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6. SC RUTIN BAULEITUNG SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL-ADMINISTRATOR SZABO ALMOS 

RUDOLF-SFÂNTU GHEORGHE, CART. CÂMPUL FRUMOS NR.5, AMPLASAMENT PARCUL INDUSTRIAL 

“SEPSIIPAR”, NR CADASTRAL 39628, Județ COVASNA 

Administrator judiciar 

8. MUREȘ INSOLVENCY SPRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL-TÂRGU MUREȘ, STR. GENERAL GH. 

AVRAMESCU, nr. 4, et. 1, ap. 2, Cod postal 540065, Județ MUREȘ 

 

Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea RIN EXCLUSIVE SRL, cod unic de înregistrare: 36802498 

Dosar nr. 2507/99/2020 (84/2020) 

Debitor: SC RIN EXCLUSIVE SRL  Hârlău - Iași 

<< în reorganizare judiciară >> <<in judicial reorganisation>> << en redressement>> 

Nr. de înreg. O.R.C. J22 /2548 /2016,  

C.U.I. 36802498 

Referință internă:41/M.R.L./2020 

Raportul privind activitatea administratorului judiciar întocmit în conformitate cu prevederile art. 59 alin. 3 din 

Legea nr. 85/2014 privind societatea debitoare SC Rin Exclusive SRL  pentru termenul din data de 10.06.2022 

Nr. de înreg. 6769/06.06.2022 

1. Date privind dosarul: nr. dos.: 2507/99/2020, Tribunalul Iași – Secția a II-a Civilă- faliment, Judecător-sindic, 

2.Arhiva/registratura instanței: Iași, Județul Iași, Strada Elena Doamna, nr. 1A, nr. de telefon: 0332.403.642, programul 

arhivei/registraturii instanței: luni-vineri, orele 09.00-11.00/11.00-13.00, 

3.1. Debitor: SC RIN EXCLUSIVE SRL  Hârlău - Iași, cu sediul social în Orașul Hârlău, str. Vasile Gheorghiu, nr.26, 

jud. Iași, C.U.I. 36802498, nr. de înreg. O.R.C. J22 /2548 /2016, 

3.2. Administrator special: dl. Țăpușă Florin, desemnat potrivit P.V. A.G.E.A. nr. 16521/14.12.2020, 

 4. Administrator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L., Sediul: mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, 

jud. Iași, nr. de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale 0120, tel/fax: 0232-243.864, e-mail: 

iasi@insolventa.ro, nume și prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică, practician în insolvență, 

Mititelu Corneliu,  

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC RIN 

EXCLUSIVE SRL  Hârlău - Iași, cu sediul social în Orașul Hârlău, str. Vasile Gheorghiu, nr.26, jud. Iași, C.U.I. 

36802498, nr. de înreg. O.R.C. J22 /2548 /2016, potrivit Sentinței Civile nr. 625/2020 din data de 15.09.2020, 

pronunțată de Tribunalul Iași- Secția a II-a Civilă -faliment, în dosarul nr.2507/99/2020 (84/2020), înaintăm prezentul: 

Raportul privind activitatea administratorului judiciar întocmit în conformitate cu prevederile art. 59 alin. 3 din Legea 

nr. 85/2014 privind societatea debitoare SC Rin Exclusive SRL  pentru termenul din data de 10.06.2022 

Prin Sentința Civilă nr. 625/2020 din data de 15.09.2020 pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr. 2507/99/2020 

împotriva debitoarei SC RIN EXCLUSIVE SRL, cu sediul social în loc. Hârlău, oraș Hârlău, str. Vasile Gheorghiu, nr. 

26, jud. Iași a fost deschisă procedura generală a insolvenței, fiind desemnat în calitate de administrator judiciar 

Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L., cu sediul în mun. Iași, str. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași.  

