici pentru această sumă nu 

sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la înscrierea S.C. SACOMET S.A. în 

Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum de 20.895,45 lei, 

reprezentând contravaloare garanții de bună execuție, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor 

din contractul încheiat între cele două părţi privind restituirea garanției. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

435. S.C. SAFETY SOLUTIONS COMMUNITY S.R.L. 

S.C. SAFETY SOLUTIONS COMMUNITY S.R.L., cu sediul social în Focşani, str. Dimitrie Cantemir, nr. 3, bl. P, 

ap. 39, jud. Vrancea, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J39/195/2014, C.U.I. RO33033365, reprezentată de 

administrator ZAMFIROIU CĂTĂLIN, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 13.685 lei reprezentând contravaloarea serviciilor prestate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind depusă la 

sediul consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar în data de 

04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 13.685 lei, 

reprezentând contravaloarea facturilor VN-SAF 5867/01.10.2021, VN-SAF 5923/03.11.2021, VN-SAF 

5959/03.12.2021 emise în urma relaţiilor contractuale desfăşurate între petentă şi debitoare. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 contractul de prestări servicii nr. 2564/01.07.2021; 

 facturile VN-SAF 5867/01.10.2021, VN-SAF 5923/03.11.2021, VN-SAF 5959/03.12.2021; 

 fişă analitică partener. 

În fapt, S.C. SAFETY SOLUTIONS COMMUNITY S.R.L. a desfăşurat relaţii comerciale cu debitoarea S.C. 

HIDROCONSTRUCŢIA S.A., în baza cărora au fost emise facturile mai sus enumerate, care nu au fost achitate de 

către debitoare la termenul scadent.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanță înregistrată 

prezentându-se astfel:  

Nr. 

document 

Data 

document 

Perioada de 

facturat 

Data 

scadentă 15 

zile cf art.6 

din ctr. 330 

din 

01.07.2021 

Valoare 

factură 2300 

lei/luna+TVA 

cf art.5 din ctr. 

330 din 

01.07.2021 

Achitat 
Rest de 

plată 
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5867 01.10.2021 

iulie-

septembrie 

2021 

16.10.2021 8.211,00 lei 0,00 lei 
8.211,00 

lei 

5923 03.11.2021 
octombrie 

2021 
18.11.2021 2.737,00 lei 0,00 lei 

2.737,00 

lei 

5959 03.12.2021 
noiembrie 

2021 
18.12.2021 2.737,00 lei 0,00 lei 

2.737,00 

lei 

TOTAL  18.11.2021 13.685,00 lei 0,00 lei 
13.685,00 

lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea S.C. SAFETY SOLUTIONS COMMUNITY S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, 

în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 13.685 lei reprezentând 

contravaloarea facturilor VN-SAF 5867/01.10.2021, VN-SAF 5923/03.11.2021, VN-SAF 5959/03.12.2021. 

436. S.C. SALUBRIS SA 

 SC SALUBRIS SA  cu sediul social în Slatina, str. Aleea Tineretului, nr. 2A, înregistrată la Registrul Comerțului 

cu nr. J28/1198/1994, având CUI RO 6516214, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 1.506,52  lei, reprezentând contravaloare  facturi fiscale neachitate 

și penalități. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de   1506,52  lei, 

reprezentând contravaloare  facturi fiscale neachitate și penalități. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Situația debitului și a penalităților; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea SC SALUBRIS SA în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă în cuantum de 1.506,52  lei, reprezentând contravaloare  facturi fiscale neachitate. 

437. S.C. Samracing S.R.L. 

S.C. Samracing S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite), având sediul în Satu Mare, str. Gabriel Georgescu, nr. 

32, jud. Satu Mare, prin lichidator judiciar DRB Insolvency S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Bună Ziua, nr. 

43D, bl. M4B, sc. 1, et. 6, ap. 23, jud. Cluj, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 202.444,38 lei, reprezentând garanția de bună execuție din contractul încheiat 

între petentă și debitoare. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată că cererea a fost înregistrată la registratura Tribunalului București, Secția a VII-a  la data de 15.02.2022, 

în termenul legal de formulare a declaraţiilor de creanţă. 

Fiind în procedura ce constituie obiectul dosarului nr. 2346/83/2013, aflat pe rolul Tribunalului Satu Mare, legal 

reprezentată prin lichidator judiciar DRB Insolvency S.P.R.L., în temeiul art. 115 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 

petenta este scutită de la plata taxei de timbru judiciar. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea la masa credală a unei creanțe în valoare de 202.444,38 lei, reprezentând contravaloarea 

garanției pentru bună execuție achitată în temeiul Contractului de prestații nr. 1/2944/07.06.2011. 

În susținerea declarației formulate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturile emise în temeiul Contractului amintit și Borderoul producţiei realizate aferentă fiecărei facturi sau 

situație de lucrari aferentă; 

 Contractul de prestații nr. 1/2944/07.06.2011, cu un număr de 6 acte adiționale; 

 Somația nr. 241/02.04.2015 către Hidroconstrucţia S.A. - Suc. Sebeş; 

 Adresa nr. 1/3079/06.04.2015 de la Hidroconstrucția S.A. - Suc. Sebes - răspunsul; 

 Adresa nr. 542/26.10.2015 către Hidroconstrucția S.A. - Suc. Sebeş; 

 Adresa nr. 1/12585/27.11.2015 de la Hidroconstrucția S.A. -  Suc. Sebeş - răspunsul. 

În fapt, între societățile Samracing S.R.L., în calitate de prestator, și Hidroconstrucția S.R.L., în calitate de 

beneficiar, a fost încheiat Contractul de prestații nr. 1/2944/07.06.2011, având ca obiect realizarea de lucrări de către 
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prestator în favoarea beneficiarului, în privința amenajării râului Cibin. De cealaltă parte, debitoarea se obliga să 

achite contravaloarea acestor lucrări. 

În urma lucrărilor prestate au fost emise facturi, totalizând 4.177.939,92 lei, sumă pe care beneficiara a achitat-o 

către societatea prestatoare. 

Totuși, conform prevederilor contractuale, beneficiara a reținut un cuantum de 5% din valoarea lucrărilor, cu titlu de 

garanție de bună execuție, în concret suma ridicându-se la 202.444,38 lei. Conform contractului, restituirea garanției 

urma să se realizeze la încheirea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și ulterior acestei date. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat că suma solicitată, reprezintă garanții de bună execuție pentru care nu 

sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 

Totodată, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat că 

doar suma de 67.411,52 lei poate fi pretinsă cu titlu de garanții de bună execuție, însă nici pentru această sumă nu 

sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la înscrierea S.C. Samracing S.R.L. în 

Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum de 67.411,52 lei, 

reprezentând contravaloare garanții de bună execuție, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor 

din contractul încheiat între cele două părţi privind restituirea garanției. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

438. S.C. Sansa Impex S.R.L. 

S.C. Sansa Impex S.R.L. cu sediul social în com. Armenis, sat Fenes, nr. 191, jud. C-Severin, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J11/287/1991, C.U.I. RO3760019, a formulat o cerere de deschidere a procedurii de 

insolvență, solicitând o creanță în cuantum total de 8.607,85  lei, reprezentând contravaloare debit neachitat.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul 

administratorului judiciar la data de 09.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 8.607,85 lei, 

reprezentând contravaloarea facturi fiscale.   

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Copie extras cont; 

 Facturi fiscale; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea S.C. Sansa Impex S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 8.607,85 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

439. S.C. SCHUBERT&FRANZKE S.R.L. 

SC SCHUBERT&FRANZKE SRL cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Plopilor, nr. 83, jud. Cluj, înregistrată la 

Registrul Comerțului cu nr. J12/1792/2005, având CUI RO 17581153, a formulat o cerere de înscriere la masa 

credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 3.770,00 lei, reprezentând contravaloare  

factură fiscală neachitată si taxă judiciară de timbru. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de   3.770,00 lei, 

reprezentând contravaloare  factură fiscală neachitată. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Factură fiscală; 

 Contract; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea  SC SCHUBERT&FRANZKE SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă în cuantum de 3.770,00 lei, reprezentând contravaloare  factură fiscală 

neachitată. 

440. S.C. SEDA INVEST S.R.L. 
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S.C. SEDA INVEST S.R.L., cu sediul social în comuna Prejmer, în Parcul Industrial Graells & Llonch, str. Paris, nr. 

26-30, jud. Braşov, înmatriculată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J08/470/2000, 

având CUI RO 13043763, reprezentată legal de dl. Sebastian Albert-Ani în calitate de Director General, a formulat 

o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 31.657,69 lei 

reprezentând debit principal. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită 

pentru depunerea declaraţiilor de creanţă fiind stabilit pentru data de 04.03.2022), respectiva declaraţie de creanță 

fiind înregistrată la dosarul cauzei în data de 21.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de 

timbru în cuantum de 200 de lei. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Factura nr. 396517.1/19.11.2020; 

 Factura nr. 617931.1/28.05.2021; 

 Factura nr. 1007059.1/07.06.2021; 

 Factura nr. 1007618.1/15.06.2021; 

 Factura nr. 1007692.1/16.06.2021; 

 Factura nr. 1007783.1/16.06.2021; 

 Factura nr. 101006.1/26.07.2021; 

 Factura nr. 621136.1/27.07.2021; 

 Factura nr. 729131.1/29.07.2021; 

 Factura nr. 741153.1/29.07.2021; 

 Factura nr. 1010356.1/02.08.2021; 

 Factura nr. 621808.1/06.08.2021; 

 Factura nr. 1010731.1/09.08.2021; 

 Factura nr. 1010925.1/11.08.2021, 

 Factura nr. 622660.1/20.08.2021; 

 Factura nr. 1011838.1/27.08.2021; 

 Factura nr. 623312.1/01.09.2021; 

 Factura nr. 623375.1/02.09.2021; 

 Factura nr. 623711.1/09.09.2021; 

 Factura nr. 626433.1/28.10.2021. 

Totodată, analizând declarația de creanță, se constată că suma solicitată de creditoare este structurată după cum 

urmează: 

Nr. document 
Data 

document 
Data scadentă 

Valoare 

factură 
Achitat Rest de plată 

617931 28.05.2021 26.08.2021 21.413,76 lei 18.368,36 lei 3.045,40 lei 

1007059 07.06.2021 05.09.2021 2.484,37 lei 588,68 lei 1.895,69 lei 

1007618 15.06.2021 13.09.2021 1.088,67 lei 0,00 lei 1.088,67 lei 

1007692 16.06.2021 14.09.2021 9.570,16 lei 0,00 lei 9.570,16 lei 

1007783 16.06.2021 14.09.2021 157,08 lei 0,00 lei 157,08 lei 

1010061 26.07.2021 24.10.2021 524,79 lei 0,00 lei 524,79 lei 

621136 27.07.2021 25.10.2021 884,58 lei 0,00 lei 884,58 lei 

729131 29.07.2021 27.10.2021 549,54 lei 0,00 lei 549,54 lei 

741153 29.07.2021 27.10.2021 5.355,00 lei 0,00 lei 5.355,00 lei 

1010356 02.08.2021 31.10.2021 2.616,21 lei 0,00 lei 2.616,21 lei 

621808 06.08.2021 04.11.2021 1.054,34 lei 0,00 lei 1.054,34 lei 

1010731 09.08.2021 07.11.2021 2.273,86 lei 1.932,78 lei 341,08 lei 

1010925 11.08.2021 09.11.2021 2.623,95 lei 2.230,36 lei 393,59 lei 

1011838 27.08.2021 25.11.2021 2.245,89 lei 2.127,22 lei 118,67 lei 
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623312 01.09.2021 30.11.2021 1.130,50 lei 0,00 lei 1.130,50 lei 

623375 02.09.2021 01.12.2021 481,58 lei 0,00 lei 481,58 lei 

623711 09.09.2021 08.12.2021 226,10 lei 0,00 lei 226,10 lei 

626433 28.10.2021 26.01.2022 1.237,60 lei 0,00 lei 1.237,60 lei 

396517 19.10.2020 17.01.2021 1.843,26 lei 1.459,48 lei 383,78 lei 

622660 20.08.2021 18.11.2021 603,33 lei 0,00 lei 603,33 lei 

TOTAL 58.364,57 lei 26.706,88 lei 31.657,69 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea S.C. SEDA INVEST S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 31.657,69 lei reprezentând debit principal. 

441. Sibo3me Integration S.R.L. 

Sibo3me Integration S.R.L. cu sediul în Piteşti, str. Sfânta Vineri, nr. 47, bl. Astra, cam. 4, jud. Argeş, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J3/913/2021, având cod fiscal RO 44069011, reprezentată legal prin Borre 

Constantina, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei Hidroconstrucția S.A. cu o creanţă în cuantum de 

12.957,70 lei. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Prin raportare la dispozițiile art. 14 alin. (1) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 80/2013, creditoarea a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 

lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin intermediul Cererii formulate, societatea Sibo3me Integration S.R.L. a solicitat înscrierea la masa credală a 

Hidroconstrucția S.A. cu suma de 12.957,70 lei, temeiul creanței, conform susţinerii petentei, fiind constituit de 

contravaloarea garanţiei conform Contractului de Închiriere nr. 3544/23.07.2021.  

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Contract de închiriere pentru spaţii şi terenuri folosite pentru activităţi productive nr. 3544/23.07.2021 

 Proces verbal de constatare al stării bunurilor închiriate, împreună cu Anexa acestuia; 

 Convenţie pentru asigurarea protecţiei mediului de către chiriaşi;  

 Factura Fiscală nr. 013375/11.08.2021; 

 Extras de cont care atestă plata sumei de 17.276,94 lei către Hidroconstrucţia S.A. 

În fapt, între Hidroconstrucţia S.A., în calitate de locator şi Sibo3me Integration S.R.L., în calitate de chiriaş a fost 

încheiat Contractul de închiriere pentru spaţii şi terenuri folosite pentru activităţi productive nr. 3544/23.07.2021.  

Prin raportare la solicitarea societăţii Sibo3me Integration S.R.L., considerăm relevante următoarele prevederi din 

cuprinsul Contractului de închiriere pentru spaţii şi terenuri folosite pentru activităţi productive nr. 3544/23.07.2021:  

“ART. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI:  

2.1. Obiectul Contractului constă în închirierea de către LOCATOR către CHIRIAŞ, cu plata chiriei lunare către 

LOCATOR, a următoarelor bunuri materiale (denumite în mod colectiv “Bunurile”):  

2.1.1. TERENURI:  

- TEREN cu suprafaţa de 100,00 mp, situat în incinta Platformă Tehnologică Piteşti, cod teren 2, în 

faţa clădirii 59F1 din str. Depozitelor, nr. 20, jud. Argeş (“Terenurile”);  

2.1.2. CLĂDIRI ŞI CONSTRUCŢII SPECIALE:  

- Spaţiu cu suprafaţa de 250,00 mp situat în incinta Platformă tehnologică Piteşti, în clădirea 79F1 

(atelier central), cod teren 2, str. Depozitelor, nr. 20, jud. Argeş (“Construcţiile”);.  

2.2. Bunurile utilizate de CHIRIAŞ sunt utilizate astfel:  

 100,00 mp teren - cale acces;  

 250,00 mp spaţiu - producţie.. 

ART. 3 DURATA CONTRACTULUI. INTRAREA ÎN VIGOARE:  

3.1. Prezentul Contract se încheie pe o perioadă de 5 luni cu începere de la data de 01.08.2018, respectiv până la 

data de 31.12.2021.  

3.2. Prelungirea duratei prezentului Contract poate fi făcută cu ajutorul scris al ambelor Părţi, prin Act adiţional, la 

solicitarea scrisă a CHIRIAŞULUI, adresată cu cel puţin 60 zile înainte de data expirării acestuia.  

3.3. Prezentul Contract va intra în vigoare la expirarea unui termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării sale, sub 

condiţia plăţii prealabile de către CHIRIAŞ a Avansului, în cuantumul prevăzut la art. 4 de mai jos.  
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ART. 4 CHIRIA  

4.1. Valoarea chiriei pe durata de valabilitate iniţială a prezentului Contract este egală cu echivalentul în lei al sumei 

de 737,44 EURO/lună, fără TVA, urmând ca factura să fie întocmită cu TVA (“Chiria”). 

4.2. Valoarea în lei a Chiriei se stabileşte de LOCATOR în conformitate cu cursul oficial de schimb Leu/Euro al 

Băncii Naţionale a României, valabil pentru data emiterii facturii, fără ca valoarea Chiriei lunare să poată fi mai 

mică de 3.629,61 Lei + TVA, valoare calculată şi consolidată la cursul oficial de schimb Leu/Euro valabil la data 

semnării prezentului Contract.  

4.3. Neplata la termen a contravalorii facturii atrage după sine, în mod automat şi fără a mai fi nevoie de punere în 

întârziere sau de alte formalităţi, calcularea şi facturarea corespunzătoare de penalităţi în cuantumul prevăzut în 

cuprinsul prezentului Contract. Plata anticipată, respectiv în absenţa unei facturi deja emise, se consideră ca avans 

plătit din contravaloarea facturii următoare şi se va deduce ori compensa numai la/după emiterea acesteia. 

Întârzierea  la plata facturii cu mai mult de 60 de zile dă dreptul LOCATORULUI să rezilieze prezentul Contract 

fără preaviz. Factura pentru luna în curs se emite în primele zile 10 zile ale lunii şi urmează să fie achitată de către 

CHIRIAŞ în termen de 10 zile de la data emiterii sale.  

4.4. Cu titlu de garanţie pentru angajamentele sale contractuale, CHIRIAŞUL va avansa LOCATORULUI, în 

termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului Contract şi sub sancţiunea rezilierii acestuia, o 

sumă (“Depunerea”) egală cu contravaloarea a două Chirii lunare, respectiv o sumă globală de 10.888,82 lei + TVA.  

4.5. Depunerea nu va fi revizuibilă nici în timpul Contractului, nici după reînnoirea sa, dacă este cazul. 

Neaducătoare de dobânzi pentru CHIRIAŞ, Depunerea va fi restituită acestuia într-un termen de 30 de zile socotite 

de la data eliberării Bunurilor de către CHIRIAŞ, respectiv de la finalizarea procesului verbal de predare-preluare a 

tuturor Bunurilor, sub rezerva deducerilor care ar putea fi efectuate de LOCATOR, în cazul unor sume care i-ar fi 

datorate de CHIRIAŞ sau în cazul în care LOCATORUL ar avea de suportat prejudicii din cauza CHIRIAŞULUI.  

4.6. În caz de reziliere a Contractului din cauza CHIRIAŞULUI sau din orice altă cauză neimputabilă 

LOCATORULUI, o parte din această Depunere va fi restituită CHIRIAŞULUI proporţional cu durata efectivă de 

închiriere raportată la durata teoretică a Contractului. Soldul va fi păstrat definitiv de către LOCATOR, cu titlu de 

sumă datorată pentru nerespectarea clauzelor Contractului.  

4.7. Prin eliberarea Bunurilor de către CHIRIAŞ se înţelege mutarea definitivă a acestuia după eliberarea Bunurilor 

de toate activele şi echipamentele aparţinând acestuia, după efectuarea tuturor reparaţiilor necesare aducerii 

Bunurilor în starea în care au fost preluate, după prezentarea de către LOCATOR a confirmărilor de lichidare a 

contractelor pentru lichidităţi (ex: electricitate şi apă), prezentarea de către CHIRIAŞ a chitanţelor fiscale şi 

semnarea procesului-verbal privind starea Bunurilor la încetarea Contractului.  

4.8. Depunerea nu va fi considerată sub nici un pretext de către CHIRIAŞ ca servind la plata ultimelor luni de 

Chirie. (...).” 

În urma analizei efectuată asupra documentelor depuse în susţinerea declaraţiei de creanţă, consorțiul de practicieni 

în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că societatea Sibo3me 

Integration S.R.L. nu a făcut dovada eliberării bunurilor închiriate, în conformitate cu prevederile contractuale 

anterior expuse. 

Totodată, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar mai constată 

că suma reținută cu titlu de garanție este în realitate 

Astfel, în considerarea tuturor aspectelor anterior prezentate, aconsorțiul de practicieni în insolvență ce a fost 

desemnat în calitate de administrator judiciar  va proceda la înscrierea Sibo3me Integration S.R.L. în Tabelul 

Preliminar al Creditorilor Hidroconstrucţia S.A., în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în 

cuantum de 10.888,82 lei, afectată de condiţia suspensivă a dovedirii îndeplinirii condiţiilor necesar a fi îndeplinite 

în vederea restituirii sumei achitate cu titlu de garanţie. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

442. SINBIN CONSTRUCT S.R.L. 

S.C. „SINBIN CONSTRUCT" S.R.L., cu sediul în Arad, str. Fulgerului nr.17, județul Arad, inmatriculată la ORC 

Arad sub nr.J-02/602/2016, având CUI RO33228413, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei 

Hidroconstrucția S.A. cu o creanţă în cuantum de 23.055,59 lei, în baza facturilor FV 20/04.11.2021 (corectat din 

19/04.11.2021) și FV 22/03.12.2021 pe care debitoarea le-a achitat doar parțial. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 02 Martie 2022. Prin raportare la dispozițiile art. 14 alin. (1) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 80/2013, creditoarea a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 

lei. 

Pe fondul cererii: 

Petenta a încheiat cu debitoarea contractul de prestări servicii cu nr.947/08.09.2021, prin care s-a obligat la a efectua 

la cererea debitoarei : execuție cămine de vane rețea apă potabilă , operațiuni aferente contractului acesteia cu nr. 
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22/21.02.2019 încheiat cu Compania de Apă Arad (CL1 – Reabilitare rețele de apă în Municipiul Arad şi aducțiune 

apa în Fântânele).  

Contractul a fost încheiat pentru perioada nespecificată în contract acesta derulându-se pe perioada în care 

debitoarea emitea comenzi de efectuare a acestor cămine. 

În conformitate cu procesele verbale de recepție calitativă din datele 04.11.2021 (2 buc) şi din 06.12.2021 (3 buc), 

petenta a prestat pentru debitoare (execuţie cofrag, turnare beton în cofragulrealizat pentru realizarea pereților 

căminului) pentru un număr de 5 cămine – vane apa potabilă.  

Toate acestea au valoarea totală de 33.055,59 lei din care debitoarea a achitat suma de 10.000 lei rămânând un rest 

de plată în cuantum de 23.055,59 lei.  

În dovedirea cererii au fost anexate următoarele documente justificative:  

- Contract de prestări servicii 947/08.09.2021  

- FV 20/04.11.2021 (corectat din 19/04.11.2021)  

-FV 22/03.12.2021  

- Procesele verbale de recepție calitativă  

- Fişă de cont 411105 client Hidroconstructia SA  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea S.C. SINBIN CONSTRUCT S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 23.055,59 lei reprezentând debit principal. 

443. SITROM 97 S.A. 

S.C. SITROM 97 S.A.,  cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţilor, nr. 103-105, Sector 1, înregistrată la ORC sub 

nr. J40/1726/1991, având CIF RO1556820, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 31.863,68 lei, reprezentând debit neachitat. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită 

pentru depunerea declaraţiilor de creanţă fiind stabilit pentru data de 04.03.2022), respectiva declaraţie de creanță 

fiind înregistrată la dosarul cauzei în data de 18.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de 

timbru în cuantum de 200 de lei. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă,  consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele: 

 Copia contractului nr. 13/15.02.2021; 

 Copia facturilor neachitate; 

 Fişa de cont analitică a clientului din care rezultă şi plăţile neefectuate de debitor; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, între creditoare şi debitoare au avut loc relaţii comerciale în temeiul cărora au fost emise facturile nr. 

