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 alte mențiuni. 
9. Deschiderea procedurii insolvenței se notifică Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita. 
Informații suplimentare: 
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere 
a creanței în tabelul preliminar” cu respectarea dispozițiilor art. 104 din Legea privind procedura insolvenței. 
 Cererea de înscrierea creanței în tabelul preliminar va fi însoțită de documentele justificative ale creanței și actele 
care atestă constituirea de garanții, în copii certificate. 
 Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poștă pe 
adresa instanței, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar și unul pentru a rămâne la dosar, 
cu mențiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poștă. 
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoțită de dovada plății taxei judiciare de timbru în sumă de 200,00 lei. 
Restricții pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare 
pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenței). 

Administrator Judiciar, Ec. Tudorache Violeta Emilia 
 

Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea JUZ CONSTRUCT S.R.L., cod unic de înregistrare: 39815662 
Tribunalul Iași - Secția II Civilă – Faliment 
Dosar nr. 1168/99/2022 (29/2022 ) 
Debitor: Juz Construct SRL (În insolvență/In insolvency/En procedure collective ) 

Tabel preliminar al obligațiilor debitoarei Juz Construct SRL 
întocmit conform prevederilor art. 110 alin. 1 din Legea nr. 85/2014  

privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență 
Nr. 2452/12.08.2022 

Creditor Adresa Tip creanță 

Valoarea creanței (obligației pretinse) 
Creanță 

accceptată a 
fi 

rambursată 

Observații/
motive 
asupra 

diminuării 
valorii 

Pondere în 
categorie de 

creanțe 

Pondere în 
total creanțe creanțe în 

lei 

creanțe în valute 

Valută Euro 
Echivalent 

lei 

1. Creanțe provenite din raporturi de muncă - art. 161 pct. 3 

Salariati 
Conform 
evidentei 
contabile 

 88,248.00   88,248.00  100.00% 1.24% 

TOTAL CATEGORIE 88,248.00   88,248.00  100.00% 1.24% 
2. Creanțe bugetare(art. 161 punct 5) 

DGRFP IAȘI 
- AJFP IAȘI 

str. A. Panu 
nr. 26, Iași 

Reprezentân
d impozite și 
taxe datorate 

bugetului 
consolidat al 

statului 

1,356,078.00   1,356,078.00 

Creanță 
admisă la 

valoarea din 
declarația de 

creanță 

99.27% 19.02% 

Directia 
Generală 
Economică și 
Finanțe 
Publice 
Locale 

Iași, Bd. 
Stefan cel 
Mare și 
Sfânr nr 15, 
jud. Iași 

Amenzi 
Politia 
Locală 

conform 
Procesului-
verbal de 

sanctionare a 
a 

contravențiil
or nr. 

2027/12.04.2
022 

10,000.00   10,000.00 

Creanță 
admisă la 

valoarea din 
declarația de 

creanță 

0.73% 0.14% 

TOTAL CATEGORIE 1,366,078.00   1,366,078.00  100.00% 19.16% 
3.Creanțe chirografare (art.161 punct 8) 

ABU 
DESIGN 
GRUP SRL 

Iasi, Sos. 
Nationala nr. 
47, bl. C4, 
sc. B, etaj 
10, ap. 43 

Contravaloar
e servicii 
prestate 

conform FF 
seria ABD nr 
12/01.02.202

1 

301,987.20   31,987.20 

Creanță 
admisă 

partial la 
valoarea FF 

seria ABD nr 
12/01.02.202

1. 

0.56% 0.45% 

ARENA sediul Contravaloar 118,640.43   88,940.53 Creanță 1.57% 1.25% 

Administrator
Highlight
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Creditor Adresa Tip creanță 

Valoarea creanței (obligației pretinse) 
Creanță 

accceptată a 
fi 

rambursată 

Observații/
motive 
asupra 

diminuării 
valorii 

Pondere în 
categorie de 

creanțe 

Pondere în 
total creanțe creanțe în 

lei 

creanțe în valute 

Valută Euro 
Echivalent 

lei 

LEMN IASI 
SRL 

procesual 
ales Cabinet 
Av. Irina 
Raihel-
Arnăutu 

e marfă 
livrată și 

neachitată 
conform 
facturi 

fiscale emise 

admisă 
partial, suma 
de 29.699,90 

lei a fost 
respinsă în 

baza 
procesului-
verbal de 

stingere nr. 
9/01.06.2022 
și potrivit FF 

nr. 
102/01.06.20

22. 