I. PREZENTAREA MODULUI DE ÎNDEPLINIRE A ATRIBUȚIILOR ADMINISTRATORULUI JUDICIAR, ÎN 

CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 58 DIN LEGEA 85/2014 

Supravegherea activitatii debitorului 

Având în vedere faptul că societatea se află în perioada de reorganizare aceasta își desfășoară în continuare activitatea, 

dar sub supravegherea administratorului judiciar, noțiunea de supraveghere presupunând acordul sau avizul 

administratorului judiciar pentru efectuarea plăților curente, conform dispozițiilor art. 87 alin 1 lit. a) și art. 58 alin 1  lit. 

e) din Legea nr. 85/2014. 

În vederea supravegherii activității curente a debitoarei, prin adresa nr. 15247/25.11.2020, administratorul judiciar a 

solicitat debitoarei comunicarea lunară (până la data de 20 a lunii curente, pentru luna precedentă) următoarelor 

documente: 

o Balanță de verificare lunară; 

o Copie registrul jurnal lunar, detaliat pe fiecare operațiune, cu explicațiile aferente, 

o Situația încasărilor și plăților în numerar – registru de casă; 

o Situația încasărilor și plăților prin bancă – extrase bancare. 

o Situația cheltuielilor lunare.  

De la ultima raportare, nu am mai primit acte lunare din partea societății debitoare (ultimele acte lunare 

primite fiind aferente lunii decembrie 2021).  
Justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii/a altor cheltuieli efectuate prin contul de lichidare pentru 

perioada 01.02.2022-31.05.2022 

În perioada 01.02.2022-31.05.2022, situația cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii/a altor cheltuieli 

efectuate prin contul de lichidare este următoarea: 

Contul de lichidare 

 

Administrator
Highlight
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SOLD LA DATA 01.02.2022     2.318,31 lei 

1 Încasări diverse 5.189,00 lei 1 Comisioane bancare 49,70 lei 

2 -  2 
Plati furnizori marfuri, 

servicii+utilitati 
7.145,32 lei 

SOLD LA DATA 28.02.2022     312,29 lei 

1 Încasări diverse 4.943,00 lei 1 Comisioane bancare 211,41 lei 

2 Somaj tehnic  25.598,00 lei 2 
Plati furnizori marfuri, 

servicii+utilitati 
5.976,26 lei 

3 -   3 
Ridicare numerar - salarii 

unitati private  
23.290,00 lei 

SOLD LA DATA 31.03.2022     1.375,62 lei 

1 Încasări diverse 9.500,00 lei 1 Comisioane bancare 54,00 lei 

2 -  2 
Plati furnizori marfuri, 

servicii+utilitati 
1.888,56 lei 

3 -  3 
Ridicare numerar - salarii 

unitati private  
9.000,00 lei 

SOLD LA DATA 30.04.2022   -66,94 lei 

1 Încasări diverse 4.500,00 lei 1 Comisioane bancare 8,00 lei 

2 
Transfer recuperare restante la 

credite/debite în sold 
116,22 lei 2 

Plati furnizori marfuri, 

servicii+utilitati 
4.089,28 lei 

SOLD LA DATA 31.05.2022   452,00 lei 

Tabele creditori  

Tabelul definitiv actualizat al creanțelor 

La data de 08.01.2021, administratorul judiciar a intocmit tabelul definitiv actualizat al creantelor, ce cuprinde un total 

al creantelor acceptate, în suma de 799.561,38 lei, în urmatoarea componenta: 

- creanțe bugetare (art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014), în cuantum de 404.103,00 lei; 

- creanțe chirografare (art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014), în cuantum de 395.458,38 lei; 

Tabelul definitiv actualizat a fost depus la dosarul cauzei prin adresa nr. 907/11.01.2021, către societatea debitoare prin 

adresa nr. 908/11.01.2021, confirmată de primire la data de 13.01.2021. 

Tabelul definitiv actualizat al creanțelor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 483/12.01.2021. 

Împotriva tabelului definitiv actualizat al creanțelor nu au fost înregistrate contestații. 

Planul de reorganizare a activității debitorului  

Având în vedere faptul că la termenul din data de 06.04.2021, instanța a confirmat planul de reorganizare propus de 

debitoarea debitoarea RIN EXCLUSIVE SRL  prin administrator special, administratorul judiciar prin adresa nr. 