203955/16.11.2021, nr. 203964/16.11.2021, nr. 203977/30.11.2021, nr. 203984/30.11.2021, nr. 203997/20.12.2021 

şi nr. 204008/20.12.2021.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea S.C. SITROM 97 S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 31.863,68 lei, reprezentând debit neachitat. 

444. SC SMITH&KLEIN SRL 

SC SMITH&KLEIN SRL cu sediul social în Tg. Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 105, C1, județ Gorj, înregistrată la 

Registrul Comerțului cu nr. J18/438/2013, având CUI RO 32223671, a formulat o cerere de înscriere la masa 

credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 69.220,25 lei, reprezentând contravaloare 

parţială factură fiscală neachitată. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

01.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de   69.220,25 lei, 

reprezentând contravaloare parţială factură fiscală neachitată. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Factură fiscală; 

 Extras de cont; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, administratorul judiciar a constatat temeinicia susținerilor 

acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea SC SMITH&KLEIN SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 
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chirografare, cu întreaga sumă în cuantum de 69.220,25 lei, reprezentând contravaloare parţială factură fiscală 

neachitată. 

445. SOCEND IND 

S.C. SOCEND IND S.R.L., cu sediul social în Rovinari, str. Tineretului, bl. G1, sc. A, Ap. 1, jud. Gorj, 

înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J18/182/1999, având CUI RO11943106, reprezentată legal prin 

Alexandru Stanciu în calitate de administrator, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 104.084,00 lei reprezentând debit neachitat. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită 

pentru depunerea declaraţiilor de creanţă fiind stabilit pentru data de 04.03.2022), respectiva declaraţie de creanță 

fiind înregistrată la dosarul cauzei în data de 25.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de 

timbru în cuantum de 200 de lei. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele: 

 Factura nr. 346/31.05.2021; 

 Factura nr. 351/30.06.2021; 

 Factura nr. 356/30.07.2021; 

 Factura nr. 362/31.08.2021; 

 Factura nr. 369/30.09.2021; 

 Factura nr. 373/29.10.2021, 

 Factura nr. 378/29.11.2021; 

 Factura nr. 384/29.12.2021; 

 Act adiţional nr. 1/04.01.2021; 

 Contract de Închiriere utilaje terasiere şi alte utilaje nr. 1171/26.03.2020; 

 Confirmarea extrasului de cont de către Hidroconstructia SA; 

 Balanţa analitică la 31.01.2022; 

 Rapoarte de lucru - utilaj. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea S.C. SOCEND IND S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 104.084,00 lei reprezentând debit neachitat. 

446. SOIMUL SECURITI PROTECT S.R.L. 

S.C. SOIMUL SECURITI PROTECT S.R.L., cu sediul în Piteşti, str. Exercitiu, nr. 2, bl. A3, parter, jud. Argeş, prin 

reprezentant Popa Andreea în calitate de administrator, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 35.291,59 lei, reprezentând valoarea totală a creanţelor de încasat, 

conform contractului nr. 77 din 26.04.2016, actului adiţional la acest contract şi facturii nr. 2152/01.01.2022. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită 

pentru depunerea declaraţiilor de creanţă fiind stabilit pentru data de 04.03.2022), respectiva declaraţie de creanță 

fiind înregistrată la sediul consorțiului de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator 

judiciar în data de 01.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au 

fost anexate următoarele: 

 Factura nr. 2152/01.01.2022; 

 Calculaţia la factura fiscală; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea S.C. SOIMUL SECURITI PROTECT S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 

categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 35.291,59 lei, reprezentând valoarea 

totală a creanţelor de încasat, conform contractului nr. 77 din 26.04.2016, actului adiţional la acest contract şi 

facturii nr. 2152/01.01.2022. 

447. Sol Inst S.R.L. 

Sol Inst S.R.L., cu sediul în Valea Largă, jud. Mureş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 

J26/173/2011, având cod fiscal RO 23807329, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei 

Hidroconstrucția S.A., solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 31.729,89 lei,  reprezentând contravaloare 

servicii prestate - lucrări de canalizare şi apă în cursul anului 2020 - 2021. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Administratorul judiciar constată că cererea de înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii 

termenului stabilit de către instanță pentru depunerea declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Prin 

raportare la dispozițiile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2013, creditoarea a făcut 

dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei. 
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Pe fondul cererii: 

Prin intermediul Cererii formulate, societatea Sol Inst S.R.L. a solicitat înscrierea la masa credală a Hidroconstrucția 

S.A. cu suma de 31.729,89 lei, temeiul creanței fiind constituit de contravaloarea serviciilor prestate în favoarea 

debitoarei, respectiv lucrări de canalizare şi apă. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Factura fiscală seria SOL nr. 258/30.03.2021;  

 Factura fiscală seria SOL nr. 261/04.05.2021;  

 Factura fiscală seria SOL nr. 256/09.12.2020. 

În fapt, petenta arată faptul că suma solicitată provine din prestări servicii - lucrări de canalizare şi apă în cursul 

anului 2020 - 2021, operaţiuni în cadrul cărora Hidroconstrucţia SA a avut calitatea de beneficiar, iar Sol Inst S.R.L. 

a avut calitatea de prestator. Totodată, Sol Inst S.R.L. învederează faptul că operaţiunile antemenţionate s-au 

desfăşurat în baza Contractului 20-011 încheiat în data de 10.09.2020. 

Astfel, prin raportare la aspectele anterior expuse, societatea Sol Inst S.R.L. a emis facturile fiscale depuse în 

susţinerea Cererii, acestea fiind achitate parţial, rămânând un rest de plată în cuantum de 31.729,89 lei, defalcat 

astfel:  

 6.703,66 lei din Factura fiscală seria SOL nr. 258/30.03.2021;  

 18.061,75 lei din Factura fiscală seria SOL nr. 261/04.05.2021;  

 6.964,48 lei din Factura fiscală seria SOL nr. 256/09.12.2020. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat că suma solicitată, reprezintă garanții de bună execuție pentru care nu 

sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 

Totodată, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat că 

doar suma de 20.647,63 lei poate fi pretinsă cu titlu de garanții de bună execuție, însă nici pentru această sumă nu 

sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la înscrierea Sol Inst S.R.L. în Tabelul 

Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum de 20.647,63 lei, reprezentând 

contravaloare garanții de bună execuție, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul 

încheiat între cele două părţi privind restituirea garanției. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

448. SORIMAR TRANS S.R.L. 

1. S.C. SORIMAR TRANS S.R.L., cu sediul social în com. Berislăveşti, sat Rădăcineşti, jud. Vâlcea, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J38/664/2004, C.U.I. 16606764, reprezentată de administrator 

NUŢU EMANOIL, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei 

creanțe în cuantum de 55.403,18 lei,  reprezentând contravaloarea serviciilor de închiriere a mijloacelor de 

transport auto. 
Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind depusă la 

registratura instanţei în data de 15.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum 

de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 55.403,18 lei 

reprezentând contravaloarea facturilor emise și neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul de închiriere a mijloacelor de transport auto nr. 1631/11.03.2019 şi Actele adiționale 

nr. 1, 2 şi 3; 

 Fişa de cont pentru operaţiuni cu furnizorii nr. 526/25.01.2022; 

 Situaţia facturilor neachitate; 

 Fişa contului 4111.00001 pentru 01.01 - 31.12.2021; 

 Facturi. 

În fapt, S.C. SORIMAR TRANS S.R.L. a prestat servicii de închiriere a mijloacelor de transport auto, pentru 

debitoare, în baza cărora au fost emise facturi fiscale, recunoscute, dar neachitate de către debitoare la termenul 

scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea S.C. SORIMAR TRANS S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 55.403,18 lei reprezentând contravaloarea 

serviciilor de închiriere a mijloacelor de transport auto. 

449. S.C. Speranta S.R.L. 
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S.C. Speranta S.R.L., cu sediul în Oraş Novaci, str. Valea Gilortului, nr. 63, înregistrată în Registrul Comerţului Tg. 

Jiu sub nr. J18/1290/1991, având CUI RO 2163772, prin reprezentant Popescu Valeriu, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 42.106,90 lei reprezentând 

valoare totală facturi neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită 

pentru depunerea declaraţiilor de creanţă fiind stabilit pentru data de 04.03.2022), respectiva declaraţie de creanță 

fiind transmisă consorțiulului de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar în 

termenul de depunere a acestora. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de 

lei. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Factura nr. 45/02.12.2021; 

 Factura nr. 47/17.12.2021. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea S.C. Speranta S.R.L în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 42.106,90 lei reprezentând valoare totală facturi neachitate. 

450. STARMIN CLUB S.R.L.  

STARMIN CLUB S.R.L., cu sediul social în Tg Jiu, Str Victoriei Nr 21 Bl 21 Sc 1 Ap 2, înregistrată la O.R.C. 

Hunedoara sub nr.J18/897/2007, CIF RO22683206, reprezentată legal de admininstrator Seliste Adina Monica, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 3.000 lei, 

reprezentând garanţie achitată conform contractului de închiriere. nr. 4367/13.12.2019.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la 

grefa instanţei în data de 01.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 

de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 3.000  lei, reprezentând 

garanţie achitată conform contractului de închiriere. nr. 4367/13.12.2019.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 contract închiriere nr. 4367/13.12.2019; 

 dovada achitării taxei judiciare de timbru .  

În fapt, între societatea STARMIN CLUB și Hidroconstrucţia SA s-a încheiat contractul de închiriere nr. 

4367/13.12.2019, în baza căruia creditoarea a plătit suma de 3.000 lei cu titlu de garanţie. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea S.C. STARMIN CLUB S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 3.000 lei reprezentând contravaloarea garanţie 

achitată în baza contractului de închiriere și pentru care sunt îndeplinite condițiile contractuale pentru restituire. 

451. STECOPAL S.R.L.  

STECOPAL SRL cu sediul social în Muşeteşti, sat Bârcaciu, nr. 16, jud. Gorj,  înregistrată în Registrul Comerțului 

sub nr. J18/697/2006, C.U.I. RO19097673, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând o 

creanță în cuantum total de 198.119,93 lei, reprezentând contravaloarea facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul 

administratorului judiciar la data de 03.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  198.119,93 lei, 

reprezentând contravaloarea facturi fiscale neachitate.   

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi emise; 

 Contract 815/02.03.2022; 

 Centralizatoare; 

 Act adițional; 

 Comenzi; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea  STECOPAL SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 
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chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 198.119,93 lei, reprezentând contravaloarea facturi fiscale 

neachitate. 

452. Steffany Serv Invest S.R.L. 

Steffany Serv Invest S.R.L., cu sediul în Haţeg, str. Mihai Eminescu, nr. 67, jud. Hunedoara, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerțului sub nr. J20/533/1997, având cod fiscal RO 9596307, reprezentată prin ing. Iacoboni Liviu 

Daniel, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei Hidroconstrucția S.A., solicitând înscrierea unei 

creanțe în cuantum de 44.094,78 lei. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Prin raportare la dispozițiile art. 14 alin. (1) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 80/2013, creditoarea a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 

lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin intermediul Cererii formulate, societatea Steffany Serv Invest S.R.L. a solicitat înscrierea la masa credală a 

Hidroconstrucția S.A. cu suma de 44.094,78 lei, creanţa provenind din situaţii de lucrări din cursul anului 2020. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Factura fiscală seria STE nr. 0166/28.02.2020. 

În fapt, petenta arată faptul că suma solicitată provine din situaţii de lucrări din cursul anului 2020, în cadrul cărora 

atât Steffany Serv Invest S.R.L., cât şi Hidroconstrucţia S.A. au avut calitatea de Asociaţi. Totodată, în cuprinsul 

Cererii formulate se menţionează faptul că aceste operaţiuni s-au desfăşurat în baza Contractului nr. 

10045/21.05.2018 REABILITARE TERMICĂ ŞI UTILIZARE ENERGIE REGENERABILĂ - CLĂDIRE 

SPITALUL ORĂŞENESC HAŢEG SMIS 118203, încheiat în data de 21.05.2021. 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  a procedat la 

verificarea înregistrărilor operate în contabilitatea debitoarei, astfel cum acestea au fost puse la dispoziția subscrisei 

prin reprezentanții societății, respectiv a soldului restant pe care debitoarea îl înregistrează în beneficiul Steffany 

Serv Invest S.R.L. 

În urma acestor verificări, a fost confirmată înregistrarea Facturii fiscale anexate de către petentă, respectiv existența 

debitului restant, condiții în care se impune recunoașterea dreptului de creanță al Steffany Serv Invest S.R.L., cu 

privire suma de 44.094,78 lei și înscrierea acestuia, prin echivalent, în Tabelul Preliminar al Creditorilor 

Hidroconstrucţia S.A., în categoria creanţelor chirografare. 

453. STEFI COMPANY S.R.L. 

SC STEFI COMPANY SRL cu sediul social în Tirsolt, str. Principală, nr. 643, jud. Satu Mare, înregistrată la 

Registrul Comerțului cu nr. J30/569/1998, având CUI 11316662, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 13.623.50 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale 

neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

09.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de   13.623.50  lei, 

reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Situație facturi; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea SC STEFI COMPANY SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă în cuantum de 13.623.50 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

454. STEPTRANS S.R.L. 

SC STEPTRANS SRL cu sediul social în Dragesti, comuna Tatarasti, jud. Bacău, înregistrată la Registrul 

Comerțului cu nr. J30/569/1998, având CUI 16248828, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 63.737.59 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

17.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de   63.737.59  lei, 

reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 
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 Facturi fiscale; 

 Situație facturi; 

 Contracte 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea SC STEPTRANS SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă în cuantum de 63.737.59 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

455. STONE COMPANY S.R.L. 

S.C. STONE COMPANY S.R.L., cu sediul social în Loc. Tălmaciu, str. Unirii, nr. 1J, Jud. Sibiu, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J32/325/2008, C.U.I. 23372895, societate aflată în procedura de insolvenţă, prin 

administrator judiciar - CII Marcoviciu Sorin Ştefan, a formulat o cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă 

împotriva debitoarei pentru suma de 618.023,96 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor livrate şi serviciilor 

prestate şi neachitate. Ulterior, creditoarea a formulat o cerere de înscriere la masa credală pentru suma totală de 

630.162,04 lei. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus cererea la instanţă la data de 31.12.2021. De asemenea, în baza art. 115 

din legea nr. 85/2014 petenta este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 630.162,04 lei, 

reprezentând contravaloarea bunurilor livrate şi serviciilor prestate şi neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Împuternicire avocaţială; 

 Comanda nr. 238/01.07.2020; 

 Comanda nr. 190/14.05.2021; 

 Comanda nr. 273/20.07.2021; 

 Facturile fiscale; 

 Nota de negociere încheiată la data de 05.07.2021. 

În fapt, în perioada iulie 2020-noiembrie 2021 între S.C. Stone Company S.R.L. în calitate de furnizor şi 

Hidroconstrucţia S.A. Bucureşti-Subunitatea Sebeş în calitate de beneficiar, au avut loc raporturi juridice comerciale 

pe baza comenzilor ferme, urmate de executare. 

În baza comenzilor 23/01.07.2020, respectiv 190/14.05.2021, petenta a livrat către Hidroconstrucţia S.A. piatră 

brută şi piatră spartă concasată. 

În baza comenzii nr. 273/20.07.2021 debitorul a închiriat de la S.C. Stone Company S.R.L. un buldoexcavator.  

În urma acestor relaţii comerciale au fost emise facturi fiscale, care au fost comunicate debitoarei prin poştă, cu 

confirmare de primire. 

La data de 05.07.2021 a fost încheiată Nota de Negociere nr. 4/1426/06.07.2021 prin care s-au stabilit termene noi 

de plată eşalonată, a sumei de 775.216,45 lei, fiind achitată din aceasta doar suma de 218.366,05 lei, rămânând 

neachitată suma de 556.850,40 lei. 

Acestei valorii se adaugă suma de 61.173,56 lei, reprezentând chiria pentru utilajul buldoexcavator. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea S.C. STONE COMPANY S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 630.162,04 lei reprezentând contravaloarea 

facturilor restante. 

456. S.C. SULFATIM S.R.L. 

S.C. SULFATIM S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Adolescenţei, nr. 8, ap. 1, jud. Timiş, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J35/35/1997, C.U.I. RO9120540, reprezentată de dl. Gheorghe Sandu, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 44.367,68 lei, reprezentând 

contravaloarea garanţiei de bună execuţie pentru care nu sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță. S-a probat, de 

asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 44.367,68 lei, 

reprezentând contravaloarea garanţiei de bună execuţie. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 factura fiscală nr. 1356/21.09.2016; 

 factura fiscală nr. 1669/11.07.2019; 

 contractul  de prestări nr. 8P/2014; 

 situaţie facturi. 
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În fapt, S.C. SULFATIM S.R.L., a desfăşurat relaţii contractuale  cu debitoarea S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A., 

iar în temeiul Contractului de prestări nr. 8P/2014 au fost constituite garanţii de bună execuţie, creditorului fiindu-i 

oprite sume de bani de către debitoare, sume care nu au mai fost restituite.   

Analizând creanţa solicitată şi documentele anexate acesteia, Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat că sumele solicitate nu sunt exigibile, iar suma în cuantum 

de 1.203,23 lei nu figurează în contabilitate. 

Nr. 

document 

Data 

document 

Baza 

impozabilă 

factură 

Valoare garanţie 

% din Baza 

impozabilă 

Achitat/Restituit 
Rest de 

plată 

1356 21.09.2016 334.004,74 lei 33.400,47 lei 0,00 lei 
33.400,47 

lei 

1669 11.07.2019 97.639,79 lei 9.763,98 lei 0,00 lei 
9.763,98 

lei 

TOTAL  431.644,53 lei 43.164,45 lei 0,00 lei 
43.164,45 

lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la înscrierea SULFATIM SRL în 

Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum de 43.164,45 lei, 

reprezentând contravaloare garanții de bună execuție, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor 

din contractul încheiat între cele două părţi privind restituirea garanției. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

457. S.C. SUNATOAREA COM S.R.L. 

SUNATOAREA COM S.R.L., cu sediul în loc.Com Crasna,sat.Dumbraveni, jud.Gorj, înmatriculată la Registrul 

Comerțului sub nr.  J18/992/1993, având CUI RO4665139, prin reprezentantul sau legal, administrator Stroe Tudor, 

a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 

84.102,01 lei,  compusă din 83.902,01 lei contravaloare debit restant şi 200 lei contravaloarea taxei judiciare 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la 

grefa instanţei în data de 01.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 

de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 84.102,01 lei,  compusă 

din 83.902,01 lei contravaloare debit restant şi 200 lei contravaloarea taxei judiciare 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturile fiscale; 

 contract de inchiriere mijloace de transport tehnologice nr.394/31.03.2020  

 taxa judiciară de timbru; 

În fapt, între societatea SUNATOAREA COM S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în 

baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea SUNATOAREA COM S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 84.102,01 lei,  compusă din care 83.902,01 lei 

contravaloare debit restant şi 200 lei contravaloarea taxei judiciare. 

458. S.C. SYLC CON TRANS S.R.L. 

SC SYLC CON TRANS SRL cu sediul social în Arad, str. Tudor Vladimirescu, nr. 7, apartament 3, jud. Arad, 

înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J02/712/2004, având CUI RO 16356935, a formulat o cerere de înscriere 

la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 73.185,90 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

17.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de   73.185,90 lei, 

reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Borderouri de însoţire a mărfii; 
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 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea SC SYLC CON TRANS SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă în cuantum de 73.185,90 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale 

neachitate. 

459. S.C. TAC MANOR FARM  S.R.L. 

SC TAC MANOR FARM SRL cu sediul social în Ploiești, str. Şoseaua Vestului, nr. 18, bl. 102, sc. C, et. 5, ap. 23, 

jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J29/2077/2020, având CUI 43288218, a formulat o cerere 

de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 181.237,33 lei, 

reprezentând contravaloare debit neachitat. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de   181.237,33 lei, 

reprezentând contravaloare debit neachitat. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Contract de închiriere + acte adiționale; 

 Facturi; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea  SC TAC MANOR FARM SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă în cuantum de 181.237,33 lei, reprezentând contravaloare debit neachitat. 

460. S.C. TAR MV  S.R.L. 

TAR MV S.R.L., cu sediul în şos. Iaşi- Tomeşti, nr. 4G, municipiul Iaşi, jud. Iaşi, înmatriculată la Registrul 

Comerțului sub nr. J22/236/2002, având CUI RO 14496983, prin reprezentantul sau legal, administrator Muscaliuc 

Viorel, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 

47.449,23 lei,  reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la 

grefa instanţei în data de 02.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 

de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 47.449,23 lei, 

reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 contract de subantrepriză nr. 7450/01.11.2018; 

 contract de subcontractare nr. 7450/01.11.2018; 

 factură fiscală; 

 situaţie lucrări;  

 dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei.  

În fapt, între societatea  TAR MV S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza cărora au 

fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea  TAR MVS.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 47.449,23 lei reprezentând contravaloarea facturilor 

restante. 

461. S.C. TCI CONTRACTOR GENERAL S.A. 

S.C. TCI CONTRACTOR GENERAL S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str, Alexandru Vaida Voievod, nr. 

2, jud, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
 
Cluj sub J12/70/1991, CUI RI 199141, 

reprezentată legal prin ing. Dorin Ștefan Oltean, solicită la masa credală cu suma de 14.392.577,15 LEI + TVA, 

reprezentând creantă chirografară, sub condiția suspensivă a neîncasării a sumelor derivate din executarea lunară a 

lucrărilor conform Acordului de Asociere nr. 25/699/30.10.2017 şi Acordului de Asociere nr. 25/838/11.12.2017, 

2.189.499,41 lei + TVA din aceasta creanţă (cea care reprezintă Sume Reținute conform Contractului nr. 

17529/31.10.2018 "CL 5 - municipiul Turda" şi respectiv Contractului nr. 17528/31.10.2018 "CL 7 - municipiul 

Câmpia Turzii") și 1.220.307,77 lei + TVA (cea care reprezintă Sume CE VOR FI Reținute conform Contractului 

nr. 17529/31.10.2018 "CL 5 - municipiul Turda" și respectiv Contractului nr. 17528/31.10.2018 "CL 7 - municipiul 

Câmpia Turzii) urmand a fi înscrisă și sub sub condiția suspensivă prevăzută la art. 14.9 din Contractele de execuție 

lucrări (recepția lucrării + expirare durata perioadă notificare defecțiuni).  
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Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la 

grefa instanţei în data de 04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 

de lei. 