ASC 
CONDUR 
CONSTRUC
T SRL 

cu sediul 
procesual 
ales la Cab 
Av. Darie 
Carmen, Iasi, 
str. Otilia 
Cazimir, nr. 
15, etaj 9, ap. 
49, jud. Iasi 

Contravaloar
e servicii 
prestate 
conform 
Contract 
prestari 

servicii nr. 
1/14.01.2021 

și FF nr 
01/27.01.202

1 

43,900.00   40,900.00 

Creanță 
admisă 

partial, suma 
de 3.000 lei a 
fost respinsă 
deoarece a 

fost achitata 
în data de 

19.11.2021 
conform 

extrasului de 
cont nr. 

739/19.11.20
21. 

0.72% 0.57% 

BALAUR 
CRISTINEL 

 

Contravaloar
e avans 

apartament 
conform 

antecontract 
de vanzare-
cumparare 
autentificat 

sub nr. 
4331/16.08.2
021 la BIN 
Macovei 
Raluca 

152,266.00   152,266.00 

Creanță 
admisă la 

valoarea din 
declarația de 

creanță 

2.68% 2.14% 

BAUROM 
CONSTRUC
T SRL 

Galati, str. 
Soimului nr. 
12 A, jud. 
Iasi 

Contravaloar
e marfă 
livrată și 

neachitată 
conform 
facturi 

fiscale emise 

20,000.00   20,000.00 

Creanță 
admisă la 

valoarea din 
declarația de 

creanță 

0.35% 0.28% 

BUILDING 
GRAND 
CONCEPT 
SRL  

Fundac 
Ratusca nr. 
134, com. 
Scinteia, jud. 
Iasi, 

Contravaloar
e marfă 
livrată și 

neachitată 
conform 
facturi 

fiscale emise 
în baza 

Contractului 
nr. 

9/29.07.2021 

64,274.02   63,895.55 

Creanță 
admisă 

partial, suma 
de 379,47 lei 

aferenta 
facturii nr. 

615/22.06.20
22 a fost 

respinsă ca 
fiind o 
creantă 
curentă. 

1.13% 0.90% 

COBZARU 
EMIL-
SORIN  

Iasi 

Contravaloar
e contract 

împrumut nr. 
7/10.08.2021 

156,070.70   156,070.70 

Creanță 
admisă la 

valoarea din 
declarația de 

2.75% 2.19% 
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Creditor Adresa Tip creanță 

Valoarea creanței (obligației pretinse) 
Creanță 

accceptată a 
fi 

rambursată 

Observații/
motive 
asupra 

diminuării 
valorii 

Pondere în 
categorie de 

creanțe 

Pondere în 
total creanțe creanțe în 

lei 

creanțe în valute 

Valută Euro 
Echivalent 

lei 

creanță 

COSERU 
DANIELA 
NICOLETA 

 

Contravaloar
e avans 

apartament 
conform 

antecontract 
de vanzare-
cumparare 
autentificat 

sub nr. 
4363/18.08.2
021 la BIN 
Macovei 
Raluca 

 35,000.00 173,089.00 173,089.00 

Creanță 
admisă la 

valoarea din 
declarația de 

creanță 

3.05% 2.43% 

COVALSCH
I ROMAN 

 

Contravaloar
e avans 

apartament 
conform 

antecontract 
de vanzare-
cumparare 
autentificat 

sub nr. 
4016/30.07.2
021 la BIN 
Macovei 
Raluca 

349,794.00   349,794.00 

Creanță 
admisă la 

valoarea din 
declarația de 

creanță 

6.16% 4.91% 

DDC 
DISTRICON
STRUCT 
SRL 

sediul 
procesual 
ales Cab. Av. 
Chelaru 
Andreea- 
Iasi, str. A. 
Panu nr. 23, 
bloc 
Muntenia, sc. 
B, et. 1, ap. 
1, jud. Iasi 

Contravaloar
e marfă 
livrată și 

neachitată 
conform 
facturi 

fiscale emise 

894,176.46   274,444.62 

Creanță 
admisă 

partial la 
valoare fisei 

partener 
atasata de 
creditoare 

punctata cu 
fisa partener 
comunicata 

de debitoare. 