5716/07.04.2021, confirmată de primire la data de 08.04.2021, a comunicat societății debitoare faptul că de la data de 6 

aprilie 2021 va începe să curgă desfășurarea planului de reorganizare propus de societatea debitoare prin administrator 

special și totodată, data de la care va proceda la efectuarea plăților conform programului de plăți propus prin planul de 

reorganizare. 

De la data confirmării planului de reorganizare și până în prezent au fost efectuate următoarele plăți conform planului 

de reorganizare: 

Creditor 

Creanțe propuse a 

se achita în anul I, 

trim. 1 

(06.04.2021 – 

06.07.2021) 

Creanțe achitate 

în anul I, trim. 1 

(06.04.2021 – 

06.07.2021) 

Creanțe propuse a 

se achita în anul I, 

trim. 2 

(06.07.2021 – 

06.10.2021) 

Creanțe achitate 

în anul I, trim. 2 

(06.07.2021 – 

06.10.2021) 

CREANȚE BUGETARE   

DIRECȚIA GENERALĂ 

REGIONALĂ A FINANȚELOR 

PUBLICE IAȘI – 

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ 

A FINANȚELOR PUBLICE IAȘI 

33.675,25 lei 33.675,25 lei 33.675,25 lei 33.675,25 lei 

CREANȚE CHIROGRAFARE   

DMT EURO SERVICES SRL  12.591,55 lei 12.591,55 lei 12.591,55 lei 12.591,55 lei 

E.ON ENERGIE România SA  5.780,07 lei 5.780,07 lei 5.780,07 lei 5.780,07 lei 

S.C. SUPERSTAR COM SRL  5.440,34 lei 5.440,34 lei 5.440,34 lei 5.440,34 lei 

S.C. METALO CHIM 

DISTRIBUTION HDI SRL  
4.167,37 lei 4.167,37 lei 4.167,37 lei 4.167,37 lei 

S.C. QUATRO GRUP 

DISTRIBUTION SRL  
1.688,40 lei 1.688,40 lei 1.688,40 lei 1.688,40 lei 

S.C. ALBEDO GRUP SRL  1.059,47 lei 1.059,47 lei 1.059,47 lei 1.059,47 lei 

S.C. AGRIROM SRL  924,72 lei 924,72 lei 924,72 lei 924,72 lei 
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Creditor 

Creanțe propuse a 

se achita în anul I, 

trim. 1 

(06.04.2021 – 

06.07.2021) 

Creanțe achitate 

în anul I, trim. 1 

(06.04.2021 – 

06.07.2021) 

Creanțe propuse a 

se achita în anul I, 

trim. 2 

(06.07.2021 – 

06.10.2021) 

Creanțe achitate 

în anul I, trim. 2 

(06.07.2021 – 

06.10.2021) 

COCA-COLA HBC România SRL  714,66 lei 714,66 lei 714,66 lei 714,66 lei 

S.C. ELIT SRL  325,00 lei 325,00 lei 325,00 lei 325,00 lei 

S.C. ROMAQUA GROUP SRL  263,29 lei 263,29 lei 263,29 lei 263,29 lei 

TOTAL GENERAL 66.630,12 lei 66.630,12 lei 66.630,12 lei 66.630,12 lei 

După cum se poate observa, pentru trimestrele I și II ale anului I de reorganizare, (06.04.2021 – 06.10.2021), societatea 

debitoare a achitat integral obligațiile stabilite prin graficul de plăți al planului de reorganizare. 

Începând cu 06.10.2021 a început derularea trimestrului III al anului 1 de reorganizare, respectiv perioada 06.10.2021-

06.01.2022. 

Creditor 

Creanțe propuse a se 

achita în anul I, trim. 3 

(06.10.2021 – 

06.01.2022) 

Creanțe achitate în anul 

I, trim. 3 

(06.10.2021 – 06.01.2022) 