Pe fondul cererii: 

Creanța sub condiție suspensivă declarată ca fiind derivată din executarea lunară de către creditoare, se compune 

din:  

A) Rest de executat, astfel:  

i) Suma de 2.120.672,84 Lei + TVA, (rest de executat) reprezentând rest preț de încasat pentru lucrări executate/ce 

vor fi executate lunar, în baza Acordului de Asociere nr. 257699/30.10.2017 şi Contractului nr. 17529/31.10.2018 

"CL 5 - Municipiul Turda", cu actele adiționale aferente.  

ii) Suma de 10.082.404,90 Lei + TVA, (rest de executat) reprezentând rest preţ de încasat pentru lucrări executate/ce 

vor fi executate lunar, în baza Acordului de Asociere nr. 25/838/11.12.2017 şi Contractului nr. 17528/31.10.2018 

"CL 7 - municipiul Câmpia Turzii", cu actele adiţionale aferente.  

Din creanța declarată cu titlu de rest de executat (total 12.203.077,74 lei + TVA), un procent de 10% adică 

1.220.307,77 lei + TVA reprezintă Sume CE VOR FI Reținute conform Contractului nr. 17529/31.10.2018 "CL 5 - 

municipiul Turda" şi respectiv Contractului nr. 17528/31.10.2018 "CL 7 - municipiul Câmpia Turzii" şi urmează a fi 

înscrise şi sub condiția suspensivă a împlinirii condițiilor prevăzute la art. 14.9 din Contractele de execuţie lucrări 

(recepția lucrării + expirare durata perioadă notificare defectiuni), sumele putând să fie actualizate prin raportare la 

modificările legislative ce privesc valoarea coeficientului de actualizare  

B). Sume retinute, astfel:  

Suma de 2.189.499,41 lei + TVA, reprezentând Sume Reținute conform Contractului nr. 17529/31.10.2018 "CL 5 - 

municipiul Turda" şi respectiv Contractului nr. 17528/31.10.2018 "CL 7 - municipiul Câmpia Turzii", sub condiția 

suspensivă prevăzută la art. 14.9 din Contractele de execuție lucrări (recepția lucrării + expirare durata perioadă 

notificare defectiuni).  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la înscrierea TCI CONTRACTOR 

GENERAL S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum de 

17.127.166,70 lei (TVA inclus), sub condiția suspensivă a neîncasării a sumelor derivate din executarea lunară a 

lucrărilor conform Acordului de Asociere nr. 25/699/30.10.2017 şi Acordului de Asociere nr. 25/838/11.12.2017, 

2.189.499,41 lei + TVA din aceasta creanţă (cea care reprezintă Sume Reținute conform Contractului nr. 

17529/31.10.2018 "CL 5 - municipiul Turda" şi respectiv Contractului nr. 17528/31.10.2018 "CL 7 - municipiul 

Câmpia Turzii") și 1.220.307,77 lei + TVA (cea care reprezintă Sume CE VOR FI Reținute conform Contractului 

nr. 17529/31.10.2018 "CL 5 - municipiul Turda" și respectiv Contractului nr. 17528/31.10.2018 "CL 7 - municipiul 

Câmpia Turzii) urmand a fi înscrisă și sub sub condiția suspensivă prevăzută la art. 14.9 din Contractele de execuție 

lucrări (recepția lucrării + expirare durata perioadă notificare defecțiuni).  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

462. S.C. Tehno World  S.R.L. 

Tehno World SRL cu sediul social înloc. Baia, nr. 1616, jud. Suceava, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. 

J33/145/2003, C.U.I. 15231305, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând o creanță în 

cuantum total de 274.675,48 lei, reprezentând contravaloarea facturi fiscale neachitate și penalităţi de întârziere. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul 

administratorului judiciar la data de 04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  274.675,48 lei, 

reprezentând contravaloarea facturi fiscale neachitate și penalităţi de întârziere.   

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Extras din evidenţa contabilă; 

 Facturi fiscale neachitate; 

 Contracte subantrepriza; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată 

prezentându-se astfel:  

 Total 
Debit 

principal 
Penalităţi 

Solicitat 274.675,48 274.449,18 226,30 lei 
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lei lei 

Acceptat 

274.675,48 

lei 

274.449,18 

lei 226,30 lei 

 În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea Tehno World SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 274.675,48 lei, reprezentând contravaloarea facturi fiscale 

neachitate și penalităţi de întârziere. 

463.  Tehno World SRL 

Tehno World SRL cu sediul social înloc. Baia, nr. 1616, jud. Suceava, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. 

J33/145/2003, C.U.I. 15231305, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând o creanță în 

cuantum total de 274.675,48 lei, reprezentând contravaloarea facturi fiscale neachitate și penalităţi de întârziere. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul 

administratorului judiciar la data de 04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum 

de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  274.675,48 lei, 

reprezentând contravaloarea facturi fiscale neachitate și penalităţi de întârziere.   

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Extras din evidenţa contabilă; 

 Facturi fiscale neachitate; 

 Contracte subantrepriza; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar  a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

 Total Debit principal Penalităţi 

Solicitat 274.675,48 lei 274.449,18 lei 226,30 lei 

Acceptat 274.675,48 lei 274.449,18 lei 226,30 lei 

 În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea Tehno World SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 274.675,48 lei, reprezentând contravaloarea facturi fiscale neachitate și penalităţi de 

întârziere. 

464. S.C. TIMOC S.R.L. 

Creditoarea SC TIMOC SRL,  cu sediul în Bucovăţ, strada Principală nr. 376, judeţul Timiş,  înmatriculată în 

Registrul Comerțului sub nr. J35/1084/2004, CUI RO16343722 , a depus declarație de creanță reprezentând garanţii 

de bună execuţie reţinute şi diferenţe facturi  neachitate de către S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. Prin cererea 

formulată, SC TIMOC SRL  solicită înscrierea unei creanțe în cuantum de 15.516,59  lei  (13.346,39 lei garanţii 

bună execuţie, 2.170,20 lei contravaloare lucrări executate şi nedecontate ) 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă 

Se constată că SC TIMOC SRL a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță,  la sediul consorțiului 

de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  la data de 21.02.2022.  S-a 

probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru, în cuantum de 200 lei ( chitanţa 694/16.02.2022 ). 

Pe fondul cererii 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma de 15.516,59  lei reprezentând 

garanţii de bună execuţie reţinute şi  neachitate de către S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. precum şi diferenţe 

facturi  neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente : 

- contract prestaţii nr. 4P/2014 

- anexa 4 la procesul verbal de recepţie 

- fişa analitică partener 

- chitanţa 694/16.02.2022 ) 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea TIMOC SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 15.516,59 lei. 

465. S.C. TITAN PRINT  S.R.L. 
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Creditoarea SC TITAN PRINT SRL,  cu sediul în județul Bacău, loca. Bacău, Str. Primăverii, nr.3, bl, 3, sc. A, ap. 

9,  înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J04/497/2018, CUI RO16343722 , a depus declarație de creanță 

reprezentând sold restant la facturile emise și  neachitate de către S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. Prin cererea 

formulată, SC TITAN PRINT SRL solicită înscrierea unei creanțe în cuantum de 22.124,35 lei reprezentând 

contravaloarea facturilor emise și  neachitate de către S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă 

Se constată că SC TITAN PRINT SRL a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță,  la sediul 

consorțiului de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  la data de 

25.02.2022.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru, în cuantum de 200 lei. 

Pe fondul cererii 

Prin cererea formulată, SC TITAN PRINT SRL solicită înscrierea unei creanțe în cuantum de 22.124,35 lei 

reprezentând contravaloarea facturilor emise și  neachitate de către S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente : 

- contract 

- facturi 

- situație clienți  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea TITAN PRINT SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 22.124,35 lei. 

466. S.C. TOURING  S.R.L. 

Creditoarea SC TOURING SRL,  cu sediul în Târgu Jiu, Str. 22 Decembrie 1989, nr. 20, jud. Gorj, înmatriculată în 

Registrul Comerțului sub nr. J18/10/2002, CUI RO14391634 , a depus declarație de creanță reprezentând sold 

restant la facturile emise și neachitate de către S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. Prin cererea formulată, SC 

TOURING  SRL solicită înscrierea unei creanțe în cuantum de 37.100,56 lei reprezentând contravaloarea facturilor 

emise și  neachitate de către S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă 

Se constată că SC TOURING SRL a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță,  la sediul 

consorțiului de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar la data de 

28.02.2022.  S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru, în cuantum de 200 lei. 

Pe fondul cererii 

Prin cererea formulată, SC TOURING SRL solicită înscrierea unei creanțe în cuantum de 37.100,56 lei reprezentând 

contravaloarea facturilor emise și  neachitate de către S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente : 

- contract 

- facturi 

- situație clienți  

- confirmare de sold 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea TOURING  SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 37.100,56 lei. 

467. S.C. TRANS COMPANI ANDREI S.R.L. 

Creditoarea SC TRANS COMPANI ANDREI SRL , cu sediul în localitatea Malul Roşu, jud. Olt,   CUI 

RO17821264, înregistrată la ONRC sub nr. J28/599/2005, a depus declarație de creanță reprezentând contravaloare 

garanţie de bună execuţie reţinută conform prevederilor contractului de subantrepriză 4808/06.04.2015 (invocat). 

Prin cererea formulată, SC TRANS COMPANI ANDREI SRL  solicită înscrierea unei creanțe în cuantum de 

211.948  lei.    

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă 

Se constată că SC TRANS COMPANI ANDREI SRL a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță.    

S-a făcut dovada achitării taxei de timbru, cu chitanţa 10270/23.02.2022. 

Pe fondul cererii 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 211.948 lei, garanţie de 

bună execuţie reţinută conform prevederilor contractului de subantrepriză 4808/06.04.2015 (invocat de petentă).  

În dovedirea pretențiilor invocate, a fost anexată doar chitanţa 10270/23.02.2022.. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat că doar 87.016,66 lei reprezintă garanții de bună execuție pentru care 

sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 

Așadar, în urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni 

în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la înscrierea TRANS COMPANI 

ANDREI SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum de 
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87.016,66 lei, reprezentând contravaloare garanții de bună execuție, pentru care sunt îndeplinite condițiile 

contractuale de restituire. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

468. S.C. TRITON  S.R.L. 

Creditoarea SC TRITON SRL, cu sediul în Constanța, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 217, jud. Constanța, înmatriculată în 

Registrul Comerțului sub nr. J13/1363/1995, CUI RO 7424364 , a depus declarație de creanță reprezentând sold 

restant la facturile emise și neachitate de către S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. Prin cererea formulată, SC 

TRITON SRL solicită înscrierea unei creanțe în cuantum de 4.528,78 lei reprezentând contravaloarea facturilor 

emise și  neachitate de către S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă 

Se constată că SC TRITON SRL a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță,  la sediul consorțiului 

de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar la data de 02.03.2022.  S-a probat, 

de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru, în cuantum de 200 lei. 

Pe fondul cererii 

Prin cererea formulată, SC TRITON SRL solicită înscrierea unei creanțe în cuantum de 4.528,78 lei reprezentând 

contravaloarea facturilor emise și  neachitate de către S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente : 

- contract 

- facturi 

- situație clienți  

- confirmare de sold 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea TRITON  SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 4.528,78 lei. 

469. S.C. VALIS SECURITY S.R.L. 

S.C. VALIS SECURITY S.R.L., cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Doru Popian, nr. 2A, jud. Vâlcea, C.I.F. 

RO31406751, reprezentată de director Oprişor Nicolae , a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 97.116,64 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de 

pază. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind depusă la 

sediul consorțiului de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciarîn data de 

02.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 97.116,64 lei 

reprezentând contravaloarea serviciilor de pază. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 fişă de cont pentru operaţiuni cu furnizorii la data de 01.03.2022; 

 fişă de cont pentru operaţiuni cu furnizorii la data de 21.12.2021; 

 facturi fiscale. 

În fapt, S.C. VALIS SECURITY S.R.L. a prestat servicii de pază debitoarei S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A. şi a 

emis facturi care au fost comunicate debitoarei dar aceasta nu le-a achitat.  

Analizând creanţa solicitată şi documentele anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat că suma solicitată este conform tabelului de mai jos. 

Nr. 

document 

Data 

document 

Data 

scadentă 

Valoare 

factură 
Achitat 

Rest de 

plată 
Acceptat Respins 

657 30.11.2021 30.12.2021 
48.674,81 

lei 

43.498,67 

lei 

5.176,14 

lei 

5.176,14 

lei 
0,00 lei 

663 21.12.2021 20.01.2022 
34.371,25 

lei 
0,00 lei 

34.371,25 

lei 

34.371,25 

lei 
0,00 lei 

664 31.12.2021 30.01.2022 
19.213,74 

lei 
0,00 lei 

19.213,74 

lei 

19.213,74 

lei 
0,00 lei 

687 18.01.2022 17.02.2022 
38.355,51 

lei 
0,00 lei 

38.355,51 

lei 
0,00 lei 

38.355,51 

lei 

TOTAL 
140.615,31 

lei 

43.498,67 

lei 

97.116,64 

lei 

58.761,13 

lei 

38.355,51 

lei 
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În concluzie, întrucât, a fost făcută dovada faptului că suma în cuantum de 97.116,64 lei reprezintă o creanță certă, 

lichidă și exigibilă, anterioară deschiderii procedurii insolvenței, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost 

desemnat în calitate de administrator judiciar consideră întemeiată cererea petentei, așa cum aceasta a fost 

formulată, sens în care se va proceda la înscrierea S.C. VALIS SECURITY S.R.L. în Tabelul Preliminar al 

creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma de 58.761,13 lei.  

470. S.C. VALORIS S.R.L. 

SC VALORIS SRL cu sediul social în Rm. Vâlcea, str. Răureni, nr. 266, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. 

J38/590/1996, având CUI RO 8859138, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 16.049,81 lei, reprezentând valoare parțială a facturii fiscale nr. 

569448/28.01.2021 neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

22.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de   16.049,81 lei, 

reprezentând valoare parțială a facturii fiscale nr. 569448/28.01.2021 neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Factură fiscală; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea SC VALORIS SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu suma de 16.049,81 lei, reprezentând valoare parțială a facturii fiscale nr. 569448/28.01.2021 

neachitate. 

471. S.C. Valplast Industrie S.R.L. 

Valplast Industrie S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Bd. Preciziei, nr. 9, Sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerțului sub nr. J40/10616/2001, având cod fiscal RO 14368402, reprezentată prin Bogdan Tataru, în calitate de 

administrator, a solicitat  înscrierea la masa credală a debitoarei Hidroconstrucția S.A. cu o creanţă în cuantum de 

712.036,85 lei,  reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate de către debitoare. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Cu titlu preliminar, învederăm faptul că în data de 07 Ianuarie 2022, societatea Valplast Industrie S.R.L. a depus în 

prezentul dosar o Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei Hidroconstrucţia S.A., fiind, de 

asemenea, achitată taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 de lei. 

În consecinţă, prin intermediul Încheierii Civile pronunţată în data de 19 Ianuarie 2022, Tribunalul Bucureşti, Secţia 

a VII-a Civilă, a dispus calificarea drept declaraţie de creanţă a Cererii formulată de societatea Valplast Industrie 

S.R.L., în temeiul art. 66 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă. 

Pe fondul cererii: 

Prin intermediul Cererii formulate, societatea Valplast Industrie S.R.L. a solicitat înscrierea la masa credală a 

Hidroconstrucția S.A. cu suma de 712.036,85 lei, temeiul creanței fiind constituit de facturile fiscale emise în 

temeiul Contractelor de procurare resurse materiale încheiate. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Fişă cont - Situaţie clienţi cu facturi şi scadenţe la data de 06.01.2022; 

 Contractul de procurare resurse materiale nr. 6/06.02.2019 (nr. 2768/08.03.2019), împreună cu anexele 

acestuia - incomplet; 

 Actul adiţional încheiat în data de 02.02.2021 . incomplet; 

 Facturi fiscale emise în perioada 08.03.2021 - 04.11.2021, împreună cu avizele de însoţire a mărfii şi 

scrisorile de transport aferente acestora;  

 Contractul de procurare resurse materiale nr. 8/18.02.2019 (nr. 2769/08.03.2019), împreună cu anexele 

acestuia, respectiv cu Actul adiţional nr. 1/02.03.2021; 

 Facturi fiscale emise în perioada 15.03.2021 - 29.04.2021, împreună cu avizele de însoţire a mărfii şi 

scrisorile de transport aferente acestora 

 Contractul de procurare resurse materiale nr. 9/18.02.2019 (nr. 2770/08.03.2019), împreună cu anexele 

acestuia, respectiv cu Actul adiţional nr. 1/02.03.2021; 

 Facturi fiscale emise în perioada 11.03.2021 - 10.05.2021, împreună cu avizele de însoţire a mărfii şi 

scrisorile de transport aferente acestora 

 Oferta de servicii formulată de R & I Group S.P.R.L.. 

În fapt, între Hidroconstrucţia S.A., în calitate de cumpărător şi Valplast Industrie S.R.L., în calitate de vânzător, a 

fost încheiat 3 Contracte de procurare resurse materiale, respectiv:  

1. Contractul de procurare resurse materiale nr. 6/06.02.2019 (nr. 2768/08.03.2019) 
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Potrivit art. 2 al Contractului antemenţionat, obiectul acestuia îl constituie vânzarea şi livrarea de către VÂNZĂTOR 

către CUMPĂRĂTOR de camine de racord din PVC - PP şi capace din material compozit cu specificaţiile şi 

preţurile unitare prevăzute în Anexa nr. 1 şi specificaţiile tehnice prevăzute în Anexa nr. 2, ce vor fi livrate conform 

prevederilor contractuale.  

2. Contractul de procurare resurse materiale nr. 8/18.02.2019 (nr. 2769/08.03.2019) 

Potrivit art. 2 al Contractului antemenţionat, obiectul acestuia îl constituie vânzarea şi livrarea de către VÂNZĂTOR 

către CUMPĂRĂTOR de camine de racord din PVC - PP şi capace din material compozit cu specificaţiile şi 

preţurile unitare prevăzute în Anexa nr. 1 şi specificaţiile tehnice prevăzute în Anexa nr. 2, ce vor fi livrate conform 

prevederilor contractuale.  

3. Contractul de procurare resurse materiale nr. 9/18.02.2019 (nr. 2770/08.03.2019) 

Potrivit art. 2 al Contractului antemenţionat, obiectul acestuia îl constituie vânzarea şi livrarea de către VÂNZĂTOR 

către CUMPĂRĂTOR de camine de racord din PVC - PP şi capace din material compozit cu specificaţiile şi 

preţurile unitare prevăzute în Anexa nr. 1 şi specificaţiile tehnice prevăzute în Anexa nr. 2, ce vor fi livrate conform 

prevederilor contractuale.  

Astfel, prin raportare la aspectele anterior expuse, societatea Valplast Industrie S.R.L. a emis facturile fiscale pe care 

este fundamentată solicitarea de înscriere la masa credală a debitoarei Hidroconstrucţia S.A., în cuantum total de 

712.036,85 lei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea Valplast Industrie S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu suma de 712.036,85 lei. 

532. SC VEPEX COM SRL 

SC VEPEX COM SRL cu sediul social în Galați, str. Brăilei, nr. 360, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. 

J17/524/1998, având CUI RO 10651367, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 98.631,83 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

03.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de   98.631,83 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Fişă cont; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea SC VEPEX COM SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma 

de 98.631,83 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

472. S.C. VERDINVEST S.R.L. 

VERDINVEST S.R.L. cu sediul social în Târgu-Mureş, str. Soimului, nr. 11, având C.U.I. RO 12808477, a formulat 

o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 7.757,20 lei, 

reprezentând contravaloare lucrări de terasamente/spargere neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul instanței în 

data de 16.02.2022, iar la sediul consorțiului de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar la data de 17.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum 

de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 7.757,20 lei, 

reprezentând contravaloare debiti neachitat. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturile fiscale restante; 

 Copii conforme  comenzi; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea VERDINVEST S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 7.757,20 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

473. S.C. VILFOREST S.R.L. 

S.C. VILFOREST S.R.L., cu sediul social în comuna Bujoreni, judeţul Vâlcea, înmatriculată la Oficiul Registrului 

Comerţului sub nr. J38/405/1999, având CUI RO12617485, reprezentată legal prin dl. Ion Georgescu în calitate de 
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administrator, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în 

cuantum de 124.053,34 de lei compusă din suma de 122.338,72 lei reprezentând contravaloarea facturilor de marfă  

neachitate, precum şi suma de 1.714,68 lei reprezentând penalităţi de întârziere de 0,01% calculate conform 

contractului de vânzare-cumpărare nr. 3958/30.07.2021 de la data scadenţei fiecărei facturi fiscale anexate şi până la 

data deschiderii procedurii faţă de debitoare, 19.01.2022. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită 

pentru depunerea declaraţiilor de creanţă fiind stabilit pentru data de 04.03.2022), respectiva declaraţie de creanță 

fiind înregistrată la dosarul cauzei la data de 21.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de 

timbru în cuantum de 200 de lei. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Factura fiscală seria VIL nr. 7143/29.03.2021; 

 Factura fiscală seria VIL nr. 7152/02.04.2021; 

 Factura fiscală seria VIL nr. 7176/09.04.2021; 

 Factura fiscală seria VIL nr. 7201/16.04.2021; 

 Factura fiscală seria VIL nr. 7212/22.04.2021; 

 Factura fiscală seria VIL nr. 7238/07.05.2021; 

 Factura fiscală seria VIL nr. 7242/10.05.2021; 

 Factura fiscală seria VIL nr. 7254/14.05.2021; 

 Factura fiscală seria VIL nr. 7313/08.06.2021; 

 Factura fiscală seria VIL nr. 7327/14.06.2021; 

 Factura fiscală seria VIL nr. 7352/25.06.2021; 

 Factura fiscală seria VIL nr. 7354/25.06.2021; 

 Factura fiscală seria VIL nr. 7385/08.07.2021; 

 Factura fiscală seria VIL nr. 7404/16.07.2021; 

 Factura fiscală seria VIL nr. 7422/22.07.2021; 

 Factura fiscală seria VIL nr. 7447/05.08.2021; 

 Factura fiscală seria VIL nr. 7461/11.08.2021, 

 Factura fiscală seria VIL nr. 7477/17.08.2021; 

 Factura fiscală seria VIL nr. 7517/01.09.2021; 

 Factura fiscală seria VIL nr. 7529/06.09.2021; 

 Factura fiscală seria VIL nr. 7606/04.10.2021; 

 Factura fiscală seria VIL nr. 7662/08.10.2021; 

 Factura fiscală seria VIL nr. 7641/15.10.2021; 

 Factura fiscală seria VIL nr. 7680/29.10.2021; 

 Factura fiscală seria VIL nr. 7711/09.11.2021; 

 Factura fiscală seria VIL nr. 7715/11.11.2021, 

 Factura fiscală seria VIL nr. 7756/24.11.2021; 

 Factura fiscală seria VIL nr. 7797/13.12.2021; 

 Contractul de vânzare-cumpărare nr. 3958 din data de 30.07.2021; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, între creditoare, în calitate de vânzător şi debitoare, în calitate de cumpărător, a fost încheiat contractul de 

vânzare-cumpărare nr. 3958 din data de 30.07.2021 având ca obiect comercializarea produselor vânzătorului, fiind 

astfel emise mai multe facturi fiscale. 