4.83% 3.85% 

DRUC 
LILIANA 

cu domiciliul 
ales la Cab. 
Av. Andreea 
Chelaru, Iasi, 
str. Anastasie 
Panu nr. 23, 
bl. Muntenia, 
sc. B, et. 1, 
ap. 1, jud. 
Iasi 

Contravaloar
e avans 

apartament 
conform 

antecontract 
de vanzare-
cumparare 
autentificat 

sub nr. 
3700/16.09.2
021 la BNP 

Florea 
Bogdan 

321,648.10   321,648.10 

Creanță 
admisă la 

valoarea din 
declarația de 

creanță 

5.67% 4.51% 

ELEMATIS 
TECH SRL 

cu sediul 
procesual 
ales la SCA 
Stancu, 
Rachitan și 
Asociatii 
prin Av. 
Spataru Cati 
Angelica în 
București, 
Calea 
Mosilor nr. 
51, etaj 1, 

Contravaloar
e marfă 
livrată și 

neachitată 
conform 
facturi 

fiscale emise 

17,281.05   17,281.05 

Creanță 
admisă la 

valoarea din 
declarația de 

creanță 

0.30% 0.24% 
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Creditor Adresa Tip creanță 

Valoarea creanței (obligației pretinse) 
Creanță 

accceptată a 
fi 

rambursată 

Observații/
motive 
asupra 

diminuării 
valorii 

Pondere în 
categorie de 

creanțe 

Pondere în 
total creanțe creanțe în 

lei 

creanțe în valute 

Valută Euro 
Echivalent 

lei 

sector 3 

FRUNZĂ 
NICOLETA 

cu domiciliul 
ales la Cab. 
Av. 
Codreanu 
Carmen-
Florentina, 
cu sediul în 
Iasi, str. 
Lazăr nr 4, 
bl. Penes 
Curcanul, Tr. 
5, cam 18, et. 
1, jud. Iasi 

Contravaloar
e pret pentru 

3 
apartamente 

conform 
antecontract 
de vanzare-
cumparare 
autentificat 

sub nr. 
4307/28.10.2

021, 
4309/28.10.2

021, 
4309/28.10.2
021 la BNP 

Florea 
Bogdan 

742,346.85   742,346.85 

Creanță 
admisă la 

valoarea din 
declarația de 

creanță 

13.08% 10.41% 

GRADINAR
IU 
FLOAREA 
VIRUȚA 

 

Contravaloar
e pret 

apartamentul 
conform 

antecontract 
de vanzare-
cumparare 
autentificat 

sub nr. 
4470/24.08.2
021 la BNP 

M 

201,851.20   201,851.20 

Creanță 
admisă la 

valoarea din 
declarația de 

creanță 

3.56% 2.83% 

HOMORAN
U 
BOGDAN-
VASILE 

 

Contravaloar
e avans 

pentru un 
apartamentul 

conform 
antecontract 
de vanzare-
cumparare 
autentificat 

sub nr. 
3886/24.08.2
021 la BNP 

Florea 
Bogdan 

108,874.60   108,874.60 

Creanță 
admisă la 

valoarea din 
declarația de 

creanță 

1.92% 1.53% 

KAZISNST 
GRUP SRL 

Vaslui, str. 
Calugareni 
nr 111, jud. 
Vaslui 

Contravaloar
e marfă 
livrată și 

neachitată 
conform 
facturi 

fiscale emise 
în baza 

Contractului 
de furnizare 
cu plata la 
termen și 
plafon nr. 

238/21.09.20
20 

91,678.81   91,678.81 

Creanță 
admisă la 

valoarea din 
declarația de 

creanță 

1.62% 1.29% 

LKN 
CONSTRUC
T SRL-D  

cu sediul 
procesual 
ales la Cab. 
Av. Urda 

Contravaloar
e prestări 
servicii în 

baza 

1,436,861.86   -
1,436,861.86 

Creanță 
admisă sub 

conditie 
suspensiva 

0.00% 0.00% 
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Creditor Adresa Tip creanță 

Valoarea creanței (obligației pretinse) 
Creanță 

accceptată a 
fi 

rambursată 

Observații/
motive 
asupra 

diminuării 
valorii 

Pondere în 
categorie de 

creanțe 

Pondere în 
total creanțe creanțe în 

lei 

creanțe în valute 

Valută Euro 
Echivalent 

lei 

Olga 
Andreea din 
Iasi, str. 
Sărărie nr. 
222, et. P, 
jud. Iasi 

Contractelor 
de lucrari nr. 
31/20.11.201

9, nr. 
34/02.12.201

9, nr. 
21/28.05.202

0, nr. 
30/04.11.201
9 și dobanda 

legala 

astfel: suma 
de 

488.354,43 
lei (debit FF 

nr. 
41/10.12.201

9, 
42/20.12.201
9 și dobanda) 
sub conditia 
punctajului 

de sold 
realizat între 
părți și suma 

de 
948.507,43 
(debit FF 

45/31.12.202
0 și dobanda) 
sub conditia 
de prezentare 
a situatiei de 

lucrari 
stabilită 

contractual, 
semnata de 

parti. 