CREANȚE BUGETARE 

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR 

PUBLICE IAȘI – ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A 

FINANȚELOR PUBLICE IAȘI 

33.675,25 lei 0,00 lei 

CREANȚE CHIROGRAFARE 

DMT EURO SERVICES SRL  12.591,55 lei 0,00 lei 

E.ON ENERGIE România SA  5.780,07 lei 0,00 lei 

S.C. SUPERSTAR COM SRL  5.440,34 lei 0,00 lei 

S.C. METALO CHIM DISTRIBUTION HDI SRL  4.167,37 lei 0,00 lei 

S.C. QUATRO GRUP DISTRIBUTION SRL  1.688,40 lei 0,00 lei 

S.C. ALBEDO GRUP SRL  1.059,47 lei 0,00 lei 

S.C. AGRIROM SRL  924,72 lei 0,00 lei 

COCA-COLA HBC România SRL  714,66 lei 0,00 lei 

S.C. ELIT SRL  325,00 lei 0,00 lei 

S.C. ROMAQUA GROUP SRL  263,29 lei 0,00 lei 

TOTAL GENERAL 66.630,12 lei 0,00 lei 

Prin adresa nr. 720/18.01.2022, confirmată de primire la data de 20.01.2022, am solicitat societății debitoare să ne 

transmită dovada efectuării plăților aferente trimestrului III al primului am de reorganizare a activității SC Rin 

Exclusive SRL  (perioada 06.10.2021-06.01.2022). 

Precizăm faptul că, potrivit cererilor debitoarei către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a jud. Iași în vederea 

obținerii indemnizației de șomaj, activitatea SC Rin Exclusive SRL  este întreruptă temporar în contextul creșterii 

incidenței răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc 

prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României. 

Menționăm că societatea debitoare s-a angajat să achite ratele aferente planului de reorganizare în cel mai scurt timp. 

Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, societatea debitoare nu a achitat obligațiile stabilite prin graficul 

de plăți al planului de reorganizare pentru trimestrul III, anul I de reorganizare. 

Începând cu 06.01.2022 a început derularea trimestrului IV al anului 1 de reorganizare, respectiv perioada 06.01.2022-

06.04.2022. 

Creditor 

Creanțe propuse a se 

achita în anul I, trim. 4 

(06.01.2022-06.04.2022) 

Creanțe achitate în anul 

I, trim. 4 

(06.01.2022-06.04.2022) 

CREANȚE BUGETARE 

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR 

PUBLICE IAȘI – ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A 

FINANȚELOR PUBLICE IAȘI 

33.675,25 lei 0,00 lei 

CREANȚE CHIROGRAFARE 

DMT EURO SERVICES SRL  12.591,55 lei 0,00 lei 

E.ON ENERGIE România SA  5.780,07 lei 0,00 lei 

S.C. SUPERSTAR COM SRL  5.440,34 lei 0,00 lei 

S.C. METALO CHIM DISTRIBUTION HDI SRL  4.167,37 lei 0,00 lei 

S.C. QUATRO GRUP DISTRIBUTION SRL  1.688,40 lei 0,00 lei 

S.C. ALBEDO GRUP SRL  1.059,47 lei 0,00 lei 

S.C. AGRIROM SRL  924,72 lei 0,00 lei 
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Creditor 

Creanțe propuse a se 

achita în anul I, trim. 4 

(06.01.2022-06.04.2022) 

Creanțe achitate în anul 

I, trim. 4 

(06.01.2022-06.04.2022) 

COCA-COLA HBC România SRL  714,66 lei 0,00 lei 

S.C. ELIT SRL  325,00 lei 0,00 lei 

S.C. ROMAQUA GROUP SRL  263,29 lei 0,00 lei 

TOTAL GENERAL 66.630,12 lei 0,00 lei 

Precizăm faptul că, potrivit cererilor debitoarei către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a jud. Iași în vederea 

obținerii indemnizației de șomaj, activitatea SC Rin Exclusive SRL  este întreruptă temporar în contextul creșterii 

incidenței răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc 

prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României. 

Menționăm că societatea debitoare s-a angajat să achite ratele restante aferente planului de reorganizare în perioada 

imediat următoare. 

Începând cu 06.04.2022 a început derularea trimestrului I al anului 2 de reorganizare, respectiv perioada 06.04.2022-

06.07.2022. 