Având în vedere că debitoarea nu a achitat la scadenţă facturile fiscale de marfă emise de către vânzătoare, aceasta 

datorează, conform Capitolului 7 din contractul de vânzare-cumpărare nr. 3958 din data de 30.07.2021 şi o 

penalitate de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere asupra preţului neplătit începând cu data scadenţei facturilor 

fiscale până la data de 19.01.2022, data deschiderii procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoare. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea S.C. VILFOREST S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 124.053,34 de lei compusă din suma de 122.338,72 lei 

reprezentând contravaloarea facturilor de marfă neachitate, precum şi suma de 1.714,68 lei reprezentând penalităţi 

de întârziere de 0,01% calculate conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 3958/30.07.2021 de la data 

scadenţei fiecărei facturi fiscale anexate şi până la data deschiderii procedurii faţă de debitoare, 19.01.2022. 

474. S.C. VITAL S.A. 

SC VITAL SA cu sediul social în Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 21, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. 

J24/542/1997, având CUI RO 9710087, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 470,27  lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 
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Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

03.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de   470,27 lei, 

reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contracte; 

 Fişă client; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată 

prezentându-se astfel:  

Solicitat 470,27  lei 

Acceptat 470,27 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea SC VITAL SA în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu suma de 470,27 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

475. S.C. VMV SECURITY S.R.L. 

S.C. VMV SECURITY S.R.L., cu sediul în Avrig, str. Cloşca, Bl. 18, ap. 4, jud. Sibiu, înmatriculată la Registrul 

Comerțului sub nr. J32/14/2012, având CUI R029536237, prin reprezentant Vladu loana în calitate de administrator, 

a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 

98.222,84 lei reprezentând valoarea totală a creanţelor de încasat. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită 

pentru depunerea declaraţiilor de creanţă fiind stabilit pentru data de 04.03.2022), respectiva declaraţie de creanță 

fiind înregistrată la dosarul cauzei la data de 21.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de 

timbru în cuantum de 200 de lei. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Contract prestări servicii cu nr. 215/28.03.2019 şi Actul adiţional la acesta; 

 Contract prestări servicii cu nr. 1/9847/28.11.2019 şi Actele adiţionale la acesta; 

 Factura Seria VMV, număr 2271 din data de 31.05.2021 scadentă la data de 15.06.2021; 

 Factura Seria VMV, număr 2304 din data de 30.06.2021 scadentă la data de 15.07.2021; 

 Factura Seria VMV, număr 2338 din data de 30.07.2021 scadentă la data de 15.08.2021; 

 Factura Seria VMV, număr 2376 din data de 31.08.2021 scadentă la data de 15.09.2021; 

 Factura Seria VMV, număr 2411 din data de 30.09.2021 scadentă la data de 15.10.2021; 

 Factura Seria VMV, număr 2449 din data de 29.10.2021 scadentă la data de 15.11.2021; 

 Factura Seria VMV, număr 2475 din data de 29.11.2021 scadentă la data de 15.12.2021; 

 Factura Seria VMV, număr 2522 din data de 31.12.2021 scadentă la data de 15.01.2022; 

 Factura Seria VMV, număr 2413 din data de 30.09.2021 scadentă la data de 15.10.2021; 

 Factura Seria VMV, număr 2485 din data de 29.11.2021 scadentă la data de 15.12.2021; 

 Factura Seria VMV, număr 2524 din data de 31.12.2021 scadentă la data de 15.01.2022. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că doar suma de 77.662,42 lei 

este justificată cu facturile anexate, sens în care S.C. VMV SECURITY S.R.L. va fi înscrisă în Tabelul Preliminar al 

Creditorilor debitoarei, în categoria creanțelor chirografare, cu suma de 77.662,42 lei reprezentând sumele prevăzute 

de documentele justificative anexate de către acest creditor. 

476. WILO TRANS S.R.L 

S.C. WILO TRANS S.R.L. având sediul social în Cluj-Napoca, str. Steluţei nr. 6, jud. Cluj, persoana juridică de 

naţionalitate română, înmatriculată la ORC Cluj sub J12/1186/1995, având C.I.F. RO 7476940, reprezentată legal 

prin dl. Toth Francisc, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe 

în cuantum de 773.890,68 lei, reprezentând debit restant. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la 

grefa instanţei în data de 09.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 

de lei. 

Pe fondul cererii: 
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Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 773.890,68 lei, 

reprezentând debit restant consemnat în instrumentul de plată emis de SC HIDROCONSTRUCTIA SA.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul de Achiziție Echipamente nr. 1/9019/03.11.2020 raportat la Anexele aferente,  

 Biletul la Ordin Seria - BRDE3AE nr. 1032169 în sumă de 383.470,65 lei emis la 08.12.2021 la 

Sebeş cu scadenţa în 10.03.2022,  

 Biletul la Ordin Seria BRDE3AE nr. 1032168 în sumă de 390.420,03 lei emis la 08.12.2021 la 

Sebeş cu scadenţa în 07.03.2022, 

 Procesul-verbal de predare primire al biletelor la ordin, 

 Procesul-verbal de predare primire din 08.12.2021 SPAU 1 Petrisat - Alba nr. Inreg. 

CH1015/22.11.2021,  

 Procesul-verbal de predare primire din 08.12.2021 SPAU 3 Petrisat - Alba nr. Inreg. 

CH0814/26.11.2021.  

În fapt, între societatea WILO TRANS şi debitoarea SC HIDROCONSTRUCTIA SA s-a perfectat Contractul 

Achiziţie Echipamente nr. 1/9019/03.11.2020 cu Anexele aferente (1-8), în baza cărora au fost emise biletele la 

ordin, neachitate de către debitoare la termenul scadent.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată 

prezentându-se astfel:  

Nr.crt. Seria şi nr. 

Data 

emiterii BO 

Data scadenţei 

BO Suma Obligaţiile contractuale 

1 
BRDE3AE 

1032169 
08.12.2021 10.03.2022 383.470,65 lei 

PV 08.12.2021 

NR.ÎNREG CH01015 

din 22.11.2020 

2 
BRDE3AE 

1032168 
08.12.2021 07.03.2022 390.420,33 lei 

PV 08.12.2021 

NR.ÎNREG CH0814 din 

26.11.2021 

Total 773.890,98 lei  

 În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea S.C. WILO TRANS S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 773.890,98 lei reprezentând contravaloarea facturilor 

restante. 

477. WURTH ROMÂNIA S.R.L 

WURTH ROMÂNIA SRL cu sediul social în str. Drumul Gării Otopeni, nr. 25-35, Otopeni, Ilfov, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J23/1427/2005, C.U.I. 5175127, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 4.958,43 lei, reprezentând contravaloarea facturi fiscale 

neachitate, la care se adaugă 132,66 lei dobândă penalizatoare. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul 

consorțiului de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar la data de 

03.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  4.958,43 lei, 

reprezentând contravaloarea facturi fiscale neachitate, la care se adaugă 132,66 lei dobândă penalizatoare. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Anexa privind calculul penalităţilor; 

 Copii facturi neachitate; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea  WURTH ROMANIA SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 5.091,09 lei, reprezentând contravaloarea facturi fiscale 

neachitate. 

478. Secvision Business Solutions S.R.L. 

Secvision Business Solutions S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202B, Camera 42, Sector 6, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9032/2009, având cod fiscal RO 25914615, reprezentată 

legal prin Arif Enis-Nuri, în calitate de administrator, cu sediul procesual ales la Societatea Civilă Profesională 

“Perju, Rotaru & Asociaţii” din Bucureşti, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 48, etaj 4, Sector 1, a solicitat înscrierea la 

masa credală a debitoarei Hidroconstrucția S.A. cu o creanţă în cuantum de 642.541,21 lei fără TVA. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 
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Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Prin raportare la dispozițiile art. 14 alin. (1) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 80/2013, creditoarea a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 

lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin intermediul Cererii formulate, societatea Secvision Business Solutions S.R.L. a solicitat înscrierea la masa 

credală a Hidroconstrucția S.A. cu suma de 642.541,21 lei fără TVA, reprezentând:  

1.  626.341,26 lei fără TVA, reprezentând cea de a doua jumătate din sumele reţinute de către debitoarea 

Hidroconstrucţia SA creditoarei Secvision Business Solution S.R.L. în baza Contractului de subantrepriză 

nr. 16230/29.02.2016 la Contractul nr. 148/2015 - Proiectare şi Execuţie de Lucrări pentru Construirea a 4 

staţii de transfer (Băileşti, Calafat, Dobreşti, Filiaşi), a unei staţii de compostare (Calafat) şi închiderea 

depozitelor urbane neconforme din Calafat, Filiasi, Segarcea, în cadrul Proiectului Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj;  

2. 16.199,96 lei fără TVA, reprezentând garanţia de bună execuţie constituită de creditoare în baza 

Contractului de management nr. 17575/01.03.2016 încheiat cu debitoarea Hidroconstrucţia S.A. pentru 

proiectul “Proiectare şi Execuţie de Lucrări pentru Construirea a 4 staţii de transfer (Băileşti, Calafat, 

Dobreşti, Filiaşi), a unei staţii de compostare (Calafat) şi închiderea depozitelor urbane neconforme din 

Calafat, Filiasi, Segarcea, în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 

Dolj. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Împuternicire avocaţială;  

 Contractul de subantrepriză nr. 16230/29.02.2016, împreună cu Actele adiţionale ale acestuia; 

 Contractul nr. 148/22.12.2015 - Proiectare şi Execuţie de Lucrări pentru construirea a 4 staţii de transfer 

(Băileşti, Calafat, Dobreşti, Filiaşi) a unei staţii de compostare (Calafat) şi închiderea depozitelor urbane 

neconforme din Calafat, Filiaşi, Segarcea; 

 Clarificarea nr. 14801/23.09.2014 (răspunsul nr. 12) adusă documentaţiei de atribuire ce a stat la baza 

încheierii Contractului nr. 148/2015;  

 Facturi fiscale emise în perioada 28.12.2016 - 29.07.2019;  

 Adresa nr. 3435/10.02.2022 a Consiliului Judeţean Dolj;  

 Sentinţa Civilă nr. 2879/23.11.2021, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă în dosarul nr. 

2884/3/2021;  

 Contractul de management nr. 17575/01.03.2016 pentru proiectul “Proiectare şi Execuţie de Lucrări pentru 

Construirea a 4 staţii de transfer (Băileşti, Calafat, Dobreşti, Filiaşi), a unei staţii de compostare (Calafat) şi 

închiderea depozitelor urbane neconforme din Calafat, Filiaşi, Segarcea;  

 Facturi fiscale emise în perioada 14.04.2016 - 19.05.2017; 

 Procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor;  

 Documente depuse în susţinerea faptului că a fost realizată recepţia la terminarea lucrărilor pentru Staţiile 

de Transfer de la Băileşti, Calafat, Dobreşti, Filiaşi, respectiv pentru Staţia de Compostare de la Calafat, în 

lipsa Proceselor verbale de recepţie. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar la data deschiderii procedurii de insolvență nu erau îndeplinite condițiile 

contractuale de restituire a sumelor menționate în cuprinsul declarației de creanță.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la înscrierea Secvision Business 

Solutions S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum de 

642.541,21 lei, reprezentând, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor contractuale privind 

restituirea garanției. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

479. SELECTRA INSTAL S.R.L. 

SELECTRA INSTAL SRL cu sediul social în oraş Băicoi, str. Schelei, nr. 5, jud. Prahova, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J29/1005/2000, având CUI RO 13574234, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 22.159,20 lei, ce reprezintă garanții de bună execuție 

pentru care nu sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

03.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 
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Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 22.159,20 lei, 

reprezentând garanții de bună execuție pentru care nu sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Fișă de client; 

 Devize; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat că suma solicitată, 22.159,20 lei reprezintă garanții de bună execuție 

pentru care nu sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la înscrierea SELECTRA INSTAL în 

Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum de 22.159,20 lei, 

reprezentând contravaloare garanții de bună execuție, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor 

din contractul încheiat între cele două părţi privind restituirea garanției. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

480. SELGROS CASH & CARRY S.R.L. 

S.C. SELGROS CASH & CARRY S.R.L., cu sediul social în loc. Braşov, str. Calea Bucureşti, nr. 231, jud. Braşov, 

înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J/08/464/2001, având CIF RO 11805367, reprezentată prin 

administrator dl. Robert Hellwagner, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 29.440,45 lei compusă din suma de 28.934,24 lei reprezentând contravaloarea 

facturilor neachitate, 306,21 lei penalităţi de întârziere şi 200 de lei cheltuieli de judecată. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită 

pentru depunerea declaraţiilor de creanţă fiind stabilit pentru data de 04.03.2022), respectiva declaraţie de creanță 

fiind înregistrată la dosarul cauzei în data de 21.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de 

timbru în cuantum de 200 de lei. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele: 

 Contract de furnizare nr. IA-C-652/17.05.2017; 

 Factura nr. 531340004751 din data de 06.12.2021; 

 Factura nr. 531340001661 din data de 06.12.2021; 

 Factura nr. 531347003211 din data de 13.12.2021; 

 Factura nr. 531354003091 din data de 20.12.2021; 

 Factura nr. 531361001371 din data de 27.12.2021; 

 Factura nr. 532003000751 din data de 03.01.2022; 

 Factura nr. 532010005561 din data de 10.01.2022; 

 Confirmările de primire a mărfurilor. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea S.C. SELGROS CASH & CARRY S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 

categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 29.440,45 lei. 

481. SERGIU TRANS AGREGATE S.R.L. 

S.C. SERGIU TRANS AGREGATE S.R.L., cu sediul în Abrud, str. Decebal, nr. 10, jud. Alba, având CUI RO 

34303629, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Alba sub nr. J01/267/2015, reprezentată legal 

prin domnul Simina Adrian Ioan în calitate de administrator, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 94.007,8 lei. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită 

pentru depunerea declaraţiilor de creanţă fiind stabilit pentru data de 04.03.2022), respectiva declaraţie de creanță 

fiind înregistrată la sediul consorțiului de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator 

judiciar în data de 25.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele: 

 Factura seria SER, nr. 000990 din data de 30.06.2021; 

 Factura OCSA 0003, emisă la data de 31.12.2021 şi scadentă la data de 07.01.2022; 

 Factura seria  SRG, nr. 134 din data de 30.07.2021; 

 Factura seria SRG, nr. 0000215; 

 Anexa la contractul nr. 1/1929/15.03.2021; 

 Anexa la contractul nr. 1/1891/15.03.2021; 
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 Comanda nr. 140 din 11.03.2021; 

 Contractul de închiriere mijloace terasiere şi alte utilaje nr. 1/1891/15.03.2021; 

 Contractul de închiriere mijloace de transport auto nr. 1/1929/15.03.2021; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, între creditoare şi debitoare au existat relaţii comerciale concretizate prin prestări de servicii specifice 

obiectului de activitate al creditoarei (contractul nr. 1/1929/15.03.2021, contractul nr. 1/1891/15.05.2021 şi comanda 

nr. 140/bis/11.03.2021), faţă de care debitoarea a rămas restantă, conform susţinerilor creditoarei, la plata sumei de 

94.007,8 lei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la înscrierea S.C. SERGIU TRANS 

AGREGATE S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma de 94.007,8 

lei. 

482. Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică 

Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică cu sediul social în Dr. Tr. Severin, str. Serpentina Roşiori, nr. 1-

3, jud. Mehedinţi, având C.U.I. 34374930, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 1.732,51 lei, reprezentând contravaloare energie termică aferentă lunii 

decembrie 2021. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul 

administratorului judiciar la data de 17.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 1.732,51 lei, 

reprezentând contravaloare debiti neachitat. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Factura nr. 2748666/01.01.2022; 

 Situația facturilor în sold; 

 Conventiua de facturare individuala nr. 181/01.11.2019; 

 Contractul de furnizare a energiei termice nr. 181/01/11/2019; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Tabelul Preliminar al Creditorilor, 

în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 1.732,51 lei. 

483. SFR MINI EXCAVATOARE SRL 

SFR MINI EXCAVATOARE cu sediul social în Simeria Veche, str. Principala, nr. 90, jud. Hunedoara, înregistrată 

la Registrul Comerțului cu nr. J20/807/2011, având CUI 28967312, a formulat o cerere de înscriere la masa credală 

a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 651.890,00 lei, reprezentând contravaloare facturi 

fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

03.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de   651.890,00 lei, 

reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contracte; 

 Bilet la ordin; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea SFR MINI EXCAVATOARE SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu suma de 651.890,00 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

484. SIAD ROMÂNIA SRL 

SIAD ROMÂNIA SRL cu sediul social în com. Şendreni, nr. 662, jud. Galați, înregistrată la Registrul Comerțului 

cu nr. J17/1574/2006, având CUI 19065665, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 61.505,22 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate, penalităţi 

de întârziere și garanție, structurată după cum urmează: 

 7.702,88 lei - debit restant; 

 258,41 lei, penalități de întârziere calculate la debitul restant; 

 53.543,99 lei, contravaloarea a 26 de butelii, sub condiția suspensivă a nereturnării acestora; 
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Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

14.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de   61.505,22 lei, 

reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate, penalităţi de întârziere și garanție. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contracte; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea SIAD ROMÂNIA SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu suma de 7.961,23 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate și penalităţi de întârziere, 

iar cu suma de 53.543,99 lei sub condiţie suspensivă a nereturnării celor 26 de butelii; 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

485. S.C. SIALCO TRADING S.R.L. 

S.C. SIALCO TRADING S.R.L., cu sediul social în Aleea Meteorologiei, nr. 21 F, cod 013892-ucureşti, înregistrată 

în Registrul Comerțului sub nr. J40/1912/1994, C.U.I. RO5247150, prin reprezentant legal, reprezentată 

convenţional de Cabinet de avocat “George Tudor Laurenţiu” cu sediul în Bucureşti, Sector 2, str. Ştefan 

Mihăileanu, nr. 7, Corp A, a formulat o cerere de înscriere la masa credală pentru suma de 1.437.636,94 lei, 

reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță. S-a probat, de 

asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 2.503.320,41 lei, 

reprezentând contravaloarea pieselor, serviciilor și echipamentelor livrate debitoarei conform contractelor.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Facturile fiscale;  

 Împuternicire avocaţială; 

Astfel, în urma analizării cererii și a înscrisurilor anexate acesteia şi în baza documentelor furnizate de către 

societatea debitoare, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a 

constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la înscrierea S.C. SIALCO TRADING S.R.L. în 

Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma de 1.437.636,94 lei reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

486. S.C. SIKA ROMÂNIA S.R.L. 

SIKA ROMANIA SRL cu sediul social în Brașov, str. Ioan Clopoţel, nr. 4, jud. Brașov, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J08/852/2003, având C.U.I. RO  14430652, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 53.063,52 lei, reprezentând debit principal și penalităţi 

de întârziere. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul 

consorțiului de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar la data de 

07.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 53.063,52 lei, 

reprezentând debit principal și penalităţi de întârziere. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Fişe contabile; 

 Comenzi, scrisori de transport și avize; 

 Împuternicire avocațială; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea  SIKA ROMANIA SRL  în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 53.063,52 lei, reprezentând debit principal și penalităţi de 

întârziere. 
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487. SILEAN EMIL - PFA 

SILEAN EMIL - PFA  cu sediul social în sat Panade, nr. 11, com. Sancel, jud. Alba, nr. reg. F1/176/18.02.2021, 

CIF 43761862, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în 

cuantum de 32.000,00 lei, reprezentând contravaloare debit neachitat. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus atât declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv 

09.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 32.000,00 lei, 

reprezentând contravaloare debiti neachitat. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturile fiscale restante; 

 Copii conforme  comenzi; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea SILEAN EMIL - PFA în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 32.000,00 lei reprezentând contravaloarea facturilor 

restante. 

488. SIREMET SRL 

SIREMET SRL cu sediul social în com. Şendreni, nr. 662, jud. Galați, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. 

J17/1574/2006, având CUI 19065665, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 407.006,41 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de   407.006,41 lei, 

reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contracte; 

 Sentință; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea SIREMET SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 407.006,41 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

489. Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. 

Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A., în reorganizare, in judicial reorganization, en redressment, cu 

sediul social în Bucureşti, Sectorul 2, strada Constantin Nacu nr. 3, et. 3-5, CP 020995, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, având număr de Ordine în Registrul Comerţului 

J40/9762/2013 şi Cod Unic de înregistrare 32097794 atribuit în data de 05.08.2013, reprezentată prin Administrator 

Special Dl. Dan Cosmin TOSA, sub supravegherea CITR Filiala Bucureşti SPRL, a formulat o cerere de înscriere la 

masa credală cu suma în cuantum de 1.911.903,55 lei 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus atât declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv 

04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Solicitarea de înscriere la masa credală a debitoarei SC Hidroconstructia SA cu suma totală de 1.911.903,55 lei, 

reprezentând debit datorat la data de 19.01.2022, este structurată după cum urmează: 

 1.016.390,75 lei - debit total aferent punctului de lucru SSRH Curtea de Argeș (fosta Hidroserv Curtea de 

Argeș) din care:  
(i) 977.390 lei reprezentând c/val. palplanşe aflate în custodia societăţii Hidroconstructia S.A. și accesorii 

calculate la această sumă, respectiv: a. 684.173,21 lei reprezentând penalități de întârziere conform art. 10 

punct 10.7 coroborat cu art. 12, punct 12.1 din contractul de execuție lucrări nr. 258/12.01.2011 de la data 

de 19.02.2020 - 19.01.2022; b. 178.877,79 lei reprezentând dobânda legală aferentă acesteia calculată pe 

perioada 19.02.2020 – 19.01.2022;  

(ii) 37.454,52 lei reprezentând c/val. energie electrică consumată de societatea Hidroconstrucția S.A. la 

şantierul aferent lucrării Trecere pe derivaţie CHE Oeşti şi 30.804,83 lei reprezentând dobânda legală 

aferentă acesteia calculată pentru perioada data scadenţei conform facturii - 19.01.2022;  

 1.546,23 lei fără TVA - debit aferent punctului de lucru SSRH Porțile de Fier (fosta Hidroserv Portile de 
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Fier SA) reprezentand rest garantie de buna executie şi 1.456,96 lei reprezentând dobânda legală aferentă 

acesteia calculată pe perioada 30.12.2012 - 19.01.2022;  

 200,01 lei reprezentând dobânda legală aferentă sumei de 3.607,86 lei calculată pe perioada 12.01.2011 - 

02.06.2011,  
În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată nu este 

întemeiată și nici recunoscută de către HIDROCONSTRUCȚIA și va proceda la respingerea cererii de înscriere a 

Societății de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

490. S.C. Edilitara Public S.A. 

S.C. Edilitara Public S.A. cu sediul social în Tg. Jiu, str. Victoriei, nr. 45, bl. 45,  înregistrată la Registrul 

Comerțului cu nr. J18/352/2010, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea 

unei creanțe în cuantum de 280.078,24 lei, reprezentând contravaloare lucrări  neachitate, penalități de întârziere și 

garanții de bună execuție pentru care nu sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul 

administratorului judiciar la data de 18.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 280.078,24 lei, 

reprezentând: 

 116.936,82 lei facturi de prestări servicii și 7.950,74 lei penalități de întârziere 
 113.838,92 lei garanții de bună execuție pentru care nu sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 
 40.156,99 lei contravaloare mixturi asfaltice și 1.194,77 lei penalități de întârziere 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Contracte de prestări servicii; 

 Situații de lucrări; 

 Confirmări de sold; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat că într-adevăr suma de 113.838,92 lei reprezintă garanții de bună 

execuție pentru care nu sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la înscrierea Edilitara Public S.A. în 

Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum de 113.838,92 lei 

reprezentând contravaloare garanții de bună execuție, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor 

din contractul încheiat între cele două părţi privind restituirea garanției și cu suma de 166.239,32 lei, creanță 

chirografară pură și simplă. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

491. SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII SA BUCUREȘTI  

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII SA BUCUREȘTI cu sediul social în București, şos. 

