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Județul Dolj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea HIPOCRAT SRL, cod unic de înregistrare: 2316345 
IGF EXPERT CONSULT IPURL 
Societate profesionala de reorganizari și lichidari judiciare 
Sediu social: Slatina, str. Draganesti, nr. 16, bl. 16, sc. B, ap. 1, Olt; RFO:11-0211/2006; CUI: 15069590; Capital 
social: 10.200 lei 
Dosar nr. 6018/63/2021  

Proces Verbal 
Nr. 862/10.08.2022 

Incheiat azi 10.08.2022 în Adunarea generala a creditorilor participanți la procedura insolvenței  
privind debitoarea sc Hipocrat srl 

Adunarea generala a creditorilor a fost convocata pentru 10.08.2022, ora 12, prin convocator nr. 830/08.08.2022, fiind 
publicat în BPI nr. 12851/04.08.2022. 
Va fi supusa atentiei creditorilor urmatoarea ordine de zi: 
1. Desemnarea unui evaluator autorizat Anevar din ofertele primite, în vederea evaluarii bunurilor din patrimoniul 
debitoarei Hipocrat Srl. 
Si-au exprimat punctul de vedere în scris creditori insumand un procent de 64,11 % din masa credala, astfel adunarea 
generala este legal constituita și isi poate desfasura lucrarile. 
Creditoarea UniCredit Bank SA, detinand un procent de 30,85 % din masa credala, prin adresa transmisa în data de 
05.08.2022 ne comunica urmatoarele: 
1.UniCredit Bank SA sustine oferta evaluatorului autorizat ing. Ana-Maria Ionescu. 
Creditoarea Banca Transilvania SA, detinand un procent de 33,26 % din masa credala, prin adresa nr. 
587271/31.05.2022 ne comunica urmatoarele: 
1. Banca Transilvania SA voteaza, în calitate de evaluator pe inginer Neghina Marin (nr. legitimatie 14608- 
Anevar). 
In concluzie, 
1. Creditorii au desemnat evaluatorul autorizat inginer Neghina Marin (nr. legitimatie 14608-Anevar) în vederea 
evaluarii bunurilor din patrimoniul debitoarei Hipocrat Srl. 
Avand în vedere ca nu mai exista alte puncte pe ordinea de zi, administratorul judiciar declara lucrarile adunarii inchise. 
Prezentul proces verbal se incheie azi data de mai sus, urmand a fi depus la dosarul cauzei, comunicat creditorilor 
participanti la procedura insolvenței privind debitoarea sc Hipocrat srl. 

Administrator judiciar, 
Igf Expert Consult ipurl Florentin Alin Ionescu 

 
Județul Sibiu 
Secţiunea III - Asociaţii 
1.   ASOCIATIA FOTBAL CLUB HERMANNSTADT, cod unic de înregistrare: 34826156 

Raport nr. 11 
privind situația financiară a asociației 

Număr dosar:  2326/85/2021, Tribunalul Sibiu, Judecător sindic: Florin Pomană 
Debitor: ASOCIAȚIA FOTBAL CLUB HERMANNSTADT, CUI RO 34826156, cu sediul în Sibiu, str. Nicolae Teclu, 
nr 14, jud. Sibiu. 
Administrator judiciar: Ideal Insolv SPRL, cu sediul social în mun. Sibiu, str. Albabei Ioan  nr.12, jud. Sibiu, RFO II 
0894, C.I.F. 37552691,  Tel. 0745/087250  e-mail: marcumaniu@yahoo.com  
Temei juridic:  art. 144  din  Legea nr. 85/2014  
1. Referitor situația financiară a asociației. 
Situația patrimonială a asociației  cu prezentarea principalilor indicatori economico-financiari ai acesteia la data de 
30.06.2022 conform ultimei balanțe de verificare contabilă aferentă lunii iunie 2022 întocmită de expert contabil Ioana 
Radu   se prezintă astfel:  

lei 

Nr. 
rând 

Activ net  
La 

30.09.2021 
la 

30.06.2022 

Nr. 
rân
d 

Capital propriu 
La 

30.09.2021 
la 

30.06.2022 

1 Active imobilizate –total  1261893 144369 1 Aport social 975 975 
2 Active circulante-total      2 Pierdere reportată 17103832 17103832 
3 din care: - stocuri 0 1613 3 Profit reportat 949541 949541 

4                 - creanțe 2243991 2156914 4 
Pierderea exercițiului 

financiar 2021 
9657902   14431916 

5       - casa si conturi la banci 203778 36048  5  Pierdere 6 luni  2022    3572877 
6 Cheltuieli în avans   0         
7 Datorii total  din care:  29520880 36497053         
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Nr. 
rând 

Activ net  
La 

30.09.2021 
la 

30.06.2022 

Nr. 
rân
d 

Capital propriu 
La 

30.09.2021 
la 

30.06.2022 

8 
curente-dupa data de 

30.09.2022 
  7740757         

9 restante conf. tabel definitiv   28756296         

Activ net contabil ( rd.1+3+4+5-7) -25811218 -34158109 
Total capital propriu(rd.1-

