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Denumire indicator 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.04.2022 
 - venituri din vânzare active     

 - venituri din despăgubiri, penalități     
CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE total, 

din care 
2.227.384 1.466.177 1.754.990 1.124.883 

 - cheltuieli privind mărfurile 10540 237.734 81.419 3.049 
 - cheltuieli materiale 883.328 470.677 686.181 331.574 

 - cheltuieli cu lucrări și servicii executate de 
terți 

721.861 338.155 516.735 365.043 

 - cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte 
asimilate 

238.018 179.420 208.162 286.456 

 - cheltuieli cu personalul 346.657 240.191 193.342 74.848 
 - alte cheltuieli de exploatare 26.980  44.551 63.913 

 - cheltuieli cu amortizările și provizioanele   25.000  
 - despăgubiri, amenzi, penalități     

 - cheltuieli privind activele cedate     
REZULTAT DIN EXPLOATARE -141.064 -144.271 -81.318 -441.427 
VENITURI FINANCIARE total 644 294 4.609  

CHELTUIELI FINANCIARE total 774 234 1.931  
VENITURI EXCEPȚIONALE total     

CHELTUIELI EXCEPȚIONALE total     
Rezultatul brut -141.194 -144.211 -78.640 -441.427 

Profit sau pierdere -162.063 -157.434 -16.783 -441.427 
 Din indicatorii economici prezentati mai sus rezulta faptul ca societatea a inregistrat venituri și a desfasurat activitate 
economica în comert cu ridicata al combustibililor, din care a suportat cheltuielile societatii, dar nu a reusit sa acopere 
integral cuantumul acestora, incheiind cu pierdere fiscala și financiara în fiecare an. 
 In urma Cererii de deschidere a procedurii insolvenței depusa la Tribunalul Hunedoara de catre debitoare, în care 
aceasta a cerut sa fie supusa procedurii generale a insolventei, cu intentia administratorului de a reorganiza activitatea, 
de a depune la dosarul cauzei un Plan de Reorganizare și de a desemna un administrator special care sa reprezinte 
societatea în perioada de observatie conform prevederilor legale, consideram oportuna continuarea perioadei de 
observatie pana la definitivarea termenelor stabilite de catre judecatorul sindic în Sentinta de deschidere a procedurii 
generale a insolvenței din Legea nr.85/2014.  

Cabinet Individual de Insolvență Bratu Daniela, 
administrator judiciar al SC GTB Libra Sunset SRL 

 
Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea HERGHEX SRL, cod unic de înregistrare: 33895379 

Completare a raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței 
debitoarei SC Herghex SRL 

Nr.242/12.08.2022 
1. Număr dosar 1688/99/2022, nr.format vechi 46/2022 Tribunal Iași Judecător-sindic. 
2. Adresa: Iași, str. Elena Doamna nr.1A, jud. Iași, Număr de telefon 0232-215160 programul arhivei/registraturii 
instanței 900 - 1300 