Olteniţei, nr. 103, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/7677/1998, având CUI RO 10861986, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 2.655,01 

lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate și penalităţi de întârziere. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

03.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  2.655,01 lei, 

reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate și penalităţi de întârziere. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contracte; 

 Fișă client; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII SA BUCUREȘTI în Tabelul 
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Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 2.655,01 

lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate și penalităţi de întârziere. 

492. SPRINTSCAN EXPLORER SRL 

SPRINTSCAN EXPLORER SRL cu sediul social în sat Bradiceni, com. Pestisani, str. Principala, nr. 116, jud. Gorj, 

având CUI 30109426, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe 

în cuantum de 56.003,53 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate și garanții de bună executare. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

03.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  56.003,53 lei, 

reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate și garanții de bună executare. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Extras de cont; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea SPRINTSCAN EXPLORER SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 56.003,53 lei, reprezentând contravaloare facturi 

fiscale neachitate și garanții de bună executare. 

493. STAMY AUTO EXPERT SRL 

STAMY AUTO EXPERT SRL cu sediul social în Mun. Caransebeş, str. Muntele Mic, nr. 90, jud. Caraş Severin,  

înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J11/156/18.03.2011, având CUI 28208584/21.03.2011, a formulat o 

cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 4.790,00 lei, 

reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  4.790,00 lei, 

reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea STAMY AUTO EXPERT SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 4.790,00 lei, reprezentând contravaloare facturi 

fiscale neachitate. 

494. SUCCES NIC COM SRL  

SUCCES NIC COM SRL cu sediul social în Voluntari, str. Bucegi, nr. 1, Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului 

cu nr. J18/3551/2013, având CUI 5762598, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând 

înscrierea unei creanțe în cuantum de 6.173,95 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022.  

În conformitate cu prevederile art. 115 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei 

şi de insolvenţă este scutită de achitarea taxei judiciare de timbru. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de   6.173,95 lei, 

reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Avize; 

 Registru; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea SUCCES NIC COM SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 
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chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 6.173,95 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale 

neachitate. 

495. SW UMWELTTECHNIK ROMÂNIA SRL  

SW UMWELTTECHNIK ROMÂNIA SRL cu sediul social în sat Izvoru, com. Vânătorii Mici, str. Zăvoiului, nr. 1, 

jud. Giurgiu, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J52/315/2009, având C.U.I. RO 14019933, a formulat o 

cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 125.634,04 lei, reprezentând 

contravaloarea facturi fiscale. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

20.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 125.634,04 lei, 

reprezentând contravaloarea materialelor vândute debitoarei și neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Acte adiţionale; 

 Contracte; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea SW UMWELTTECHNIK ROMÂNIA SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 

categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 125.634,04 lei, reprezentând 

contravaloarea facturi fiscale. 

496. Tacon S.R.L. 

Tacon S.R.L.  cu sediul social în Zalau, str. Morii, nr. 1A, jud. Salaj, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. 

J31/106/2002, C.U.I. 14582537, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea 

unei creanțe în cuantum de 12.175,15 lei, reprezentând procentul de 30% reținut de Hidroconstrucţia S.A. din totalul 

garanţiei de bună executare prevăzută în contractele de antrepriză nr. 14019/23.04.2014 și 14045/01.08.2014. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul 

administratorului judiciar la data de 18.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 12.175,15 lei, 

reprezentând garanții de bună execuție pentru care nu sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat că într-adevăr suma de 12.175,15 lei reprezintă garanții de bună 

execuție pentru care nu sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturile fiscale restante; 

 Contractele de antrepriză; 

 Împuternicire avocațială. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la înscrierea Tacon S.R.L. în Tabelul 

Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în cuantum de 12.175,15 lei reprezentând 

contravaloare garanții de bună execuție, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul 

încheiat între cele două părţi privind restituirea garanției, 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

497. Talc Dolomita S.A. (în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective) 

Talc Dolomita S.A.  (în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective), cu sediul în Hunedoara, str. Zlasti, nr. 

121, jud. Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J20/20/1995, având cod fiscal RO 

6936633, reprezentată prin administrator special, Mereuţa Dragoş, cu avizul administratorului judiciar, Alfa & 

Quantum Consulting SPRL Filiala Hunedoara, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei 

Hidroconstrucția S.A., solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 2.893,86 lei,  reprezentând contravaloare 

facturi fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  constată că cererea de 

înscriere la masa credală a fost formulată anterior îndeplinirii termenului stabilit de către instanță pentru depunerea 

declarațiilor de creanță, respectiv data de 04 Martie 2022. Prin raportare la dispozițiile art. 115 alin. (1) din Legea 
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nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolenţă, creditoarea este scutită de la plata taxei 

judiciare de timbru. 

Pe fondul cererii: 

Prin intermediul Cererii formulate, societatea Talc Dolomita S.A. a solicitat înscrierea la masa credală a 

Hidroconstrucția S.A. cu suma de 2.893,86 lei, temeiul creanței fiind constituit de contravaloarea facturilor fiscale 

neachitate de către debitoare. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Factura Fiscală seria HDTD nr. 20180910/17.12.2018;  

 Factura Fiscală seria HDTD nr. 20180870/29.12.2018;  

 Fişă client emisă în data de 23 Februarie 2022;  

 Fişă de cont pentru operaţiuni cu furnizorii (Cont 401.01.02 în perioada: Ianuarie 2018 - Februarie 2021);  

 Borderou de recomandate prezentate în serie în data de 19.12.2018. 

În fapt, între Talc Dolomita S.A. şi Hidroconstrucţia S.A. s-au desfăşurat relaţii comerciale în urma cărora au fost 

emise facturile fiscale a căror contravaloare este solicitată prin intermediul declaraţiei de creanţă formulate.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea Talc Dolomita S.A.  (în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective) în Tabelul 

Preliminar al Creditorilor Hidroconstrucţia S.A., în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în 

cuantum de 2.893,86 lei, reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

498. TARNIŢA PREST SRL 

TARNIŢA PREST SRL cu sediul social în loc. Tarniţa, com. Gilău, jud. Cluj, înregistrată în Registrul Comerțului 

sub nr. J12/399/1997, având C.U.I. RO 9255903, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând o creanță în cuantum total de 19.227,45 lei, reprezentând garanţii de bună execuţie.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

13.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 19.227,45 lei, 

reprezentând garanţii de bună execuţie.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Factură fiscală; 

 Contract. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă nu erau fost 

îndeplinite condiţiile contractuale stabilite prin Contractul nr. 21-004/20.08.2021, obligaţia de restituire a garanției 

de bună execuție nefiind îndeplinită la acest moment.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la înscrierea TARNIŢA PREST SRL în 

Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 

19.227,45 lei, reprezentând contravaloare garanții de bună execuție, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii 

cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi privind restituirea garanției. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

499. TARVOS GENERAL CONTRACTOR S.R.L. 

TARVOS GENERAL CONTRACTOR S.R.L., cu sediul în Com. Carcea, sat Carcea, Aleea Teiului, nr. 1A, jud. 

Dolj, înregistrată la oficiul Registrului Comerţului sub nr. J16/1733/2018 având C.U.I. RO39726590, prin 

reprezentant legal, a formulat o cerere de admitere a creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 359.669,82 lei 

reprezentând contravaloarea prestări servicii.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declaraţia de creanţă la data de 28.02.2022. Petenta a făcut dovada 

achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 359.669,82 lei 

reprezentând contravaloarea prestări servicii.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Fişa partener pentru perioada 31.01.2022-31.01.2022; 

 Nota de negociere încheiată azi 19.11.2021; 

 Contract prestări servicii nr. 27/11.08.2020+Anexă. 

În fapt, între TARVOS GENERAL CONTRACTOR S.R.L. şi HIDROCONSTRUCŢIA S.A. s-au desfăşurat 

servicii de curăţiri industriale conform Contractului de prestări servicii nr. 27/11.08.2020. 
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A fost încheiată între cele două părţi, Nota de negociere din data de 19.11.2021 având ca obiect eşalonarea la plată a 

sumei datorate de către Hidroconstrucţia S.A., în cuantum de 359.669,82 lei, în mai multe tranşe lunare astfel: 

- în data de 26.11.2021 suma de 54.648,40 lei; 

- în data de 07.12.2021 suma de 57.021,42 lei; 

- în data de 21.12.2021 suma de 62.000,00 lei; 

- în data de 18.01.2022 suma de 62.000,00 lei; 

- în data de 08.02.2022 suma de 62.000,00 lei; 

- în data de 22.02.2022 suma de 62.000,00 lei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea TARVOS GENERAL CONTRACTOR S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 

categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 359.669,82 lei reprezentând 

contravaloarea sumelor restante. 

500. TEGERO & CO S.R.L. 

TEGERO & CO S.R.L., cu sediul în Sibiu, Str Turda, Nr 15A, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe 

lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/2/1999, având cod de înregistrare fiscală RO 11360803 şi cont bancar RO28 

BTRL 0330 1202 W125 91XX deschis la BANCA TRANSILVANIA Sibiu, prin administrator ZĂGĂRIN 

ANDREEA-MĂDĂLINA, a formulat o cerere de admitere a creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 4.090,85 

lei reprezentând contravaloare marfă.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declaraţia de creanţă la data de 24.02.2022. Petenta a făcut dovada 

achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 4.090,85 lei 

reprezentând contravaloare marfă conform facturilor seria TG121, nr. 4879/22.09.2021, nr. 4976/27.09.2021, nr. 

6218/08.12.2021, facturi menţionate în situaţia contabilă și acceptate prin semnătura delegaților debitorului și pentru 

care nu s-a făcut refuz la plată.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea TEGERO & CO S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 4.090,85 lei reprezentând contravaloarea sumelor restante. 

501. Tehnoprest 2001 S.R.L. 

S.C. Tehnoprest 2001 S.R.L., cu sediul în Chitila, str. Păcii, nr. 20, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului 

sub nr. J23/823/2010, având CUI RO9133523, prin reprezentant convențional av. Mădălina Ionescu, a formulat 

declarație de creanță pentru suma de 80.223,34 lei, reprezentând facturi fiscale neachitate de debitoare. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată că petenta a transmis cererea în termenul stabilit de instanță către consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar, la data de 03.03.2022. De asemenea, petenta a anexat 

declarației de creanță dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea la masa credală a unei creanțe în cuantum de 80.223,34 lei, reprezentând contravaloarea 

pieselor auto pe care aceasta le-a furnizat debitoarei Hidroconstrucția S.A. 

În susținerea pretențiilor formulate, petenta a anexat următoarele: 

- Fișele de cont pentru societatea Hidrocontrucția S.A.; 

- Facturi fiscale neachitate; 

- Împuternicire avocațială. 

În fapt, Hidroconstrucția S.A. a achiziționat piese de schimb auto, precum și alte produse similare, de la petenta 

Tehnoprest 2001 S.R.L. Achizițiile aveau caracter punctual, iar pentru fiecare achiziție se întocmeau facturi, care 

atestau produsele vândute și obligația de plată a debitoarei, cu titlu de contravaloare a acestor produse. 

În temeiul documentelor justificative anexate, suma solicitată se compune după cum urmează: 

Număr 

factură 

Data 

factură Data scadentă Valoare factură Achitat 

Rest de 

plată 

8486 07.12.2020 16.01.2021 709,24 lei 0,00 lei 709,24 lei 

8433 16.10.2020 25.11.2020 4.201,89 lei 0,00 lei 4.201,89 lei 

8333 15.07.2020 24.08.2020 1.040,06 lei 0,00 lei 1.040,06 lei 

8329 15.07.2020 24.08.2020 1.730,26 lei 0,00 lei 1.730,26 lei 

8327 14.07.2020 23.08.2020 2.265,28 lei 0,00 lei 2.265,28 lei 
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8322 18.07.2020 18.07.2020 2.201,50 lei 0,00 lei 2.201,50 lei 

8259 12.05.2020 21.06.2020 616,90 lei 0,00 lei 616,90 lei 

8181 02.03.2020 11.04.2020 775,88 lei 0,00 lei 775,88 lei 

8212 23.03.2020 22.04.2020 1.500,59 lei 0,00 lei 1.500,59 lei 

8196 16.03.2020 25.04.2020 2.072,84 lei 0,00 lei 2.072,84 lei 

8174 21.02.2020 01.04.2020 7.432,74 lei 0,00 lei 7.432,74 lei 

8168 14.02.2020 25.03.2020 4.072,25 lei 0,00 lei 4.072,25 lei 

8165 12.02.2020 23.03.2020 6.843,21 lei 0,00 lei 6.843,21 lei 

8884 28.02.2022 28.03.2022 869,89 lei 0,00 lei 869,89 lei 

8839 20.12.2021 19.01.2022 2.681,07 lei 0,00 lei 2.681,07 lei 

8830 10.12.2021 11.12.2021 15.252,13 lei 0,00 lei 

15.252,13 

lei 

8828 09.12.2021 09.12.2021 -16.978,09 lei 0,00 lei 

-16.978,09 

lei 

8820 26.11.2021 26.12.2021 4.807,60 lei 0,00 lei 4.807,60 lei 

8800 11.11.2021 11.12.2021 1.204,28 lei 0,00 lei 1.204,28 lei 

8790 29.10.2021 28.11.2021 201,11 lei 0,00 lei 201,11 lei 

8785 28.10.2021 27.11.2021 4.706,45 lei 0,00 lei 4.706,45 lei 

8779 26.10.2021 25.11.2021 1.120,98 lei 0,00 lei 1.120,98 lei 

8773 18.10.2021 17.11.2021 2.058,70 lei 0,00 lei 2.058,70 lei 

8768 11.10.2021 10.11.2021 1.173,93 lei 0,00 lei 1.173,93 lei 

8760 06.10.2021 05.11.2021 453,39 lei 0,00 lei 453,39 lei 

8750 27.09.2021 27.10.2021 809,20 lei 0,00 lei 809,20 lei 

8742 15.09.2021 15.10.2021 254,66 lei 0,00 lei 254,66 lei 

8705 29.07.2021 28.08.2021 286,55 lei 0,00 lei 286,55 lei 

8704 29.07.2021 28.08.2021 1.940,89 lei 0,00 lei 1.940,89 lei 

8898 26.07.2021 25.08.2021 743,99 lei 0,00 lei 743,99 lei 

8696 23.07.2021 22.08.2021 1.623,16 lei 0,00 lei 1.623,16 lei 

8694 22.07.2021 26.08.2021 1.506,08 lei 0,00 lei 1.506,08 lei 

8688 15.07.2021 14.08.2021 2.204,60 lei 0,00 lei 2.204,60 lei 

8673 29.06.2021 29.07.2021 240,86 lei 0,00 lei 240,86 lei 

8670 24.06.2021 24.07.2021 577,15 lei 0,00 lei 577,15 lei 

8674 29.06.2021 29.07.2021 3.936,52 lei 0,00 lei 3.936,52 lei 

8667 22.06.2021 22.07.2021 186,83 lei 0,00 lei 186,83 lei 

8664 17.06.2021 17.07.2021 1.531,53 lei 0,00 lei 1.531,53 lei 

8663 16.06.2021 16.07.2021 541,45 lei 0,00 lei 541,45 lei 
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8714 06.08.2021 05.09.2021 1.497,55 lei 0,00 lei 1.497,55 lei 

8802 12.11.2021 12.11.2021 16.978,09 lei 0,00 lei 

16.978,09 

lei 

8885 28.02.2022 28.02.2022 1.889,72 lei 0,00 lei 1.889,72 lei 

TOTAL 89.762,91 lei 0,00 lei 

89.762,91 

lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea S.C. Tehnoprest 2001 S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 80.223,34 lei. 

502. TERRA DINAMIC SRL 

TERRA DINAMIC SRL PRIN AV. CRISTEA VIOLETA cu sediul social în București, Sector 3, str. Nicolae 

Grigorescu, nr. 61, bl. PM3, sc. A, ap. 30, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/13691/2008, având CUI 

RO 24327710, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în 

cuantum de 230.269.60 lei, reprezentând contravaloare factură fiscală neachitată și penalităţi de întârziere. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 230.269.6 lei, 

reprezentând contravaloare factură fiscală neachitată și penalităţi de întârziere. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Împuternicire avocaţială; 

 Fişe contabile; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată fiind într-adevăr 

dovedită. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, administratorul judiciar a 

constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la înscrierea TERRA DINAMIC SRL PRIN AV. 

CRISTEA VIOLETA în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă 

solicitată, în cuantum de 230.269.6 lei, reprezentând contravaloare factură fiscală neachitată și penalităţi de 

întârziere. 

503. TERRAMAX S.R.L. 

TERRAMAX S.R.L., cu sediul în mun. Târgu Jiu, jud. Gorj, str. 23 August, nr. 59 A, înscrisă la Registrul 

Comerţului sub nr. J18/95/1999, având CUI RO 11615451, reprezentată prin administrator Iana Traian şi 

reprezentată convenţional prin SCA Tudose, Gheorghe şi Asociaţii, a formulat o cerere de înscriere la masa credală 

a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 1.311.155,74 lei (compusă din suma de 859.115,61 lei 

rezultând din facturi, suma de 76.817,72 lei reprezentând penalităţi calculate la facturile neachitate, suma de 

190.018,53 lei reprezentând garanţii de bună execuţie aferente contractelor şi suma de 185.203,88 lei reprezentând 

penalităţi de întârziere calculate la facturile fiscale nr. 272/13.09.2019 şi nr. 273/19.09.2019), precum şi creanţa în 

cuantum de 521.470,04 lei, pentru aceasta solicitând înscrierea sub termen până la finalizarea recepţiei lucrărilor 

reprezentând garanţii de bună execuţie.  

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită 

pentru depunerea declaraţiilor de creanţă fiind stabilit pentru data de 04.03.2022), respectiva declaraţie de creanță 

fiind înregistrată la sediul administratorului judiciar la data de 01.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei 

judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au 

fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Contractul de execuţie de lucrări nr. 960 din data de 15.03.2021; 

 Actul adiţional nr. 1/01.12.2021 la contractul nr. 960 din data de 15.03.2021; 

 Factura fiscală nr. 0000289 din data de 07.07.2021; 

 Factura fiscală nr. 0000291 din data de 13.08.2021; 

 Factura fiscală nr. 0000292 din data de 13.08.2021; 

 Factura fiscală nr. 0000294 din data de 21.09.2021; 

 Factura fiscală nr. 0000299 din data de 26.11.2021; 

 Factura fiscală nr. 0000201; 
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 Extras de cont confirmări solduri la 31.12.2021. 

În fapt, între debitoare în calitate beneficiar şi creditoare în calitate de subcontractor, a fost încheiat contractul de 

execuţie lucrări nr. 960/15.03.2021, având ca obiect executare lucrări de reţele de canalizare în comuna Bălteni, jud. 

Gorj, conform proiectului de execuţie pus la dispoziţie de beneficiar. 

Ulterior, a fost încheiat actul adiţional nr. 1/01.12.2021 la contractul antemenţionat prin care a fost prelungită durata 

contractului iniţial până la data de 30.06.2022. În baza acestui contract au fost emise o serie de facturi însumând un 

cuantum de 859.115,61 lei, astfel cum rezultă din extrasul de cont confirmări solduri la 31.12.2021, semnat de către 

debitoare. 

S-a arătat că pentru facturile nr. 0000289 din data de 07.07.2021, 0000291 din data de 13.08.2021, 0000292 din data 

de 13.08.2021 şi 0000294 din data de 21.09.2021, se datorează penalităţi de întârziere în cuantum total de 76.817,72 

lei. 

În plus, s-a arătat faptul că potrivit anexei declaraţiei de creanţă reprezentând garanţiile de bună-execuţie la data de 

31.12.2021, reiese faptul că creditoarea are de recuperat suma în cuantum de 711.488,57 lei reprezentând garanţii de 

bună-execuţie aferente contractelor încheiate, acest sold fiind confirmat de către debitoare prin semnarea extrasului 

de cont confirmări solduri la 31.12.2021. 

Totodată, s-a învederat faptul că suma de 711.488,57 lei este compusă din suma de 190.018,53 lei aferentă 

contractelor de execuţie de lucrări anterioare şi din suma de 521.470,04 lei aferentă contractelor de execuţie lucrări 

nr. 206/14.06.2019 şi nr. 960/15.03.2021.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat că din suma solicitată, 656.164.07 lei reprezintă garanții de bună 

execuție pentru care nu sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. Totodată, calculul penalităţilor a fost 

calculat până la data deschiderii procedurii, respectiv 19.01.2022.  

 

Total 

Debit principal 

ctr. 960 din 

15.03.2021 

Penalităţi şi 

accesorii ctr. 960 

din 15.03.2021 

Garanţii de bună 

execuţie 

Penalităţi 

şi accesorii 

Solicitat 1.832.625,78 lei 859.115,61 lei 76.817,72 lei 711.488,57 lei 
185.203,88 

lei 

Acceptat 1.169.996,63 lei 859.115,61 lei 76.817,72 lei 55.324,50 lei 
178.738,80 

lei 

Acceptat sub condiţie 656.164,07 lei 0,00 lei 0,00 lei 656.164,07 lei 0,00 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  a constatat faptul că suma solicitată este 

întemeiată și va proceda la înscrierea TERRAMAX S.R.L.  în Tabelul Preliminar al Creditorilor, după cum 

urmează: 

 în categoria creanțelor chirografare, cu suma de 1.169.996,63 lei, creanță pură și simplă, necondiționată. 

 în categoria creanțelor chirografare, cu suma de  656.164.07 lei, reprezentând contravaloare garanții de 

bună execuție, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între 

cele două părţi privind restituirea garanției. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

504. TGM GROUP CONSTRUCT EXCLUSIVE SRL 

TGM GROUP CONSTRUCT EXCLUSIVE SRL cu sediul social în comuna Mărăcineni, sat Argeşelu, nr. 537F, 

Birou 2, județ Argeș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J3/272/2009, având C.U.I. RO 25164670, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 1.046,43 lei, 

reprezentând contravaloare facturilor restante neachitate și penalităţi de întârziere.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță ulterior termenului limită stabilit de instanță 

(04.03.2022), respectiv la data de 17.03.2022  

Nu s-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 1.046,43 lei, 

reprezentând contravaloare facturilor restante neachitate și penalităţi de întârziere.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale. 

Pentru aceste motive, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar 

va proceda respingerea cererii TGM GROUP CONSTRUCT EXCLUSIVE ca fiind tardiv depusă. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

505. THE BEST BALA&CORY SRL 
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THE BEST BALA&CORY SRL cu sediul social în Mun. Focsani, str. Blv. Unirii, nr. 20, bl. B2, sc. 3, et. 7, ap. 