ADUNAREA CREDITORILOR 04.03.2022 

La data de 17.02.2022, administratorul judiciar a întocmit Raportul asupra situației financiare a averii SC RIN 

EXCLUSIVE SRL  și asupra situației cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activității întocmit în conformitate cu 

prevederile art. 144, alin. 1 și 2 din Legea nr. 85/2014, pentru trimestrul III al primului an de reorganizare, perioada 

(06.10.2021-06.01.2022), raport înreg. cu nr. 1874/17.02.2022. Raportul susmenționat a fost depus la dosarul cauzei, 

înaintat creditorilor societății debitoare și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 3013/17.02.2022. 

La data de 04.03.2022, administratorul judiciar a convocat adunarea creditorilor debitorului SC RIN EXCLUSIVE SRL  

cu următoarea ordine de zi: 

1. Prezentarea și aprobarea raportului administratorului judiciar asupra situației financiare a averii SC RIN 

EXCLUSIVE SRL  și asupra situației cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activității, întocmit în conformitate cu 

prevederile art. 144, alin. 1 și 2 din Legea nr. 85/2014, pentru trimestrul III al primului an de reorganizare, respectiv 

pentru perioada 06.10.2021 – 06.01.2022. 

Convocatorul adunării creditorilor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 3017/17.02.2022 și 

transmis creditorilor societății debitoare. 

În cadrul ședinței adunării creditorilor, au fost adoptate următoarele hotărâri: 

1.  Creditorii, în procent de 100,00 % din totalul creanțelor care au votat prin corespondență, aprobă raportul 

administratorului judiciar asupra situației financiare a averii SC RIN EXCLUSIVE SRL  și asupra situației cheltuielilor 

efectuate pentru bunul mers al activității, întocmit în conformitate cu prevederile art. 144, alin. 1 și 2 din Legea nr. 

85/2014, pentru trimestrul III al primului an de reorganizare, respectiv pentru perioada 06.10.2021 – 06.01.2022. 

Procesul verbal al adunării creditorilor SC RIN EXCLUSIVE SRL  a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 

Insolvență nr. 4306/09.03.2022. 

ADUNAREA CREDITORILOR 10.06.2022 

La data de 02.06.2022, administratorul judiciar a întocmit Raportul asupra situației financiare a averii SC RIN 

EXCLUSIVE SRL  și asupra situației cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activității întocmit în conformitate cu 

prevederile art. 144, alin. 1 și 2 din Legea nr. 85/2014, pentru trimestrul IV al primului an de reorganizare, perioada 

(06.01.2022-06.04.2022), raport înreg. cu nr. 6631/02.06.2022. Raportul susmenționat a fost depus la dosarul cauzei, 

înaintat creditorilor societății debitoare și a fost trimis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 

La data de 10.06.2022, administratorul judiciar a convocat adunarea creditorilor debitorului SC RIN EXCLUSIVE SRL  

cu următoarea ordine de zi: 

1. Prezentarea și aprobarea raportului administratorului judiciar asupra situației financiare a averii SC RIN 

EXCLUSIVE SRL  și asupra situației cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activității, întocmit în conformitate cu 

prevederile art. 144, alin. 1 și 2 din Legea nr. 85/2014, pentru trimestrul IV al primului an de reorganizare, respectiv 

pentru perioada 06.01.2022-06.04.2022. 

Convocatorul adunării creditorilor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 9629/03.06.2022 și 

transmis creditorilor societății debitoare. 

CERERE DE PLATĂ A.J.F.P. IAȘI  

La data de 06.04.2022, administratorul judiciar a primit cererea de plată în cuantum de 125.489,00 lei din partea 

D.G.R.F.P. Iași –A.J.F.P. Iași, reprezentând obligații fiscale suplimentare de plată curente, născute după data deschiderii 

procedurii insolvenței, în perioada de reorganizare judiciara. 

Prin adresa nr. 4348/07.04.2022 am înaintat societății debitoare cererea de plată primită cu solicitarea ca în termen de 

trei zile să ne comunice punctul de vedere cu privire la aceasta. 