3.Debitor: SC HERGHEX SRL, CUI 33895379, J22 /1862 /2014, cu sediul social în com. Holboca, loc. Dancu, str. 
Daliei, nr.70, bl. D3, sc. C, et. 3, ap. 14, jud. Iași;  
4. Administrator judiciar: MARKA’S IPURL, cu sediul în mun. Iași, str. Clopotari, nr.48, bl. 674, sc. C, et. 3, ap. 16, 
jud. Iași, Cod poștal 700723: Tel/Fax: 0232-212.542, 0743-451.601;e-mail: markas.ipurl@yahoo.com 
5. Inițiatorul cererii de deschidere a procedurii de insolvență: D.G.R.F.P. Iași-A.J.F.P. Iași; 
6. MARKA’S IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC HERGHEX SRL, CUI 33895379, J22 /1862 
/2014, cu sediul social în com. Holboca, loc. Dancu, str. Daliei, nr.70, bl. D3, sc. C, et. 3, ap. 14, jud. Iași, conform 
Sentinței nr.389/26.05.2022, pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr.1688/99/2022, nr.format vechi 46/2022, 
înaintează: 
Menționăm faptul că în raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului 
SC Herghex SRL am precizat faptul că raportul urmează a fi completat cu situația privind persoanele cărora le sunt 
imputabile cauzele care au dus la insolvență, cu incidența cazurilor prevăzute de art.169 din legea 85/2014, pe măsură 
ce vom intra în posesia tuturor documentelor contabile necesare ale societății debitoare și vom deține mai multe 
informații despre activitatea societății și a organelor de conducere.Prezenta completare a raportului asupra cauzelor și 
împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitoarei a fost întocmită de administratorul judiciar în urma 
solicitării următoarelor documente, inscrisuri primite de la administratorul statutar prin email:- balanta de verificare la 
01.01.2021-31.12.2021,- balanta de verificare 01.01.2021-30.09.2021,- balanta de verificare 01.01.2021-30.06.2021,- 
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balanta de verificare 01.01.2021-31.03.2021,- balanta de verificare 31.01.2021,- Declaratii 100 aprilie 2021, decembrie 
2021, iunie 2021, martie 2021,- Fisa contului 457 - dividende de plata,- Fisa contului 542 - avansuri de trezorerie,- Fisa 
contului 5311 - casa în lei,- Fisa contului 707 - venituri din vanzarea marfurilor,- Fisa contului 371- marfuri en detail,- 
Fisa contului 378 - diferente pret marfuri. în raportul asupra cauzelor și imprejurarilor depus la dosarul cauzei am aratat 
ca potrivit bilantului contabil la 31.12.2020 societatea detinea: suma de 221.043 lei în casă și conturi la bănci și suma de 
179.329 lei reprezentand stocuri (mărfuri).Disponibilitățile bănești urmează o traiectorie ușor ascendentă: 183.505 lei în 
anul 2019, 221.043 lei în anul 2020 și scade brusc la 80 de lei în anul 2021.Potrivit documentelor suplimentare puse la 
dispozitie au fost platite dividende în suma totala de 225.440 lei potrivit Fisei contului 457 - dividende de plata, 
respectiv la 01.04.2021 s-a ridicat suma de 131.440 lei din casieria societatii, iar suma de 94.000 lei figureaza ca fiind 
avansuri de trezorerie cont 542, de asemenea ramasa nejustificata de catre administratorul statutar al societatii, fiind 
apreciata tot ca dividende. De asemenea, potrivit balantei de verificare la decembrie 2021 și potrivit declaratiei 100 
depusa la ANAF în luna aprilie 2021, societatea are de plata impozit pe dividende de 11.865 lei, impozit ce nu a fost 
achitat.Stocurile debitoarei în perioada analizată înregistrează valori de 154.750 lei în anul 2019, 179.329 lei în anul 
2020, respectiv 0 lei în anul 2021. în perioada ianuarie –martie 2021 societatea a inregistrat venituri din vanzarea 
marfurilor în cuantum de 73.656,70 lei. Totodata, în fisa contului 371.2 de marfuri apare o lipsa în gestiune în cuantum 
de 189.362,40 lei la 30.04.2021 și o regularizare de -59.017,20 lei, fapt care denota lipsa marfurilor, soldul final la 
30.04.2021 privind marfurile fiind 0. Fiindu-i solicitate detalii administratorului statutar în privinta stocului de marfa 
acesta a trimis un email administratorului judiciar în care declara faptul ca stocul de marfa existent în gestiune la 
momentul inchiderii activitatii în martie 2021, fiind în chirie în punctul de lucru în care isi desfasura activitatea, s-a 
deteriorat, fiind transportat și depozitat la tara, în saci, în aer liber, neavand posibilitatea de depozitare în conditii bune 
în vreun depozit sau alt imobil. Potrivit balantei de verificare la 31.12.2021, datoriile societatii sunt constituite 
din:datorii catre furnizori în valoare de 29.386,76 lei;impozit profit/venit în valoare de 30.172 lei;taxa pe valoare 
adaugata în valoare de 39.684,85 lei;impozit pe dividende – 11.865 lei;impozit de natura salariilor (contributii asigurari 
sociale sanatate, pensii,somaj etc.);la aceste datorii se adauga și majorările aferente, calculate la zi. Potrivit declaratiei 
de creanta a Administratiei Finantelor Publice a mun. Iași nr.207020/14.06.2022 cuantumul total al datoriilor 
reprezentand impozite și taxe datorate bugetului de stat este structurat astfel:- bugetul de stat – 114.837 lei, din care 
TVA 39.685 lei, impozit pe venit 43.206 lei, impozit salarii 5.428 lei, impozit dividende 13.167 lei, impozit profit 1576 
lei, contributie asiguratorie munca 3.033 lei, venituri din amenzi 2000 lei, accesorii TVA 6.742 lei;- bugetul asigurarilor 
sociale – 37.051 lei;- bugetul asigurari somaj – 309 lei;- bugetul asigurarilor de sanatate – 15.811 lei. Potrivit tabelului 
definitiv al creditorilor la masa credala au fost inregistrate și admise crente în cuantum total de 170.190,25 lei, astfel:- 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași – 168.008 lei,- SC Romaqua Group SA – 1.337,47 lei,- SC Salubris 
SA – 844,78 lei. 2. Principalele cauze care au dus la starea de insolvență - Din analiza ultimelor documente ce le 
deținem putem concluziona că principalele cauze care au dus la insolvența societății au fost:1. Disponibilitățile bănești 
deținute de societate nu au fost utilizate pentru stingerea datoriilor, ci pentru ridicarea dividendelor.2. Veniturile 
obtinute din vanzarea partiala a marfurilor nu au fost folosite pentru stingerea datoriilor către furnizori și bugetul de 
stat.3. Datoriile totale au crescut de la an la an, ceea ce arată că administratorul nu s-a ocupat de plata datoriilor către 
furnizori și nici către buget, dovada fiind și tabelul creditorilor.4. Imposibilitatea justificarii lipsei stocului de marfa de 
catre administratorul statutar. 3. Persoane carora le sunt imputabile cauzele care au dus la insolventa societatii - 
Apreciem că toate cauzele care au dus la starea de insolvență sunt imputabile administratorului statutar al societății 
debitoare. Potrivit art.10, alin.1 din Legea contabilității 82/1991, “Răspunderea pentru organizarea și conducerea 
contabilității (…) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligația gestionării 
unității respective”. 4. Incidenta cazurilor prevazute de art.169 din legea insolvenței - Față de cele de mai sus, apreciem 
că în cauză există premisele necesare aplicării dispozițiilor articolului 169 alin.1 din Legea 85/2014, respectiv - lit. a) - 
au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane, drept pentru care 
administratorul judiciar va formula o cerere de antrenare a răspunderii personale împotriva fostului administrator al 
debitoarei. 5. Cauze care nu permit reorganizarea societății -Întrucât până în prezent nu au fost identificate faptic bunuri 
în patrimoniu, societatea nu dispune de mijloace financiare, nu desfășoară activitate, având în vedere și cuantumul 
creanțelor înscrise la masa credală, apreciem că este imposibilă orice redresare sau reorganizare a activității 
debitoarei.Potrivit informațiilor primite de la Primăria com. Holboca și de la Primăria mun. Iași, societatea debitoare nu 
figurează în evidențe cu bunuri mobile sau imobile. Prin adresa nr.92607/17.06.2022, Serviciul Înmatriculări 
autovehicule ne-a comunicat faptul că SC Herghex SRL nu figurează cu vehicule înmatriculate în evidență.Pentru 
identificarea disponibilităților bănești ale debitoarei au fost notificate instituțiile bancare de pe raza municipiului Iași 
însă, așa cum am arătat, nu au fost identificate disponibilități bănești în conturi.În aceste condiții, dată fiind lipsa 
disponibilităților bănești în conturile debitoarei, precum și lipsa bunurilor, a stocurilor din patrimoniul acesteia, având în 
vedere și cuantumul creanțelor depuse până în prezent, apreciem că este imposibilă orice redresare sau reorganizare a 
activității debitoarei, impunându-se închiderea procedurii, în conformitate cu prevederile art.174 din legea 85/2014. 