116, având C.U.I. RO 38221130, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând o creanță în 

cuantum total de 9.147,40 lei, contravaloarea facturilor emise în baza contractului de închiriere, neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

02.03.2022 S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 9.147,40 lei,  

contravaloare facturilor restante neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contracte; 

 Fişă client; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar a constatat că factura nr. 44/03.02.2022 este emisă pentru chiria aferentă lunii 

Februarie 2022. Astfel, suma de 1661,76 lei urmează aă fie achitată conform prevederilor art. 102 alin. 6 din Legea 

nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

Așadar, în urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni 

în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că doar o parte din suma 

solicitată este întemeiată și va proceda la înscrierea THE BEST BALA&CORY SRL în Tabelul Preliminar al 

Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu o creanță în cuantum de 7.485,64, lei,  contravaloare facturilor 

restante neachitate.  

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

506. THIEN AN CONSTRUCTION, MANPOWER SUPPLY AND IMPORT-EXPORT JOINT STOCK 

COMPANY (TAMAX JSC) 

THIEN AN CONSTRUCTION, MANPOWER SUPPLY AND IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY 

(TAMAX JSC) cu sediul social în AT 172 (lot. C1), str. Nguyen Tuan, departamentul Nhan Chinh, districtul Thanh 

Xuan, orașul Hanoi, Vietnam, înregistrată sub nr. 0104953705, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 215.455 USD (938.845,16 lei), reprezentând debit 

principal și penalităţi de întârziere. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 215.455 USD, 

reprezentând debit principal și penalităţi de întârziere. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contracte; 

 Împuternicire avocațială; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă: „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în 

lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii insolvenţei”. 

În considerarea acestor aspecte, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator 

judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în vedere cursul BNR valabil pentru data de 

19.01.2022 (valabil pentru data deschiderii procedurii), respectiv 1 USD= 4.3575 RON. 

Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa solicitată de către creditor este următoarea: 215.455 

USD*4,3575 RON=936.690,61 lei. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată fiind într-adevăr 

dovedită. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată 

și va proceda la înscrierea THIEN AN CONSTRUCTION, MANPOWER SUPPLY AND IMPORT-EXPORT 

JOINT STOCK COMPANY (TAMAX JSC)  în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 938.845,16 lei,  reprezentând debit principale. 
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În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

507. TICERVAL S.R.L..  

TICERVAL S.R.L., cu sediul în comuna Tudor Vladimirescu, str. Principala, nr. 837,județul Galați, înmatriculată la 

Registrul Comerțului sub nr. J17/1391/2017, având CUI RO 38029217, prin reprezentantul sau legal, administrator 

TOADER TIBERIU-IONUT, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei 

creanțe în cuantum de 230 995.89 lei,  reprezentând debit neachitat. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 24.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 230 995.89 lei, reprezentând 

contravaloarea facturilor restante şi penalități de întârziere 

În fapt, între societatea TICERVAL S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, în baza cărora au 

fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat că din suma solicitată, 33.893,22 lei reprezintă garanții de bună execuție pentru care 

nu sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat că situația creanțe solicitate se prezintă astfel:  

Nr. document Data document Data scadentă Valoare factură Achitat 

111 31.07.2020 31.08.2020 3.762,00 lei 0,00 lei 

113 31.08.2020 01.10.2020 46.588,50 lei 0,00 lei 

114 31.08.2020 01.10.2020 15.470,00 lei 0,00 lei 

181 13.09.2021 14.10.2021 8.101,45 lei 0,00 lei 

191 31.10.2021 01.12.2021 157.073,74 lei 0,00 lei 

TOTAL 230.995,69 lei 0,00 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea  TICERVAL S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, după cum 

urmează: 

 cu suma în cuantum de 33.893,22 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 197.102,47 lei, creanţă pură şi simplă.   

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

508. TICONI PROTECŢIE ȘI PAZĂ S.R.L. 

TICONI PROTECŢIE ȘI PAZA S.R.L., cu sediul social și administrativ în loc. SLATINA, str. Zmeurei nr. 3, bl. 7,  sc. 

B, ap. 2, jud. OLT, avand CUI: R017801020 și J28/581/2005, reprezentată legal prin dl. Director general Mr.(r.)ing. 

TITA NICOLAE, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în 

cuantum de 1.786.606,26 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale  neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul 

administratorului judiciar la data de 04.03.2022, data poştei. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru 

în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  1.786.606,26 lei, 

reprezentând contravaloare servicii de pază prestate şi neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Opis înscrisuri din care rezultă creanţa; 

 facturi fiscale; 

 contracte prestări servicii pază;; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
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În fapt, între societatea TICONI PROTECŢIE ȘI PAZĂ S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale, 

în baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea TICONI PROTECŢIE ȘI PAZĂ S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 1.786.606,26 lei,  reprezentând contravaloarea facturilor fiscale 

neachitate; 

509. TOADER G&V S.R.L. 

TOADER G&V S.R.L., cu sediul în Loc. Tudor Vladimirescu, Str. Principală, Jud. Galați, înregistrată la oficiul 

Registrului Comerţului sub nr. J17/2234/1992 având C.U.I. RO2481814, prin reprezentant legal, a formulat o cerere de 

admitere a creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 1.725.125,63 lei reprezentând contravaloarea mărfurilor livrate 

şi a serviciilor prestate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declaraţia de creanţă la data de 24.02.2022. Petenta a făcut dovada achitării 

taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 1.725.125,63 lei 

reprezentând contravaloarea mărfurilor/utilajelor închiriate şi a serviciilor prestate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Confirmarea de sold din data de 31.12.2021 în cuantum de 477.263,95 lei; 

 Confirmarea de sold din data de 19.01.2022 în cuantum de 1.247.861,68 lei; 

 Facturile fiscale neachitate; 

 Contractul de închiriere utilaje terasiere şi alte utilaje nr. 84/01.03.2019; 

 Contract de procurare resurse materiale nr. 15015/09.09.2021; 

 Contract de închiriere utilaje terasiere şi alte utilaje nr. 4535/01.09.2020; 

 Contractul de prestări servicii nr. 2305/29.04.2020; 

 Contractul de prestări servicii nr. 1187/04.03.2020; 

 Contractul de prestări servicii nr. 886/17.02.2020; 

 Contract de închiriere utilaje terasiere şi alte utilaje nr. 531/30.01.2019; 

 Contract de vânzare resurse materiale nr. 129/01.04.2019; 

 Actele Adiţionale aferente contractelor. 

În fapt, între TOADER G&V S.R.L. şi HODROCONSTRUCŢIA S.A. au fost încheiate: 

- Contractul de închiriere utilaje terasiere şi alte utilaje nr. 84/01.03.2019 având ca obiect închirierea 

spre folosinţă, împreună cu personalul de deservire a următoarelor echipamente: 

510.  excavator pe şenile Liebherr; 

511. excavator pe şenile JCB; 

512. excavator pe pneuri Case; 

513. buldoexcavator New Holland; 

514. buldoexcavator case; 

515. miniexcavator Bobcast. 

- Contract de procurare resurse materiale nr. 15015/09.09.2021 având ca obiect vânzarea şi livrarea 

următoarelor materiale: “Beton asfaltic cu transport inclus până la punct de lucru” 

- Contract de închiriere utilaje terasiere şi alte utilaje nr. 4535/01.09.2020 având ca obiect închirierea 

spre folosinţă, împreună cu personalul de deservire a echipamentelor cuprinse în Anexa contractului; 

- Contractul de prestări servicii nr. 2305/29.04.2020, având ca obiect darea spre execuţie de către 

Hidroconstrucţia S.A. în calitate de Antreprenor General a lucrărilor de “Extinderea reţelelor de 

distribuţie apă potabilă şi reţele de canalizare în localitatea Şendreni” 

- Contractul de prestări servicii nr. 1187/04.03.2020 având ca obiect darea spre execuţie de către 

Hidroconstrucţia S.A. în calitate de Antreprenor General a lucrărilor de “excavaţii şi umpluturi tranşee 

canalizare inclusiv racorduri, fără compactare-compactarea rămâne în sarcina Antreprenorului.” 

- Contractul de prestări servicii nr. 886/17.02.2020 având ca obiect darea spre execuţie de către 

Hidroconstrucţia S.A. în calitate de Antreprenor General a lucrărilor de “Refacere sistem rutier tip 

piatră spartă în localitatea Tudor Vladimirescu.” 

- Contract de închiriere utilaje terasiere şi alte utilaje nr. 531/30.01.2019 având ca obiect închirierea 

spre folosinţă, împreună cu personalul de deservire a echipamentelor cuprinse în Anexa contractului; 

- Contract de vânzare resurse materiale nr. 129/01.04.2019 având ca obiect vânzarea şi livrarea 

produselor cu specificaţiile şi cantităţile prevăzute în comenzile emise de cumpărător. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 
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la înscrierea TOADER G&V S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, după cum 

urmează: 

 cu suma în cuantum de 590.177,24 lei, reprezentând garanţie de bună execuţie, sub condiţia suspensivă a 

îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi; 

 cu suma în cuantum de 1.134.948,39 lei, creanţă pură şi simplă.   

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

516. Topo Bogdi Construct S.R.L. 

Topo Bogdi Construct S.R.L., cu sediul în comuna Calvini, sat Bâscenii de Sus, jud. Buzău, înmatriculată la Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/509/2015, având CUI 34700718, reprezentată prin 

Porceanu Simona, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în 

cuantum de 69.407,87 lei reprezentând facturi neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită pentru 

depunerea declaraţiilor de creanţă fiind stabilit pentru data de 04.03.2022), respectiva declaraţie de creanță fiind 

înregistrată la dosarul cauzei la data de 21.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Factura Seria BZ Topo nr. 001283/17.11.2021; 

 Factura Seria BZ Topo nr. 001291/26.11.2021; 

 Biletul la Ordin BRDE3AD 1048953/02.12.2021; 

 Contractul de procurare resurse minerale nr. 743/01.03.2021; 

 Actul adiţional nr. 2/07.06.2021, Comanda nr. 174/17.11.2021; 

 Centralizatorul pentru perioada 22.11.2021-30.11.2021, 

 Certificate de conformitate; 

 Declaraţii de performanţă; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. Topo Bogdi Construct S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 69.407,87 lei reprezentând facturi neachitate. 

517. SC TOPOGEODOME SRL 

SC TOPOGEODOME SRL cu sediul social în comuna Baru, str. Prof. Dr. Stefan Garbea, bl. A, sc. 1, et. 1, ap. 3, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J20/210/2019, având C.U.I. 40769691, a formulat o cerere de înscriere la 

masa credală a debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 4.379,00 lei, reprezentând contravaloare facturilor 

restante neachitate și penalităţi de întârziere.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță ulterior termenului limită stabilit de instanță 

(04.03.2022), respectiv la data de 23.03.2022.  

S-a probat achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 4.379,00 lei, reprezentând 

contravaloare facturilor restante neachitate și penalităţi de întârziere.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale. 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Pentru aceste motive, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator va proceda 

respingerea cererii SC TOPOGEODOME SRL ca fiind tardiv depusă. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

518.  TOTAL DGC 2015 SRL  

TOTAL DGC 2015 SRL cu sediul social în Telesti, nr. 256 A, camera 1, jud. Gorj, înregistrată în Registrul Comerțului 

sub nr. J18/255/2015, având C.U.I. RO 34528575, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând o creanță în cuantum total de 13.318,96 lei, reprezentând contravaloare debit restant neachitat. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță ulterior termenului limită stabilit de instanță 

(04.03.2022), respectiv la data de 17.03.2022.  

S-a probat achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 
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Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  13.318,96 lei, reprezentând 

contravaloare debit restant neachitat. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Fişă client; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Pentru aceste motive, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator va proceda 

respingerea cererii TOTAL DGC 2015 SRL ca fiind tardiv depusă. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

519. TOTAL TEHNIC S.R.L. 

TOTAL TEHNIC S.R.L., cu sediul social în Şura Mică, str. Şoseaua Sibiului nr. 63, jud. Sibiu, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J32/1760/2004, C.U.I. RO 16961758, reprezentată de administrator BOGDĂNEL ADRIAN IOAN, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 152.931,91 

lei, din care 64.662,42 lei reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate şi 88.269,49 lei penalităţi de 

întârziere. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind depusă la 

registratura instanţei în data de 10.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 

200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 152.931,91 lei, din care 

64.662,42 lei reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate, emise în urma relaţiilor comerciale desfăşurate 

între petentă şi debitoare, iar 88.269,49 lei penalităţi de întârziere. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 facturi; 

 fişa client. 

În fapt, S.C. TOTAL TEHNIC S.R.L. a desfăşurat relaţii comerciale  cu debitoarea S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A., 

în baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

 Total Debit principal Penalităţi şi accesorii 

Solicitat 64.662,42 lei 64.662,42 lei 88.269,49 lei 

Acceptat 64.662,42 lei 64.662,42 lei 88.269,49 lei 

 În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciara constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. TOTAL TEHNIC S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 152.931,91 lei reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate şi a 

penalităţilor de întârziere. 

520. TRANS DANILA S.R.L. 

TRANS DANILA S.R.L., cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, str. Ernest Hemingway, nr. 28, jud. Cluj, având CIF 

RO18378115, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/467/2006, 

reprezentată de Societatea Civilă de Avocaţi ,,Iusco, Jucan” cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, str. Piteşti, nr. 9, ap. 6, jud 

Cluj, prin av. Tudor Jucan, a  formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei 

creanțe în cuantum de 26.518,53 lei reprezentând sold facturi neachitate emise în perioada 02.062021 - 22.12.2021, 

conform extrasului de cont şi a facturilor ataşate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită pentru 

depunerea declaraţiilor de creanţă fiind stabilit pentru data de 04.03.2022), respectiva declaraţie de creanță fiind 

înregistrată la sediul administratorului judiciar la data de 28.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare 

de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Împuternicire avocaţială; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Situaţie clienţi - Facturi neîncasate pe perioada 01.02.2022 - 28.02.2022; 

 Contract de servicii nr. 216. M/24.03.2021; 

 Factura nr. 815/02.06.2021; 

 Factura nr. 825/06.07.2021; 
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 Factura nr. 842/05.08.2021; 

 Factura nr. 852/03.09.2021; 

 Factura nr. 869/05.10.2021; 

 Factura nr. 883/03.11.2021; 

 Factura nr. 894/02.12.2021; 

 Factura nr. 902/22.12.2021. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea SC. TRANS DANILA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 26.518,53 lei reprezentând sold facturi neachitate emise în perioada 02.062021 - 

22.12.2021, conform extrasului de cont şi a facturilor ataşate. 

521. TRANSFEROVIAR GRUP SA 

TRANSFEROVIAR GRUP SA cu sediul social în Mun. Cluj Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/2165/2003, C.U.I. 15633191, a formulat o cerere de înscriere la masa 

credală a debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 4.229, 15 lei,  contravaloare facturilor restante neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

02.03.2022 S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 4.229,15 lei,  contravaloare 

facturilor restante neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Conform art. 106 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, în cazul în care, prin derogare de la prevederile art. 2.512 și următoarele 

din Codul civil, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar constată că a intervenit prescripția extinctivă a creanței, va 

notifica în acest sens creditorul, fără a mai face verificări de fond ale creanței pretinse. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator 

judiciara constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va proceda la înscrierea TRANSFEROVIAR GRUP 

SA în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, doar cu sumă în cuantum de 3.383,32 lei,  

contravaloare facturilor restante neachitate, suma în cuantum de 845,83, aferentă facturii nr. 6288/03.07.2018 urmează a 

fi respinsă pentru intervenţia prescripţiei. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

522. TRANSILVANIA HOLIDAY TRAVELS S.R.L. 

TRANSILVANIA HOLIDAY TRAVELS S.R.L., cu sediul în Sibiu, Str. Calea Dumbrăvii, nr. 101, Jud. Sibiu, 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J32/1000/1992, C.U.I. 794572, prin reprezentant convenţional 

MOLDOVEANU ŞI ASOCIAŢII SCA, cu sediul profesional în Bucureşti, str. Silvestru, nr. 12, sector 2, a formulat o 

cerere de admitere a creanţei împotriva debitoarei pentru suma de 20.405 lei, reprezentând contravaloarea facturilor 

fiscale neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declaraţia de creanţă la data de 25.02.2022. Petenta a făcut dovada achitării 

unei taxe judiciare de timbru de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 20.405 lei, reprezentând 

contravaloarea prestării de servicii de consultanţă şi rezervări bilete de avion, pentru care au fost emise facturi fiscale, 

neachitate de către debitoare. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Împuternicire avocaţială; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Facturile fiscale; 

 Fişa contului 411 pentru perioada 01.01.2022-31.01.2022; 

 Fişa contului 411 pentru anul 2021 până la data de 14.01.2022; 

 Fişa contului 401 pentru perioada 01.2021-12.2021. 

În fapt, S.C. TRANSILVANIA HOLIDAY TRAVELS S.R.L. a prestat servicii de consultanţă şi a rezervat bilete de 

avion, pentru care a emis facturi fiscale şi a predat către HIDROCONSTRUCŢIA S.A. biletele comandate. 

Majoritatea serviciilor prestate au fost achitate de către debitoare, rămânând în sold ultimele 7 facturi emise în perioada 

09.09.2021-14.01.2022, în cuantum total de 20.405 lei. 

https://lege5.ro/Gratuit/gi2tsmbqhe/codul-civil-din-2009?pid=56657206&d=2020-08-03#p-56657206
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În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. TRANSILVANIA HOLIDAY TRAVELS S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 

creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 20.405 lei reprezentând contravaloarea facturilor 

restante. 

523. TRANZIT PIATRA SRL 

TRANZIT PIATRA SRL cu sediul social în Patarlagele, sat Valea Viei, jud. Buzău, înregistrată în Registrul Comerțului 

sub nr. J10/447/10.05.1995, C.U.I. 7292875, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând o 

creanță în cuantum total de 269.723,18 lei, reprezentând debit restant rezultat din lucrări efectuate pentru societatea 

debitoare și contravaloare garanții de bună execuție. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

02.03.2022 S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 269.723,18 lei, reprezentând 

debit restant rezultat din lucrări efectuate pentru societatea debitoare și contravaloare garanții de bună execuție. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat că în realitate situația sumelor solicitate se prezintă după cum urmează: 

 112.776,14 lei servicii prestate și rămase neachitate 

 156.946,86 lei garanții de bună execuție pentru care nu sunt îndeplinite condițiile contractuale pentru restituire 

la acest moment. 

Așadar, în urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în 

insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la înscrierea TRANZIT PIATRA SRL în 

Tabelul Preliminar al Creditorilor, după cum urmează: 

 în categoria creanțelor chirografare, cu suma de 112.776,14 lei, creanță pură și simplă, necondiționată. 

 în categoria creanțelor chirografare, cu suma de 156.946,86 lei, reprezentând contravaloare garanții de bună 

execuție, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două 

părţi privind restituirea garanției. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

524. TUDOR ALIN S.R.L.  

TUDOR ALIN SRL, cu sediul social în com. SLATINA TIMIȘ, nr. 532, Judeţ CARAS SEVERIN, C.U.I. RO 

18833879, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J11/557/2006, reprezentată legal prin dl.  Viorel Tofan, a 

formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 92.356,62 

lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind înregistrat la grefa 

instanţei în data de 15.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 92.356,62 lei, reprezentând 

valoarea facturilor fiscale neachitate.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 factura nr 1582 din data de 30.06.2021 

 factura nr 1637/31.07.2021,  

 factura nr.1704/31.08.2021,  

 factura nr. 1737/30.09.2021,  

 fact 1784/30.10.2021,  

 fact1809/27.11.2021.  

În fapt, între societatea TUDOR ALIN S.R.L. și Hidroconstrucţia SA s-au desfăşurat relaţii comerciale în baza cărora 

creditoarea furniza agregate pentru beton, în baza cărora au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la 

termenul scadent menționat în facturi.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată prezentându-se astfel:  

Nr. crt. Nr. Factură Data factură Valoare factură Achitat/Stornat Rest de plată Acceptat 

1 1582 30.06.2021 13.132,54 lei 128,12 lei 13.004,42 lei 13.004,42 lei 
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2 1637 31.07.2021 3.200,51 lei 0,00 lei 3.200,51 lei 3.200,51 lei 

3 1704 31.08.2021 7.467,50 lei 0,00 lei 7.467,50 lei 7.467,50 lei 

4 1737 30.09.2021 778,02 lei 0,00 lei 778,02 lei 778,02 lei 

5 1784 30.10.2021 27.457,70 lei 0,00 lei 27.457,70 lei 27.457,70 lei 

6 1809 27.11.2021 40.448,47 lei 0,00 lei 40.448,47 lei 40.448,47 lei 

Total 92.484,74 lei 128,12 lei 92.356,62 lei 92.356,62 lei 

 În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. TUDOR ALIN S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 92.356,62 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante. 

525. UAT COMUNA LIVEZILE 

UAT COMUNA LIVEZILE cu sediul social în Livezile, nr. 59, jud. Alba, a formulat o cerere de înscriere la masa 

credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 9.267,54 lei, reprezentând contravaloare facturi 

fiscale neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

04.03.2022.S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  9.267,54 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată fiind într-adevăr dovedită. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea UAT COMUNA LIVEZILE în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 9.267,54 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

526.  UAT COMUNA SOIMUS 

UAT COMUNA SOIMUS cu sediul social în Soimus, str. Principala, având C.U.I. 4468358, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 2.822,00 lei, reprezentând debit datorat 

bugetului local. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță ulterior termenului limită stabilit de instanță 

(04.03.2022), respectiv la data de 15.03.2022, însă consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat ca notificarea acestui creditor nu a fost realizată și a fost repus de drept în termen.  

Totodată, se constată scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a creditoarei, în acord cu art. 30 din O.U.G. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbru și art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.  

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 2.822,00 lei, reprezentând 

debit datorat bugetului local. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Înstiinţare de plată; 

 Contract. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată fiind într-adevăr dovedită. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea UAT COMUNA SOIMUS în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 2.822,00 lei, reprezentând debit datorat bugetului local. 

527. UAT Oraş Mărăşeşti 

UAT Oraş Mărăşeşti, cu sediul în Oraşul Mărăşeşti, str. Siret, nr. 1, jud. Vrancea, C.U.I. 4410623, reprezentat de primar 

dl. Chitic Valerică Dorel, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe 

în cuantum de 197.561,36 lei, reprezentând contravaloarea utilităţilor consumate (gaze, energie electrică, apă, 

salubritate) şi contravaloarea serviciilor de pază. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 
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Se constată faptul că acest creditor a comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță. S-a probat, de 

asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 197.561,36 lei 

reprezentând contravaloarea utilităţilor consumate (gaze, energie electrică, apă, salubritate) şi contravaloarea serviciilor 

de pază. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 extras de cont la data de 19.01.2022; 

 extras de cont la data de 08.02.2022; 

 facturi fiscale. 

În fapt, UAT Oraş Mărăşeşti, în temeiul Contractului de închiriere nr. 23/01.10.2018, a închiriat debitoarei S.C. 

HIDROCONSTRUCŢIA S.A. un imobil cu destinaţia de spaţii de cazare, iar în perioada 16.06.2021 - 17.01.2022 a 

refacturat utilităţile consumate (gaze, energie electrică, apă, salubritate) şi serviciile de pază. Deşi facturile au fost 

comunicate debitoarei aceasta nu le-a achitat.  