2+3-4) 
-25811218 -34158109 

Precizări referitoare la datele din tabelul de mai sus:  
1. Creanțele curente apărute după data de 30.09.2022 au fost stabilite prin diferență din total datorii scăzându-se cele 
cuprinse în tabelul definitiv de creanțe întrucât nu există o evidență separată a creanțelor născute după data deschiderii 
procedurii insolvenței.  Se impune luarea de masuri pentru conducerea evidenței contabile separat pe creanțe restante 
cuprinse în planul de reorganizare  și pe creanțe curente. 
2. Creanțele vechi restante nu corespund ca și sold cu cele înscrise în tabelul definitiv de creanțe care sunt considerate 
certe, lichide și exigibile. Se impune aducerea evidenței analitice a creanțelor la nivelul celor aprobate prin tabelul 
definitiv de creanțe. 
In primul semestru al anului 2022 veniturile asociației au fost în sumă de 3.523.249 lei din care:  
-din sponsorizări agenti economici ….    1079.380 lei  
-din reclamă si publicitate … ……………250.000 lei  
-din cotizații  asociați                …………   30.000 lei  
-din contribuția instituțiilor locale……   1.549.715 lei 
  Datoriile asociației apărute după data deschiderii procedurii insolvenței (30.09.2022) sunt în sumă de 7.740.757 lei 
constând în  sume împrumutate în principal de creditorii majoritari ai asociației  Băcilă Ștefan și Rotar Claudiu Bucur 
precum și restanțele salariale înregistrate. 
Din cele prezentate rezultă că situația financiară a asociației este deficitară. Se încearcă atragerea de noi sponsori 
iubitori ai sportului pentru a contribui cu fonduri la susținerea echipei. Acest mesaj a fost transmis în mod repetat de 
preşedintele clubului Coman Dănuț prin mass-media. Până în prezent nu a găsit susținerea necesară pentru a intra în 
normalitate cu plățile. La această dată înregistrăm restanțe la plata salariilor jucătorilor și stafului tehnic de 3 luni. 
2. Referitor la stadiul realizării planului de reorganizare propus, aprobat și confirmat. 
Prima rată de plată cuprinsă în planul de reorganizare al asociației este la data de 30.09.2022 și este în sumă de 936.460 
lei aferentă trimestrului II din plan. Menționez că primul trimestru din plan a prevăzut o perioada de grație de 3 luni 
astfel că rata de plată aferentă trimestrului I din plan a fost zero.   
3.  Situația cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activității asociației.  
Principalele categorii de cheltuieli efectuate în cursul primului semestru al anului 2022 în sumă totală de 7.096.125 lei 
conform balanței de verificare contabilă de la data de 30.06.2021 sunt:  
-pentru salarii cu contract de muncă …  633.781 lei 
-pentru remunerații sportivi ………….3.959.347 lei 
-pentru deplasări, detasări, cazare ..…    989.411 lei 
-pentru transport…………………….      100 337 lei 
-pentru chirii…………………………..   406.540 lei 
Având în vedere veniturile proprii deficitare ale asociației consider necesar analiza critică a fiecărui element de 
cheltuială enumerat mai sus și reducerea acestuia la nivelul minimului necesar continuării activității.   
Prezentul raport privind situația financiară a asociației a fost întocmit potrivit prevederilor art. 144 din Legea 85/2014 și 
va fi supus aprobării comitetului de creditori.  
In urma aprobării lui, comitetul creditorilor va putea dispune convocarea adunării creditorilor în vederea propunerii 
motivat  de măsuri pentru redresarea financiară a asociației.  
04.08.2022 

Administrator  judiciar, Ideal Insolv SPRL prin ec. Marcu Maniu 
* 

Număr dosar:  2326/85/2021, Tribunalul Sibiu 
Debitor: ASOCIAȚIA FOTBAL CLUB HERMANNSTADT, CUI RO 34826156, cu sediul în Sibiu, str. Nicolae Teclu, 
nr 14, jud. Sibiu. 
Administrator judiciar: Ideal Insolv SPRL, cu sediul social în mun. Sibiu, Str. Albabei Ioan  nr.12 , jud. Sibiu, RFO II 
0894, C.I.F. 37552691,  Tel. 0745087250  e-mail: marcumaniu@yahoo.com  
Temei legal :  art. 51  din Legea 85/2014  