În lipsa unui punct de vedere din partea societății debitoare, prin adresa nr. 6640/02.06.2022, am comunicat către 

A.J.F.P. Iași faptul că am înaintat cererea de plată către societatea debitoare și că aceasta reprezintă creanță curentă ce 

se va achita în conformitate cu prevederile art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014: ”Creanțele născute după data 

deschiderii procedurii, în perioada de observație sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform 

documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător 

pentru creanțele născute după data deschiderii procedurii de faliment.” 
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Totodată, prin adresa nr. 6641/02.06.2022, am comunicat societății debitoare faptul că cererea de plată în cuantum de 

125.489,00 lei formulată de A.J.F.P. Iași reprezintă creanță curentă și se va achita în conformitate cu prevederile art. 

102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. 

III. JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR AVANSATE DE ADMINISTRATORUL JUDICIAR EFECTUATE CU 

ADMINISTRAREA PROCEDURII DE INSOLVENȚĂ  

În perioada 01.02.2022-31.05.2022, cheltuielile efectuate de administratorul judiciar cu administrarea procedurii sunt în 

cuantum de 73,19 lei. 

IV. CONCLUZII  

Solicităm onoratei instanțe acordarea unui termen pentru continuarea procedurii de insolvență în vederea prezidării 

adunării creditorilor din data de 10.06.2022 prin care se va supune aprobării raportul aferent trimestrului IV al primului 

an de reorganizare și în vederea derulării planului de reorganizare. 

Administrator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L.  

 

Județul Maramureş 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea FLORIN FRUCT CONCEPT SRL, cod unic de înregistrare: 28681387 

PRO INSOLV IPURL  

Str. I.L. Caragiale, nr. 3 – Baia Mare  

Nr. înrg. RFO II- 0136  

Tel/fax 0262 –222594 

Dosar nr. 2308/100/2020  

SC FLORIN FRUCT CONCEPT SRL 

Sat Ardusat, Comuna Ardusat, nr. 89, jud. Maramureș 

C.U.I 28681387, J24/606/2011 

Tabel definitiv consolidat cuprinzând creanțele împotriva averii debitorului SC Florin Fruct Concept SRL 

Nr. înreg.: 753/07.06.2022 

Nr. 

crt.  

Denumirea și sediul 

creditorului 

Creanța 

declarată 

(RON ) 

Creanța 

acceptată 

(RON ) 

Ordinea de 

prioritate conform 

art. 159 (161) din 

Legea 85/2014 

Procent 

din total 

masă 

credală 

Situația 

creanței  

Observații 

( Explicații ) 

1. 

A.J.F.P. Maramureș, cu 

sediul în Baia Mare, Aleea 

Serelor, nr. 2A, jud. 

Maramureș 

96.531,00 96.531,00 5 100% Bugetară   

 Total creanțe acceptate  96.531,00  100 %   

Lichidator judiciar PRO Insolv IPURL Coman Ioan 

 

Județul Timiş 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea SMART FITNESS STUDIO SRL, cod unic de înregistrare: 30973537 

România, Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă 

Str. Țepeș Vodă nr.2 

Dosar 493/59/2022 

Termen: 14.06.2022 

operator 2928 

Citație 
emisă la: 07.06.2022 

Către: 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș 

Sediul: Timișoara, str. Paris nr.2A, jud. Timiș 

Cod de identificare fiscală:14942091 

Contestator: 

Societatea Smart Fitness Studio SRL, cu sediul în Timișoara, str. Podgoriei, nr. 22, județul Timiș, înmatriculată în 

Registrul Comerțului sub nr. J35/2956/2012 și având C.U.I. 30973537, prin administrator special Han Angela, cu sediul 

ales la SCPA Maier, Ciucur și Asociații, str. Coriolan Brediceanu nr. 9, et. 1, ap. 2 

Intimați:-Irimescu Răzvan-Paul și 

-Irimescu Silvia, ambii cu domiciliul în Timișoara, str. Crișan, nr. 43A, județul Timiș, cu 

domiciliul procedural ales în Timișoara, str. Emanoil Ungureanu, nr. 3, sc. A, et. 2, ap. 2, județul Timiș, 

-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, 

nr. 9B, județul Timiș 

Debitoarea-intimată: Societatea Smart Fitness Studio SRL, cu sediul în Timișoara, str. Podgoriei, nr. 22, județul Timiș, 

Administrator
Highlight