Administrator judiciar MARKA’S IPURL, Asociat Simona Chirilă 
* 

Tabel definitiv al creditorilor debitoarei SC Herghex SRL 
Nr.245/17.08.2022 

1. Număr dosar 1688/99/2022, nr.format vechi 46/2022 Tribunal Iași Judecător-sindic. 
2. Adresa: Iași, str. Elena Doamna nr.1A, jud. Iași, Număr de telefon 0232-215160 programul arhivei/registraturii 
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instanței 900 - 1300 

3.Debitor: SC HERGHEX SRL, CUI 33895379, J22 /1862 /2014, cu sediul social în com. Holboca, loc. Dancu, str. 
Daliei, nr.70, bl. D3, sc.C, et.3, ap.14, jud. Iași;  
4. Administrator judiciar: MARKA’S IPURL, cu sediul în mun. Iași, str. Clopotari, nr.48, bl. 674, sc.C, et.3, ap.16, jud. 
Iași, Cod poștal 700723: Tel/Fax: 0232-212.542, 0743-451.601;e-mail: markas.ipurl@yahoo.com 
5. Inițiatorul cererii de deschidere a procedurii de insolvență: D.G.R.F.P. Iași-A.J.F.P. Iași; 
6. MARKA’S IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC HERGHEX SRL, CUI 33895379, J22 /1862 
/2014, cu sediul social în com. Holboca, loc. Dancu, str. Daliei, nr.70, bl. D3, sc.C, et.3, ap.14, jud. Iași, conform 
Sentinței nr.389/26.05.2022, pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr.1688/99/2022, nr.format vechi 46/2022, 
înaintează  