Proces-verbal 
al comitetului de creditori  

nr. 7, încheiat azi:  09.08.2022 
Comitetul creditorilor numit de adunarea creditorilor din data de 13.12.2021 format din  : 
Rotar Claudiu Bucur, Terra Building SRL, AJFP Sibiu, a fost convocat în baza convocatorului nr. 7 din 06.08.2022 
transmis prin mail, pentru data de 09.08.2022 ora 16 pentru discutarea problemelor incluse în ordinea de zi a ședinței și 
anume : 
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1. Aprobarea raportului nr. 11 din 04.08.2022 privind situația financiară a Asociației FC Hermannstadt Sibiu 
conform art. 144 din Legea 85/2014. 
2. Aprobarea întocmirii de către administratorul judiciar a unui proiect de modificare a planului de reorganizare a 
activității asociației care să fie supus aprobării creditorilor până la data de 30.09.2022 
3. Împuternicirea președintelui comitetului de creditori d-l Rotar Claudiu Bucur de a stabili nivelul remunerațiilor 
persoanelor de specialitate numite conform art. 61 din Legea 85/2014. 
La data și ora fixată  s-au prezentat numai  : D-l Rotar Claudiu Bucur și  d-l Băcilă Ștefan Mihai reprezentant Terra 
Building SRL . Reprezentantul creditoarei AJFP Sibiu nu s-a prezentat și nici a transmis votul său până  la aceasta dată. 
Administratorul judiciar constată ședința statutară fiind prezenți 2 din cei trei membrii ai comitetului . 
Cei doi membrii ai comitetului de creditori aprobă în unanimitate următoarele : 
1. Aprobă raportul privind situația financiară a asociației la data de 30.06.2022. Arată că nu sunt mulțumiți de activitatea 
administratorului special Raica Dan cu privire la gestionarea activității asociației și atragerea de noi fonduri pentru 
redresarea financiară a asociației. 
2. Având în vedere situația financiară a asociației , solicită administratorului judiciar întocmirea unui proiect de modificare 
a planului de reorganizare aprobat și confirmat în sensul reducerii sumelor de plată datorate. 
3. Având în vedere numeroasele litigii aflate pe rolul F.I.F.A, T.A.S. , L.P.F., instanțelor judecătorești din România, 
comitetul creditorilor împuternicește pe d-l Rotar Claudiu Bucur  de a negocia si stabili onorariu avocatului sau expertului 
desemnat   individual pentru fiecare caz în parte în funcție de volumul de muncă pe care-l implică fiecare caz. 
Concluzii : În lipsa altor opinii exprimate, administratorul judiciar consemnează ca și concluzii punctul de vedere 
exprimat de cei doi membrii ai comitetului de creditori. 
Împotriva prezentului proces verbal se pot formula contestații în termen de 5 zile de la publicarea lui în BPI conform 
art. 51, al. 6 din Legea 85/2014. 

Întocmit de  administrator  judiciar, 
Ideal  Insolv SPRL 

prin ec. Marcu Maniu 
 

Județul Teleorman 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea SOFY ROUTE TRANS S.R.L., cod unic de înregistrare: 41291551 

Raport asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la 
apariţia starii de insolvenţă a debitoarei SOFY ROUTE TRANS SRL 

Nr. 139/05.08.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1807/87/2021 Tribunalul Teleorman, Judecător-sindic Rotaru Gabriela. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Teleorman, Adresa: Alexandria str. Independentei nr.22 judet Teleorman. 
Programul arhivei/registraturii instanţei 09.00 – 13.00 tr-teleorman-reg@just.ro telefon 0247/311.323, int. 212 
3.1. Denumire societate debitoare: SOFY ROUTE TRANS SRL, cu sediul social în Nanov Nanov - cod postal 147215 
judet Teleorman, nr.de înmatriculare la registrul comerţului Teleorman J34/604/2019, număr de înregistrare fiscală 
41291551. 
3.2 Administrator special -  
3.3 Inițiatorul cererii de deschidere a procedurii de insolvență: creditor declansator Cmn Group Cereal Actual SRL, cu 
sediul social în Cobadin str. Stejarului 2 judet Constanța, nr.de înmatriculare la registrul comerţului Constanța 
J13/421/2015, număr de înregistrare fiscală 34204986. 
4.Creditori: Cmn Group Cereal Actual SRL  
5.Administrator judiciar: CII CUCLI ECATERINA Filiala Constanța (4221), Cod de identificare fiscală 20930687, 
sediul social Constanța Aleea Zmeurei nr.2 bl.U sc.F et.1 ap.53 judet Constanța, număr de înscriere UNPIR 4221, tel: 
0726455037, fax E-mail:office@cucli.ro, fax:0374.099.992 prin practician în insolventa ECATERINA CUCLI. 
6.Subscrisa: CUCLI ECATERINA CII, în calitate de administrator judiciar al debitorului Sofy Route Trans SRL  
conform sentintei civile nr.132 pronunţată de Tribunalul TELEORMAN, în dosarul 1807/87/2021, în temeiul art. 58 
alin.1 li.b și art.97 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă, 
formulăm și depunem prezentul raport. 
1.Prezentarea societatii debitoare 
Denumire SOFY ROUTE TRANS SRL  
Forma juridica Societate cu raspundere limitata 
Sediul Comuna Nanov, Judet Teleorman41291551 
CUI 41291551 
ORC București J34/604/2019 
Durata de functionare Nelimitată, de la data înmatriculării 

Obiect principal de activitate 
4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului 
neprelucrat 

Capital social 200 lei 
Structura asociaţilor GROSU LIANA asociat unic 
Administrator statutar GROSU LIANA 
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