În aceste condiții, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată 

că suma datorată către UAT Oraş Mărăşeşti se prezintă astfel: 

Nr. Crt. Data document Număr document Valoarea Sold - RON 

1 14.06.2021 1904 10.494,77 lei 

2 26.07.2021 1914 12.852,00 lei 

3 09.08.2021 1917 3.036,60 lei 

4 10.08.2021 1918 3.467,08 lei 

5 11.08.2021 1919 1.701,36 lei 

6 11.08.2021 1920 13.280,40 lei 

7 31.08.2021 1924 2.688,85 lei 

8 09.09.2021 1925 13.280,40 lei 

9 09.09.2021 1926 3.282,76 lei 

10 10.09.2021 1931 2.994,05 lei 

11 10.09.2021 1932 4.113,02 lei 

12 11.10.2021 1933 737,50 lei 

13 13.10.2021 1935 2.639,60 lei 

14 13.10.2021 1936 3.091,47 lei 

15 13.10.2021 1938 4.646,80 lei 

16 13.10.2021 1939 12.852,00 lei 

17 17.11.2021 1945 5.328,34 lei 

18 19.11.2021 1946 6.373,00 lei 

19 19.11.2021 1947 13.280,40 lei 

20 15.12.2021 1954 8.523,15 lei 

21 15.12.2021 1955 10.362,71 lei 

22 15.12.2021 1956 3.642,57 lei 

23 15.12.2021 1957 12.852,00 lei 

24 17.01.2022 2051 3.469,26 lei 

25 17.01.2022 2053 6.321,88 lei 

26 17.01.2022 2054 14.973,57 lei 

27 17.01.2022 2055 3.995,42 lei 

28 17.01.2022 2056 13.280,40 lei 

Total documente 197.561,36 lei 

 În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea UAT Oraş Mărăşeşti în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 197.561,36 lei reprezentând contravaloarea utilităţilor consumate (gaze, energie electrică, 

apă, salubritate) şi contravaloarea serviciilor de pază. 

528. Unitatea de Execuție Foraje Motru SA (UEF MOTRU SA) 

Unitatea de Execuţie Foraje Motru SA (UEF MOTRU SA)  cu sediul social în Motru, jud. Gorj, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J18/116/2002, având C.U.I. 14521289, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, 

solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 46.940,00 lei, reprezentând garanția de bună execuție. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

01.03.2022. 

În conformitate cu prevederile art. 115 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 

de insolvenţă este scutită de achitarea taxei judiciare de timbru. 
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Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 46.940,00 lei,  reprezentând 

garanția de bună execuție. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contracte; 

 Fişă client. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat că din suma solicitată, 28.190,00 lei reprezintă garanții de bună execuție pentru care 

nu sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea Unitatea de Execuție Foraje Motru SA (UEF MOTRU SA) în Tabelul Preliminar al Creditorilor, după cum 

urmează: 

 în categoria creanțelor chirografare, cu suma de 18.750,00 lei, creanță pură și simplă, necondiționată. 

 în categoria creanțelor chirografare, cu suma de 28.190,00 lei, reprezentând contravaloare garanții de bună 

execuție, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două 

părţi privind restituirea garanției. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

529.  Universitatea Tehnică de Construcții București 

Universitatea Tehnică de Construcții București, având sediul în București, b-dul Lacul Tei, nr. 122-124, sector 2, C.U.I. 

RO13726642, prin reprezentant legal Rector prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Văcăreanu, a formulat cerere de admitere a 

creanței pentru suma de 27.072,50 lei, reprezentând facturi neachitate, precum și 200 lei reprezentând contravaloarea 

taxei de timbru. 

Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă: 

Se constată că cererea a fost transmisă către administratorul judiciar la data de 15.02.2022, în termenul stabilit de 

instanță. Totodată, petenta a efectuat plata taxei de timbru în cuantum de 200 de lei, dovada fiind anexată declarației de 

creanță. 

Pe fondul cererii: 

Petenta solicită înscrierea la masa credală a creanței sale în cuantum de 27.072,50 lei, reprezentând contravaloarea 

serviciilor prestate în temeiul Contractului de prestări servicii nr. U.T.C.B. 34/2021 și a Contractului de prestări servicii 

nr. U.T.C.B. 35/2021, precum și suma de 200 lei aferentă taxei de timbru achitate. 

În susținerea pretențiilor sale, petenta a anexat: 

 Contractul de prestări servicii nr. U.T.C.B. 34/2021, înregistrat sub nr. 7956/07.09.2021; 

 Procesul-verbal de recepţie nr. 48/08.09.2021, înregistrat sub nr. 8034/09.09.2021; 

 Factura seria UTCB_CER nr. 7994/09.09.2021; 

 Contractul de prestări servicii nr. U.T.C.B. 35/2021, înregistrat sub nr. 8015/08.09.2021; 

 Procesul-verbal de recepţie nr. 49/08.09.2021, înregistrat sub nr. 8334/15.09.2021; 

 Factura seria UTCB_CER nr. 8000/15.09.2021; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru. 

În fapt, între Universitatea Tehnică de Construcții București și Hidroconstrucția S.A. au fost încheiate Contractele de 

prestări servicii nr. U.T.C.B. 34/2021 și 35/2021, ambele având ca obiect ”Determinări fizico-chimice asupra unor 

agregate”. 

În schimbul serviciilor și evaluărilor efectuate, societatea debitoare se obliga să achite contravaloarea acestora. Tarifele 

stabilite în acest sens în ambele contracte sunt aceleași, și anume: 

”- Determinarea reactivității față de alcalii prin metoda chimică conform SR 5440 - 750 lei/sort; 

- Determinarea reactivității față de alcalii prin metoda pe bare de mortar conform ASTM 12600 - 1000 lei/sort; 

- Evaluarea expansiunilor datorate reacțiilor alcalii-carbonati conform metodei ASTM C568 - 1500 lei.” 

În urma efectuării analizelor și încercărilor conform contractelor amintite, între părțile contractante au fost încheiate 

procese-verbale de recepție. 

Astfel, în temeiul Contractului nr. 34/2021 a fost încheiat Procesul-verbal de recepție nr. 48/2021, prin care s-a 

constatat faptul că au fost întocmite 4 rapoarte și s-au realizat 4 studii de determinare a reactivității față de alcalii prin 

metoda pe bare de mortar și un studiu de determinare a reactivității față de alcalii prin metoda chimică. Pe cale de 

consecință, s-a stabilit valoarea totală a lucrărilor recepționate la 16.000 lei, urmând ca la acestea să se adauge valoarea 

TVA. 

În urma încheierii procesului-verbal, petenta a emis factura având seria UTB_CER și nr. 7994, prin care a stabilit în 

sarcina debitoarei obligația de plată a sumei de 19.040 lei (16.000 lei + 3.040 lei TVA). 

De asemenea, în temeiul Contractului nr. 35/2021 a fost încheiat Procesul-verbal de recepție nr. 49/2021, prin care s-a 

constatat faptul că a fost întocmit un raport și s-au realizat 3 studii de determinare a reactivității față de alcalii prin 
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metoda pe bare de mortar și un studiu de determinare a reactivității față de alcalii prin metoda chimică. S-a stabilit, 

așadar, valoarea totală a lucrărilor recepționate la 6.750 lei, urmând ca la acestea să se adauge valoarea TVA. 

În urma încheierii procesului-verbal, petenta a emis factura având seria UTB_CER și nr. 8000, prin care a stabilit în 

sarcina debitoarei obligația de plată a sumei de 8.032,50 lei (6.750 lei + 1.282,50 lei TVA). 

Suma solicitată se prezintă defalcat conform datelor de mai jos: 

Nr. Crt. Data document Nr. document Sold - valoarea 

1 09.09.2021 7994 19.040,00 lei 

2 15.09.2021 8000 8.032,50 lei 

Total 27.072,50 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, administratorul judiciar a constatat 

faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la înscrierea Universitatea Tehnică de Construcții București în 

Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 

27.272,50 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante și a taxei de timbru achitate. 

530. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA cu sediul social în str. Memorandumului, nr.28, Cluj-Napoca, 

C.U.I. RO 13847750, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total 

de 16.756,35 lei, reprezentând contravaloare garanții de bună execuție. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

02.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 16.756,35 lei, reprezentând 

contravaloare garanții de bună execuție. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Balanță sintetică; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă nu erau fost îndeplinite 

condiţiile contractuale stabilite prin Contractul nr. 49/24.06.2008, obligaţia de restituire a garanției de bună execuție 

nefiind îndeplinită la acest moment.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia,  consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va proceda la înscrierea UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN 

CLUJ NAPOCA în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, 

în cuantum de 16.756,35 lei, reprezentând contravaloare garanții de bună execuție, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii 

cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi privind restituirea garanției. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

531. URBAN S.A.  

URBAN S.A., (în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective), cu sediul social în București, str. Munților, nr.2, 

sect.5, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr.  J40/8382/2014, C.U.I. RO7203606,  reprezentată legal de 

administrator judiciar CERES INSOLV S.P.R.L. și de administrator special ILIE MIHAELA, a formulat o cerere de 

înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de  4.847,07  lei,  reprezentând 

contravaloarea facturilor restante. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță la sediul 

administratorului judiciar la data de 24.02.2022.  

Menţionăm faptul că în cauză devin incidente prevederile art. 115 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, potrivit cărora: „Toate acţiunile introduse de administratorul judiciar sau de 

lichidatorul judiciar în aplicarea dispoziţiilor prezentului capitol, inclusiv pentru recuperarea creanţelor, sunt scutite de 

taxe de timbru.” 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 4.847,07 lei, reprezentând 

contravaloarea servicii salubrizare.  

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 
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 Contractele de prestări servicii de salubrizare, 

 Fise client (aferente fiecarui contract);  

 facturile existente in sold in evidenta subscrisei societati.  

În fapt, societatea URBAN S.A. a prestat servicii de salubrizare către debitoarea Hidroconstrucţia S.A., în baza cărora 

au fost emise facturi fiscale, neachitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi.  

Conform art. 106 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, în cazul în care, prin derogare de la prevederile art. 2.512 și următoarele 

din Codul civil, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar constată că a intervenit prescripția extinctivă a creanței, va 

notifica în acest sens creditorul, fără a mai face verificări de fond ale creanței pretinse. 

În acest context consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată că 

pentru facturile de mai jos a intervenit prescripția: 

Nr. 

document 

Data 

document 

Data 

scadentă 

Perioada de 

facturare 

Valoare 

factură 
Achitat 

Rest de 

plată 
Acceptat Respins 

2859589 31.03.2018 30.04.2018 
01.03.2018-

31.03.2018 
39,08 lei 0,00 lei 39,08 lei 0,00 lei 39,08 lei 

2876400 31.12.2018 30.01.2019 
01.12.2018-

31.12.2018 
39,08 lei 0,00 lei 39,08 lei 0,00 lei 39,08 lei 

TOTAL 78,16 lei 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este parţial întemeiată și va 

proceda la înscrierea URBAN S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu suma în 

cuantum de 4.768,91 lei reprezentând contravaloarea facturilor restante.În temeiul art. 110 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, 

creditorul cu privire la măsura luată. 

532. UTILBEN SRL 

UTILBEN SRL CU SEDIUL ALES LA SCA MOSCOVITS, STEOPAN, ILIAN, LASCAU cu sediul social în Mun. 

Carei, Calea Armatei Române, nr. 78, jud. Satu Mare, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J30/438/2006, având 

CUI RO 18643343, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în 

cuantum de 2.101,69 lei, reprezentând debit principal și penalităţi de întârziere. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

03.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  2.101,69 lei, reprezentând 

debit principal și penalităţi de întârziere. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Împuternicire avocațială; 

 Factura; 

 Fișă analitică; 

 Tabel calcul penalităţi; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată fiind într-adevăr dovedită. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar   a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea  UTILBEN SRL CU SEDIUL ALES LA SCA MOSCOVITS, STEOPAN, ILIAN, LASCAU  în Tabelul 

Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de  2.101,69 lei, 

reprezentând debit principal și penalităţi de întârziere. 

533. Valrom Industrie S.R.L.  
Valrom Industrie S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Bd. Preciziei, nr. 28, Sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerțului sub nr. J40/4810/1996, având cod fiscal RO 8529679, reprezentată prin Cătălin Coraci, în calitate de 

administrator, a solicitat  înscrierea la masa credală a debitoarei Hidroconstrucția S.A. cu o creanţă în cuantum de 

1.743.022,27 lei,  reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate de către debitoare. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Cu titlu preliminar, învederăm faptul că în data de 05 Ianuarie 2022, societatea Valrom Industrie S.R.L. a depus în 

prezentul dosar o Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei Hidroconstrucţia S.A., fiind, de 

asemenea, achitată taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 de lei. 

În consecinţă, prin intermediul Încheierii Civile pronunţată în data de 19 Ianuarie 2022, Tribunalul Bucureşti, Secţia a 

VII-a Civilă, a dispus calificarea drept declaraţie de creanţă a Cererii formulată de societatea Valrom Industrie S.R.L., în 

temeiul art. 66 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

https://lege5.ro/Gratuit/gi2tsmbqhe/codul-civil-din-2009?pid=56657206&d=2020-08-03#p-56657206
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Ulterir, la data de 15 Februarie 2022, creditoarea şi-a precizat creanţa, în sensul că a solicitat să fie înscrisă la masa 

credală a debitoarei cu suma în cuantum de 1.623.022,27 lei, reprezentând valoarea facturilor achitate parţial de către 

debitoare.  

Pe fondul cererii: 

Prin intermediul Cererii formulate, societatea Valrom Industrie S.R.L. a solicitat înscrierea la masa credală a 

Hidroconstrucția S.A. cu suma de 1.743.022,27 lei, temeiul creanței fiind constituit de facturile fiscale emise în temeiul 

Contractului de procurare resurse materiale nr. 5 din 31 Ianuarie 2019. 

În dovedirea pretențiilor invocate au fost anexate următoarele documente: 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Contractul de procurare resurse materiale nr. 5/31.01.2019 (nr. 190181/14.05.2019), împreună cu anexele 

acestuia; 

 Actul adiţional nr. 1/14.05.2019 la Contratul cadru de furnizare nr. 190181/14.05.20149; 

 Situaţie centralizată a facturilor fiscale;  

 Oferta de servicii formulată de R & I Group S.P.R.L.;  

 Facturi fiscale emise în perioada 19.01.2021 - 08.12.2021, împreună cu comenzile, avizele de însoţire a mărfii 

şi scrisorile de transport aferente acestora. 

În fapt, între Hidroconstrucţia S.A., în calitate de cumpărător şi Valrom Industrie S.R.L., în calitate de vânzător, a fost 

încheiat Contractul de procurare resurse materiale nr. 5 din 31.01.2019 (nr. 190181/14.05.2019
5
), având ca obiect 

“vânzarea şi livrarea de către VÂNZĂTOR către CUMPĂRĂTOR de camine de racord din HDPE DE 1000 mm (...) cu 

specificaţiile şi preţurile unitare prevăzute în Anexa nr. 1 şi specificaţiile tehnice prevăzute în Anexa nr. 2 - ce vor fi 

livrate conform prevederilor contractuale”. 

Ulterior, între cele două societăţi a fost încheiat Actul adiţional nr. 1/14.05.2019, potrivit căruia se completează/modifică 

Contractractul cadru de furnizare, după cum urmează: 

“Art. 1 Se completează contractul cu următorul Preambul:  

Având în vedere că:  

-  Vânzătorul şi Cumpărătorul au încheiate şi derulează contracte de achiziţii mărfuri;  

- În funcţie de proiectele ce vor fi adjudecate de Cumpărător, acesta doreşte în continuare să perfecteze alte 

contracte de achiziţie mărfuri de la Vânzător;  

- Vânzătorul doreşte şi Cumpărătorul acceptă să reglementeze unele aspecte legate de derularea operaţiunilor 

comerciale dintre societăţi legate de vânzarea/achiziţia mărfurilor produse, comercializate de Vânzător,  

se încheie prezentul Contract Cadru după cum urmează:  

Art. 2. Se modifică Art. 1: Obiectul contractului care va avea următorul conţinut: 

1.1. Vânzătorul se obligă să vândă, iar Cumpărătorul să cumpere mărfurile/produsele din gama celor comercializate de 

Vânzător, în cantităţile şi la termenele convenite, cu specificaţia tehnică acceptată de Cumpărător, la preţurile stabilite 

prin Contractele încheiate de Cumpărător sau subunităţile sale pentru fiecare proiect în parte. Subunităţile 

Cumpărătorului, după analiza şi acceptarea ofertelor de preţ, pot comanda produse care nu se regăsesc în contractele 

încheiate pe proiect, dar care se află în stocul Vânzătorului, produse ce trebuie fabricate de către acesta sau comandate la 

furnizorii lui.” 

Astfel, prin raportare la aspectele anterior expuse, societatea Valrom Industrie S.R.L. a emis facturile fiscale pe care este 

fundamentată solicitarea de înscriere la masa credală a debitoarei Hidroconstrucţia S.A., în cuantum total de 

1.623.022,27 lei.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată fiind într-adevăr dovedită. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea  Valrom Industrie S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 1.623.022,27 lei, reprezentând debit principal neachitat. 

534. Vasistas Grup S.R.L 

Vasistas Grup S.R.L., cu sediul în Piteşti, str. Depozitelor, nr. 20, corp clădire 48F, înmatriculată în Registrul 

Comerţului sub nr. J03/1468/2004, având CUI RO16711840, reprezentată legal de Buzuc Delioara, a formulat o cerere 

de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 299.228,20 lei reprezentând 

contravaloare lucrări executate în cuantum de 123.389,26 lei şi garanţii de bună-execuţie în cuantum de 175.838,94 lei. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită pentru 

depunerea declaraţiilor de creanţă fiind stabilit pentru data de 04.03.2022), respectiva declaraţie de creanță fiind 

înregistrată la sediul administratorului judiciar la data de 01.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare 

de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au 

fost anexate următoarele documente: 

                                                           

5 Potrivit art. 4.1. din cuprinsul 4 Intrarea în vigoare şi durata Contractului, “Prezentul contract intră în vigoare la 
data semnării lui de către părţi”.  
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 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Act adiţional nr. 1/2017 la contractul de prestări nr. 92/2/IES 1492/07.07.2017 la contractul de execuţie de 

lucrări nr. 21DI/26.01.2014; 

 Contractul de prestaţii nr. 1512P din 27.05.2019 la contractul nr. 18.07.2018; 

 Actul adiţional nr. 1 la Contractul de prestaţii nr. 1512P din 27.05.2019; 

 Actul adiţional nr. 2 la Contractul de prestaţii nr. 1512P din 27.05.2019; 

 Factura nr. 2389/01.09.2019; 

 Factura nr. 2407/17.12.2021; 

 Factura nr. 2182/22.02.2018; 

 Situaţia garanţiilor; 

 Fişa de cont pentru operaţiuni cu furnizori, cont 411.01.01, în perioada Ianuarie 2021 - Decembrie 2021; 

 Fişa de cont pentru operaţiuni cu furnizori, cont 411.01.02, în perioada Ianuarie 2021 - Decembrie 2021. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat că din suma solicitată, 175.838,94 lei reprezintă garanții de bună execuție pentru 

care nu sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea Vasistas Grup S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, după cum urmează: 

 în categoria creanțelor chirografare, cu suma de 123.389,26 lei, creanță pură și simplă, necondiționată. 

 în categoria creanțelor chirografare, cu suma de 175.838,94 lei, reprezentând contravaloare garanții de bună 

execuție, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două 

părţi privind restituirea garanției. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

535.    VERDER ROMÂNIA SRL 
VERDER ROMANIA SRL cu sediul social în Bucureşti, Drumul Balta Doamnei, nr. 57-61, sector 3, înregistrată în 

Registrul Comerțului sub nr. J40/23697/1994, C.U.I. RO 6563054, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 1.447.822,92  lei, reprezentând contravaloarea debit neachitat. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță ulterior termenului limită stabilit de instanță 

(04.03.2022), respectiv la data de 17.03.2022, însă consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat ca notificarea acestui creditor nu a fost realizată și a fost repus de drept în termen.  

S-a probat  achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 1.447.822,92  lei, 

reprezentând contravaloarea debit neachitat. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Extras cont; 

 Contract; 

 Comanda; 

 Factură avans; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată fiind într-adevăr dovedită. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea VERDER ROMANIA SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum de 1.447.822,92  lei, reprezentând contravaloarea debit neachitat, sub condiţia 

suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două părţi privind restituirea garanției. 

536. VESTRA INDUSTRY S.A. 

VESTRA INDUSTRY S.A., cu sediul în sat Cătămăreşti Deal, com. Mihai Eminescu, str. Mihai Eminescu, nr. 85, jud. 

Botoşani, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J07/58/2016, C.U.I. RO1596949, a formulat o cerere de înscriere 

la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 68.229,28 lei, din care: 

 67.019,87 lei reprezentând contravaloarea facturilor emise și neachitate; 
 1.209,41 lei reprezentând penalităţi de întârziere pentru debitul neachitat, calculate până la data de 

19.01.2022. 
Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind depusă la 

sediul administratorului judiciar în data de 02.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 
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Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 68.229,28 lei, din care: 

 67.019,87 lei reprezentând contravaloarea facturilor emise și neachitate; 
 1.209,41 lei reprezentând penalităţi de întârziere pentru debitul neachitat, calculate până la data de 

19.01.2022. 
În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Contractul de procurare resurse materiale nr. 1/9509/19.11.2019; 

 Facturile fiscale. 

În fapt, S.C. VESTRA INDUSTRY S.A., a desfăşurat relaţii contractuale  cu debitoarea S.C. HIDROCONSTRUCŢIA 

S.A., iar în temeiul Contractului de procurare resurse materiale nr. 1/9509/19.11.2019 au fost emise facturi care nu au 

fost achitate de către debitoare la termenul scadent menționat în facturi. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată fiind într-adevăr dovedită. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. VESTRA INDUSTRY S.A. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 68.229,28 lei reprezentând contravaloarea facturilor neachitate şi a 

penalităţilor de întârziere pentru debitul neachitat, calculate până la data de 19.01.2022. 

537. VIA CARPATIA CONSULT S.R.L. 

VIA CARPATIA CONSULT S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Str. Stoian Popescu, nr. 10-12, sector 6, nr. de ordine 

în Registrul Comerţului J40/2476/2008, având CUI RO23268259, reprezentată legal de dl. Iancu Ion Gabriel şi 

convenţional de av. Raluca Buşală, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea 

unei creanțe în cuantum de 27.400 lei, reprezentând creanţă certă, lichidă şi exigibilă care nu a fost achitată de către 

debitoare. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță (termenul limită pentru 

depunerea declaraţiilor de creanţă fiind stabilit pentru data de 04.03.2022), respectiva declaraţie de creanță fiind 

înregistrată la dosarul cauzei la data de 21.02.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Analizând pe fond declaraţia de creanţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat că, în dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Contract de asociere nr. 1/2678/04.05.2018; 

 Act adiţional nr. 1 la contractul de asociere nr. 1/2678/04.05.2018; 

 Factura seria VCC nr. 2018-07-0635/05.07.2018; 

 Factura seria VCC nr. 2018-11-0653/26.11.2018; 

 Factura seria VCC nr. 2019-12-0692/06.12.2019; 

 Factura seria VCC nr. 2020-08-0718/14.08.2020; 

 Factura seria VCC nr. 2020-12-0747/02.12.2020; 

 Fişa sintetică creditoare la data de 31.12.2021; 

 Dovada achitării taxei judiciare de timbru; 

 Împuternicire avocaţială. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar a constatat că din suma solicitată, 1.620,00 lei reprezintă garanții de bună execuție pentru care 

nu sunt îndeplinite condițiile contractuale de restituire. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea VIA CARPATIA CONSULT S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, după cum urmează: 

 în categoria creanțelor chirografare, cu suma de 25.780,00 lei, creanță pură și simplă, necondiționată. 