Creditor Creanță admisă definitive (LEI) 
Nr.crt. Denumire Sediu Valoare Prioritate 

1. 
Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Iași 
mun. Iași, str. Anastasie Panu, 

nr.26, jud. Iași 
168.008 Art. 161, pct. 5 

2. SC Romaqua Group SA 
Borsec, str. carpati, nr.46, jud. 

Harghita 
1.337, 47 Art. 161, pct. 8 

3. SC Salubris SA 
Mun. Iași, sos. Nationala, nr.43, 

jud. Iași 
844, 78 Art. 161, pct. 8 

Total 170.190, 25 lei 
Administrator judiciar Marka’s IPURL, Asociat Chirilă Simona 

 
Județul Ilfov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL, cod unic de înregistrare: 16180595 
România 
Tribunalul București 
Secția a VII a Civilă 
Splaiul Independenței nr. 319 L, Clădirea B, sector 6 
Dosar nr. 23210/3/2011/a37 
Termen: 27.09.2022, C3, ora 11,00 

Citație 
emisă la: ziua 17 luna 08 anul 2022 

PETENT 
ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI SARA SEA VIEW, cu sediul în Olimp-Mangalia, Tronson 2, Etaj-Parter-Spatiu 
Comun, jud. Constanța 
Notă: cu mențiunea de a timbra cererea de intervenție cu 200 lei, sub sancțiunea anulării, împotriva modului de stabilire 
a taxei se poate face cerere de reexaminare 
Contestator 
SKYLINE CENTER SRL-București, sector 3, Aleea Barajul Iezerului, nr. 6A, bl. Cedru 
COMIMPEX ESCO PROPERTIES SRL-București,str. Promoroaca nr.3A, subsol, sector 1 
MICO TOTAL DISTRIBUTION SRL-București,Bd.Marasesti, nr.125, sector 4 
SSD SPORT SYSTEM SRL-București,Calea Moșilor nr.225, sector 2 
COMAN CORNEL-București,Str.Maior Ioan Coravu nr.6, et.1, ap.2, sector 2 
VIZIRU TUDOR-București,Str.Brasov nr.20, bl.OD1, sc.2, ap.53, sector 6 
Intimat 
PHARMAPRIX DISTRIBUTION SRL-București,SEDIUL ALES LA SCA HASOTTI MÎNERAN ȘERB ȘI 
ASOCIAȚII-STR. ȚEPEȘ VODĂ NR. 100, PARTER, SECTOR 2 
Debitor 
S.C. REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL, cu sediul în VOLUTNARI, ȘOS.PIPERA-TUNARI, nr. 1, et. P, Județ 
ILFOV, J23/1258/2005, CUI 16180595 
Lichidator judiciar EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS S.P.R.L., cu sediul în București, Piața Charles 
de Gaulle nr.13, et.3, sector 1 
Creditor 
SC SYNERGY CONSTRUCT SRL CU SEDIUL ALES LA CABINET AVOCAT MAGDALENA MARINESCU-
sector 2, București, ALECU RUSSO, nr. 24-26, ap. 1 
PETRESCU EUGEN OVIDIU-București, sector 1, CONSTANTIN SANDU ALDEA, nr. 51 
PETRESCU CRISTINA-ROXANA-București, sector 1, CONSTANTIN SANDU-ALDEA, nr. 51 
SC POLARIS M HOLDING SRL-FAX-CONSTANȚA, SPIRU HARET, nr. 2A, Județ CONSTANȚA 
SC ENEL ENERGIE MUNTENIA SA-București, sector 1, BD.I.MIHALACHE, nr. 41-43A 
D.G.F.P. ILFOV-București, sector 3, STR.LUCRETIU PATRASCANU, nr. 10 
SERVICIUL PUBLIC A.D.P.P. MANGALIA-MANGALIA, SOS. CONSTANȚEI, INTRAREA B, nr. 13, et. P, Județ 
CONSTANȚA 
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