 în categoria creanțelor chirografare, cu suma de 1.620,00 lei, reprezentând contravaloare garanții de bună 

execuție, sub condiţia suspensivă a îndeplinirii cumulative a clauzelor din contractul încheiat între cele două 

părţi privind restituirea garanției. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

538. VIVA COM SRL 

VIVA COM SRL cu sediul social în Tg. Mureş, str. Livezeni, nr. 79A, CP-540566, înregistrată în Registrul Comerțului 

sub nr. J26/1010/1994, C.U.I. RO6359535, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând o 

creanță în cuantum total de 15.408,41 lei, reprezentând contravaloarea facturi fiscale neachitate și penalităţi de 

întârziere. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul 

administratorului judiciar la data de 01.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum 

de 200 de lei. 
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Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  15.408,41 lei, reprezentând 

contravaloarea facturi fiscale neachitate și penalităţi de întârziere.   

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Factura MV817/27.12.2021; 

 Contracte; 

 Situație lucrării; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată fiind într-adevăr dovedită. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea  VIVA COM SRL  în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 15.408,41 lei, reprezentând contravaloarea facturi fiscale neachitate și penalităţi de 

întârziere. 

539. S.C. GEOMED EXPERT S.R.L. 

S.C. GEOMED EXPERT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Calea Văcăreşti - SUN OFFICE - intrarea A, nr. 391, et. 3 ap. 

Birou 303, Sector 4, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J22/2176/2003, C.U.I. RO15946407, reprezentată prin 

Palade Mandita, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în 

cuantum de 1.104.116,74 lei, din care: 

 1.094.227,04 lei reprezentând contravaloarea facturilor fiscale emise și neachitate; 
 9.889 lei reprezentând penalităţi de întârziere pentru debitul neachitat, calculate conform prevederilor 

contractuale, până la data de 18.01.2022. 
Creditorul beneficiază de o cauză de preferinţă (conform Avizului de Ipotecă Mobiliară - Registrul Naţional de 

Publicitate Mobiliară 2021-12171757529425-HDB). 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, fiind depusă la 

sediul administratorului judiciar în data de 04.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în 

cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, creditorul arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 1.104.116,74 lei, din care: 

 1.094.227,04 lei reprezentând contravaloarea facturilor fiscale emise și neachitate; 
 9.889 lei reprezentând penalităţi de întârziere pentru debitul neachitat, calculate conform prevederilor 

contractuale, până la data de 18.01.2022. 
În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturile fiscale; 

 Formularul de aviz de ipotecă iniţial; 

 Avizul de Ipotecă Mobiliară - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară 2021-12171757529425-

HDB. 

În fapt, S.C. GEOMED EXPERT S.R.L., a desfăşurat relaţii comerciale cu debitoarea S.C. HIDROCONSTRUCŢIA 

S.A., în baza cărora au fost emise facturi care nu au fost achitate de către debitoare la termenul scadent menționat în 

facturi.   

În aceste condiții, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar constată 

că suma datorată către S.C. GEOMED EXPERT S.R.L. se prezintă astfel: 

Nr

. 

crt

. 

Nr. 

Factur

ă 

Data 

factură 

Data 

scadentă 

Valoare 

factură 

Achitat/ 

Stornat 

Rest de 

plată 

Data 

calcul 

penalităţi 

Zile 

întârzier

e 

Procent 

penalizato

r 

Cuantum 

penalităţi 
Acceptat 

1 164 

30.06.202

1 

30.07.202

1 

135.689,00 

lei   
 

 
 

  

2 165 

30.06.202

1 

30.07.202

1 

24.582,26 

lei 

1.286,9

9 lei 

23.295,27 

lei 

19.01.202

2 

173 

0,50% 

20.150,41 

lei 

43.445,68 

lei 

3 166 

30.06.202

1 

30.07.202

1 1.741,37 lei 0,00 lei 

1.741,37 

lei 173 

1.506,29 

lei 3.247,66 lei 

4 170 

31.07.202

1 

30.08.202

1 

158.508,00 

lei 0,00 lei 

158.508,0

0 lei 142 

112.540,6

8 lei 

271.048,68 

lei 

5 171 

31.07.202

1 

30.08.202

1 

27.146,16 

lei 0,00 lei 

27.146,16 

lei 142 

19.273,77 

lei 

46.419,93 

lei 
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6 172 

31.07.202

1 

30.08.202

1 771,85 lei 0,00 lei 771,85 lei 142 548,01 lei 1.319,86 lei 

7 174 

01.09.202

1 

01.10.202

1 

152.677,00 

lei 0,00 lei 

152.677,0

0 lei 110 

83.972,35 

lei 

236.649,35 

lei 

8 175 

01.09.202

1 

01.10.202

1 

25.100,00 

lei 0,00 lei 

25.100,00 

lei 110 

13.805,00 

lei 

38.905,00 

lei 

9 176 

01.09.202

1 

01.10.202

1 865,46 lei 0,00 lei 865,46 lei 110 476,00 lei 1.341,46 lei 

10 177 

01.10.202

1 

31.10.202

1 

144.942,00 

lei 0,00 lei 

144.942,0

0 lei 80 

57.976,80 

lei 

202.918,80 

lei 

11 178 

01.10.202

1 

31.10.202

1 

31.511,53 

lei 0,00 lei 

31.511,53 

lei 80 

12.604,61 

lei 

44.116,14 

lei 

12 179 

01.10.202

1 

31.10.202

1 561,75 lei 0,00 lei 561,75 lei 80 224,70 lei 786,45 lei 

13 180 

01.10.202

1 

31.10.202

1 

-8.330,00 

lei 0,00 lei 

-8.330,00 

lei 80 

-3.332,00 

lei 

-11.662,00 

lei 

14 184 

01.11.202

1 

01.12.202

1 

138.159,00 

lei 0,00 lei 

138.159,0

0 lei 49 

33.848,96 

lei 

172.007,96 

lei 

15 185 

01.11.202

1 

01.12.202

1 5.890,24 lei 0,00 lei 

5.890,24 

lei 49 

1.443,11 

lei 7.333,35 lei 

16 186 

01.11.202

1 

01.12.202

1 9.369,74 lei 0,00 lei 

9.369,74 

lei 49 

2.295,59 

lei 

11.665,33 

lei 

17 189 

30.11.202

1 

30.12.202

1 

144.585,00 

lei 0,00 lei 

144.585,0

0 lei 20 

14.458,50 

lei 

159.043,50 

lei 

18 190 

30.11.202

1 

30.12.202

1 9.575,19 lei 0,00 lei 

9.575,19 

lei 20 957,52 lei 

10.532,71 

lei 

19 193 

03.01.202

2 

02.02.202

2 

90.881,49 

lei 

701,90 

lei 

90.179,59 

lei -14 

-6.312,57 

lei 

83.867,02 

lei 

20 195 

31.01.202

2 

02.03.202

2 

27.489,10 

lei 0,00 lei 

27.489,10 

lei -42 

-5.772,71 

lei 

21.716,39 

lei 

Total 

1.121.716,1

4 lei 

1.988,8

9 lei 

984.038,2

5 lei    

360.665,0

1 lei 

1.344.703,2

6 lei 

În susţinerea calităţii de creditor garantat, creditorul a invocat drepturi de preferinţă conform următoarelor documente:  

 Avizul de Ipotecă Mobiliară - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară 2021-12171757529425-

HDB. 

Verificând avizul de ipotecă mobiliară consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de 

administrator judiciar constată că în realitate, S.C. GEOMED EXPERT S.R.L., doar și-a înscris facturile emise în 

Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară 2021-12171757529425-HDB, fără a avea drepturi de preferință asupra unor 

active ale debitoarei. 

Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării declaraţiei de creanţă, a modului de calcul şi a sumelor datorate, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat că suma 

solicitată este întemeiată, sens în care va procedat la înscrierea S.C. GEOMED EXPERT S.R.L. în Tabelul Preliminar al 

Creditorilor, cu suma de 1.104.116,74 lei, însă în categoria creanțelor chirografare, fiind respinsă solicitarea de înscriere 

în categoria creanţelor garantate. 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  
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540. WEBTRADE MARKETING SRL 

WEBTRADE MARKETING SRL, cu sediul social în Bucureşti, str. Viitorului nr. 96, sector 2, înregistrată la Registrul 

Comerțului sub nr. J40/6553/2011, RO 28555370, reprezentată legal prin DI. GOANTA MIHAI FLORIN a formulat o 

cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 9,247.20 lei, reprezentând debit 

restant. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul 

administratorului judiciar la data de 02.03.2022. S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum 

de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de  9,247.20 lei, reprezentând 

debit restant.   

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Factura fiscale; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată fiind într-adevăr dovedită.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea WEBTRADE MARKETING SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 9,247.20 lei, reprezentând contravaloarea facturi fiscale 

neachitate. 

541. WIRTGEN ROMÂNIA S.R.L. 

WIRTGEN ROMÂNIA S.R.L., cu sediul social în Otopeni, str. Zborului, nr. 1, jud. Ilfov, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J23/5397/2003, C.U.I. 1572361, reprezentată convențional de SCA Stancu, Rachitan şi Asociaţii, cu 

sediul procesual ales în Bucureşti, Calea Moşilor, nr. 51, et. 1, Sector 3, a formulat o cerere de înscriere la masa credală 

a debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 65.116,17 lei astfel: 

 64.916,17 lei reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate; 
 200 lei reprezentând taxa judiciară de timbru, sumă avansată cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a comunicat declarația de creanță în termenul stabilit de instanță. S-a probat, de 

asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 65.116,17 lei astfel: 

 64.916,17 lei reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate; 
 200 lei reprezentând taxa judiciară de timbru, sumă avansată cu titlu de cheltuieli de judecată. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 fişă de cont cu soldul datorat; 

 contractul cadru de livrare piese şi service nr. 11968/05.02.2015; 

 facturi fiscale şi oferte; 

 comenzile emise de debitoare. 

În fapt, S.C. WIRTGEN ROMÂNIA S.R.L. a desfăşurat relaţii comerciale cu debitoarea S.C. HIDROCONSTRUCŢIA 

S.A., în baza cărora a fost emise facturi care nu au fost achitate de către debitoare la termenele scadente.  

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată fiind într-adevăr dovedită.  

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea S.C. WIRTGEN ROMÂNIA S.R.L. în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor 

chirografare, cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 65.116,17 lei, compusă din suma în cuantum de 64.916,17 lei 

reprezentând contravaloarea facturilor fiscale neachitate, şi 200,00 lei reprezentând taxa judiciară de timbru, sumă 

avansată cu titlu de cheltuieli de judecată. 

542. WISE PAVAJE SRL 

WISE PAVAJE SRL cu sediul social în Căzănești, nr. 204, jud. Vâlcea, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. 

J38/44/2010, C.U.I. 26449268, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând o creanță în 

cuantum total de 84.362,04 lei, reprezentând contravaloare facturilor restante neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

01.03.2022 S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 84.362,04 lei, reprezentând 

contravaloare facturilor restante neachitate.    

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 
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 Facturi fiscale; 

 Notă de negociere; 

 Bilete la ordin; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată fiind într-adevăr dovedită. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea WISE PAVAJE SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu întreaga 

sumă solicitată, în cuantum de 84.362,04 lei, reprezentând contravaloare facturilor restante neachitate.  

543. ZIGGIOTTO INDUSTRIES SRL 

ZIGGIOTTO INDUSTRIES SRL cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Fagarasului, nr. 22, jud. Cluj, a formulat o cerere 

de înscriere la masa credală a debitoarei, solicitând o creanță în cuantum total de 74.077,50  lei, reprezentând 

contravaloare facturilor restante neachitate.  

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, respectiv la data de 

02.03.2022 S-a probat, de asemenea, achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 74.077,50  lei, reprezentând 

contravaloarea facturi fiscale.   

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Filă cec și refuz de plată pentru lipsă disponibil bănesc; 

 Fișă obligații de plată; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată  fiind identificată și în 

contabilitatea debitoarei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorţiul de practicieni în insolvență 

desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda la 

înscrierea ZIGGIOTTO INDUSTRIES SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, 

cu întreaga sumă solicitată, în cuantum de 74.077,50  lei, reprezentând contravaloare facturilor restante neachitate. 

544. ZONE CONSTRUCT SRL 

ZONE CONSTRUCT SRL cu sediul social în Mun. Câmpina, str. Bobalna, nr. 16, jud. Prahova, înregistrată în Registrul 

Comerțului sub nr. J29/286/2006, având C.U.I. RO  18377020, a formulat o cerere de înscriere la masa credală a 

debitoarei, solicitând înscrierea unei creanțe în cuantum de 2.615,35 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale 

neachitate. 

Sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă: 

Se constată faptul că acest creditor a depus declarația de creanță în termenul stabilit de instanță, la sediul 

administratorului judiciar la data de 28.02.2022.  

Nu s-a probat  achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei. 

Pe fondul cererii: 

Prin cererea formulată, petenta arată că solicită înscrierea la masa credală cu suma totală de 2.615,35 lei, reprezentând 

contravaloare facturi fiscale neachitate. 

În dovedirea pretențiilor invocate, au fost anexate următoarele documente: 

 Facturi fiscale; 

 Contract; 

 Chitanţă taxă judiciară de timbru. 

Analizând cererea şi înscrisurile depuse de petentă, consorţiul de practicieni în insolvență desemnat în calitate de 

administrator judiciar a constatat temeinicia susținerilor acestei societăți, creanța înregistrată  fiind identificată și în 

contabilitatea debitoarei. 

În urma analizării cererii de admitere a creanței și a înscrisurilor anexate acesteia, consorțiul de practicieni în insolvență 

ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a constatat faptul că suma solicitată este întemeiată și va proceda 

la înscrierea   ZONE CONSTRUCT SRL în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanțelor chirografare, cu 

întreaga sumă solicitată, în cuantum 2.615,35 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. 

CREDITORI PERSOANE FIZICE CONTRACTE DE MANDAT: 

În temeiul prevederilor art. 99, alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar a întreprins 

demersurile necesare în vederea notificării prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, a tuturor 

creditorilor cunoscuți, printre persoanele notificate fiind şi persoanele fizice ce au avut încheiate cu debitoarea 

Hidrocontrucţia S.A. contracte de mandat, persoane numite în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.  
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În acest sens, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar, a 

analizat declaraţiile de creanţă formulate de către persoanele antemenţionate, iar în urma verificării temeiniciei 

pretenţiilor, au fost admise/respinse parţial următoarele creanţe:  

 NUMELE ȘI PRENUMELE Adresă TOTAL solicitat TOTAL acceptat 

1 Bindileu Elena Silvia date cu caracter personal 148.406,00 148.406,00 

2 Chitu Traian date cu caracter personal 40.448,00 40.448,00 

3 Hristofor Mircea Florin date cu caracter personal 66.214,00 66.214,00 

4 Peciu Florianu Dorel date cu caracter personal 85.961,00 85.961,00 

5 Radu Ioan date cu caracter personal 38.381,00 38.381,00 

6 Sarghiuta Corneliu Radu date cu caracter personal 27.286,00 27.286,00 

7 Popovici Ernest-Virgil date cu caracter personal 69.286,00 69.286,00 

8 Tirziu Viorel date cu caracter personal 27.286,00 27.286,00 

9 Popa Eugen date cu caracter personal 106.789,00 106.789,00 

10 Barjoveanu Ioan date cu caracter personal 19.526,00 19.526,00 

11 Bogdanovici Romeo date cu caracter personal 104.686,00 104.686,00 

12 Peciu Florianu Florina date cu caracter personal 58.772,00 58.772,00 

13 Timofti Dorian date cu caracter personal 75.093,00 75.093,00 

14 Bardasu Ion date cu caracter personal 53.774,00 53.774,00 

15 Bindileu Ciprian Vasile date cu caracter personal 20.286,00 20.286,00 

16 Gecan Mihail date cu caracter personal 59.889,00 59.889,00 

17 Mazare Cristinel date cu caracter personal 35.114,00 35.114,00 

18 Maracineanu Iulian date cu caracter personal 40.209,00 40.209,00 

19 Mischie Minel date cu caracter personal 66.234,00 66.234,00 

20 Mititelu Adrian date cu caracter personal 55.210,00 55.210,00 

21 Schiau Ion date cu caracter personal 71.523,00 71.523,00 

22 Stanciu Octavian date cu caracter personal 73.737,00 73.737,00 

23 Dabura Ioan date cu caracter personal 48.454,00 48.454,00 

24 Paunica Ionut date cu caracter personal 69.715,00 
56.960,00 

12.755,00 

25 Totolea Aristotel date cu caracter personal 76.431,00 76.431,00 

26 Hornoiu Dumitru date cu caracter personal 

91.776,00 91.776,00 

169.310,66 160.159,91 

659.368,19  

27 Iacob Ion date cu caracter personal 1.042,00 1.042,00 

28 Marcean Vasile date cu caracter personal 2.855,00 2.855,00 

29 Rosca Monica Carmen date cu caracter personal 894,00 894,00 

30 Capritescu Mirela CA date cu caracter personal 1.000,00 1.000,00 

31 Pruteanu Mirela CA date cu caracter personal 2.000,00 2.000,00 

 TOTAL GENERAL  2.466.955,85 1.798.436,91 

Având în vedere analiza consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar 

asupra declaraţiilor depuse se impun următoarele precizări în ceea ce priveşte următoarele creanţe. 

V. Păunică Ionuţ 

În fapt, între dl. Păunică Ionuţ şi societatea debitoare Hidroconstrucţia S.A. a fost încheiat Contractul de Mandat nr. 

89/14.09.2021, creditorul fiind numit de către consiliul de administrație al debitoarei în funcţia de Director 

Sucursala Iordania.  

Astfel, în perioada vizată analizei, creditorul a plătit impozit pentru venitul înregistrat în Bulgaria, precum şi-n 

același timp pentru veniturile obţinute în România s-a calculat și a fost reţinut de către instituția bugetară impozit pe 

veniturile obţinute.Având în vedere convenţia de evitare a dublei impuneri asupra veniturilor obţinute  dintre 

Bulgaria – România, acest creditor urmează a fi înscris la masa credală a debitoarei sub condiţia rezolutorie a 

recuperarii de societate de la unitatea fiscală teritorială a valorii respective. 

Paunica Ionut 

Denumire Valoare solicitata 

Sume acceptate 

certe Sume sub condiţie rezolutorie 

Remuneraţie luna 11.2021 7.786,00 lei 20.286,00 lei  
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Remuneraţie luna 12.2021 12.500,00 lei 

Impozit venit din salarii reţinut 10.2019-07.2021 - 

evitarea dublei impuneri România-Bulgaria 
12.755,00 lei  

12.755,00 lei 

Indemnizaţie concediu de odihnă 33.566,00 lei 33.566,00 lei  

Decont cheltuieli de serviciu 3.107,00 lei 3.107,00 lei  

Total 69.714,00 lei 56.959,00 lei 12.755,00 lei 

*Sub condiție rezolutorie - a recuperării de societate de la unitatea fiscală teritorială 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

VI.  Hornoiu Dumitru 

În ceea ce priveşte solicitarea creditorului chirografar privind valoarea de 151.318 USD, reprezentând 60% din 

valorile decontate de Hidroconstrucţia din Joint Venture Hidroconstrucţia – Zozik aferente cheltuielilor efectuate de 

societate, aceasta este neîntemeiată.  

Astfel, între Hidroconstrucţia și domnul Hornoiu nu există o convenţie privind perceperea unui onorariu procentual 

din veniturile obţinute de către cele două societăţi  în relaţiile comerciale desfăşurate.  

Creditorul în baza contractului de mandat și a reglementărilor interne avea dreptul la o remuneratie fixa și la o 

indemnizaţie de detaşare - diurna.  

Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă: „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în 

lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii insolvenţei”. 

În considerarea acestor aspecte, consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator 

judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în vedere cursul BNR valabil pentru data de 

19.01.2022 (valabil pentru data deschiderii procedurii), respectiv 1 EUR = 4.9447 RON.  

 Aşadar, aplicând conversia sus menţionată, creanţa solicitată de către creditor este următoarea: 36.755,00 

Euro*4,9447 RON = 160.159,91 lei. 

Sintetizând, creanţa ce urmează a se înscrie la masa credală se prezintă conform următorului tabel: 

Denumire Valoare acceptată Valoarea acceptată - lei 

Remuneraţie luna 11.2021 8.786,00 lei 

91.776,00 lei 91.776,00 lei Remuneraţie luna 12.2021 13.500,00 lei 

Indemnizaţie concediu de odihnă 69.490,00 lei 

Diurnă pentru anul 2019 $23.835,00 

$36.755,00 

103.861,01 lei 

Diurnă pentru anul 2020 $11.865,00 51.701,74 lei 

Cheltuieli administrative aferente anului 

2020 
$1.055,00 4.597,16 lei 

Total 128.531,00 lei  251.935,91 lei 

În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate de administrator judiciar  va notifica, în regim de 

urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată.  

Raportul reprezintă opinia profesională a consorțiul de practicieni în insolvență format din R&I Group S.P.R.L., RTZ & 

Partners S.P.R.L. - Filiala Bucureşti și Mușat & Asociații – Restructuring\Insolvency S.P.R.L. ce a fost desemnat în 

calitate de administrator judiciar al HIDROCONSTRUCȚIA S.A., (în insolvenţă, in insolvency, en procedure 

collective) cu privire la legitimitatea fiecărei creanţe pretinsă de creditori, pe baza documentelor pe care aceştia îşi 

întemeiază solicitările și în concordanță cu documentele/informațiile puse la dispoziție de managementul debitoarei. 

Astfel, raportul încorporează interpretarea juridică a consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar asupra reglementărilor aplicabile aspectelor ce fac obiectul raportului, fiind posibil ca, 

instanţele de judecată sau alte organisme competente, să adopte un punct de vedere diferit faţă de cel prezentat în 

recomandările exprimate de subscrisa.  

Acest document a fost conceput și redactat de către consorțiul de practicieni în insolvență ce a fost desemnat în calitate 

de administrator judiciar şi sintetizează analiza informațiilor avute la dispoziție la data de 24 Martie 2022.  

În vederea redactării prezentului raport, am consultat documentaţia depusă de către creditori la dosarul cauzei şi am 

avut în vedere informaţiile comunicate de reprezentanţii legali ai debitoarei și ai creditorilor. Aceştia sunt singurii 

responsabili de corectitudinea, realitatea şi legalitatea informaţiilor/documentelor furnizate, care beneficiază de 

prezumţia de valabilitate şi legalitate până la proba contrară.  