LCA 
CONSTRUC
T 
IMOBILIAR
E SRL 

Iasi, stradela 
Moara de 
Vânt nr 71A, 
etaj 2, ap. 17, 
jud. Iasi 

Contravaloar
e imobil -

apartament 
nr 5 amplasat 
la etajul nr 2 

al 
constructiei 

situata în 
mun Iasi, 

zona 
Viticultori, 
jud Iasi, loc 
de parcare și 
cota indiviza 

teren 
conform 

antecontractu
lui de dare în 

plata 
autentificat 

sub nr. 
4334/16.08.2
021 la BNP 

Macovei 
Raluca 

419,458.52   419,458.52 

Creanță 
admisă la 

valoarea din 
declarația de 

creanță 

7.39% 5.88% 

LUNGU 
IONUT-
IULIAN 

 

Contravaloar
e avans 

apartament 
conform 

antecontract 
de vanzare-
cumparare 
autentificat 

sub nr. 
3590/09.07.2
021 la BIN 
Macovei 

236,651.51   236,651.51 

Creanță 
admisă la 

valoarea din 
declarația de 

creanță 

4.17% 3.32% 
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Creditor Adresa Tip creanță 

Valoarea creanței (obligației pretinse) 
Creanță 

accceptată a 
fi 

rambursată 

Observații/
motive 
asupra 

diminuării 
valorii 

Pondere în 
categorie de 

creanțe 

Pondere în 
total creanțe creanțe în 

lei 

creanțe în valute 

Valută Euro 
Echivalent 

lei 

Raluca 

OBREJA 
BIANCA 
ELENA 

 

Contravaloar
e autoturism 

marca 
BMW, 

model X4, 
obiect al 

contractului 
de 

înstrăinare-
dobândire 

înregistrat la 
DEGFP Iasi 

sub nr. 
10758/28.05.

2020 

120,000.00   0.00 

Creanță 
respinsa. 
Suma de 

120.000 lei a 
fost încasată 
potrivit pct. 5 

din 
contractul de 
înstrăinare-
dobândire 

înregistrat la 
DEGFP Iasi 

sub nr. 
10758/28.05.

2020 

0.00% 0.00% 

OBREJA 
CRISTIAN-
ANDREI 

 

Contravaloar
e autoturism 

marca 
Volkswagen, 

model 
Crafter, 
obiect al 

contractului 
de 

înstrăinare-
dobândire 

înregistrat la 
DEGFP Iasi 

sub nr. 
10425/25.05.

2020 

36,000.00   0.00 

Creanță 
respinsa. 
Suma de 

36.000 lei a 
fost încasată 
potrivit pct. 5 

din 
contractul de 
înstrăinare-
dobândire 

înregistrat la 
DEGFP Iasi 

sub nr. 
10425/25.05.

2020 

0.00% 0.00% 

MORARU 
IOANA 

 

Contravaloar
e pret 

apartament 
conform 

antecontract 
de vanzare-
cumparare 
autentificat 

sub nr. 
4573/31.08.2
021 la BIN 
Macovei 

Raluca, taxa 
timbru și 
onorariu 
avocat 

203,469.40   203,469.40 

Creanță 
admisă la 

valoarea din 
declarația de 

creanță 

3.58% 2.85% 

PAVEL 
GEORGE-
CONSTANT
IN 

 

Contravaloar
e pret 

apartament 
conform 

antecontract 
de vanzare-
cumparare 
autentificat 

sub nr. 
4575/31.08.2
021 la BIN 
Macovei 

Raluca, taxa 
timbru și 
onorariu 
avocat 

341,604.40   341,604.40 

Creanță 
admisă la 

valoarea din 
declarația de 

creanță 

6.02% 4.79% 
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Creditor Adresa Tip creanță 

Valoarea creanței (obligației pretinse) 
Creanță 

accceptată a 
fi 

rambursată 

Observații/
motive 
asupra 

diminuării 
valorii 

Pondere în 
categorie de 

creanțe 

Pondere în 
total creanțe creanțe în 

lei 

creanțe în valute 

Valută Euro 
Echivalent 

lei 

PÂNZARU 
ADRIAN-
VASILE și 
PÂNZARU 
DANIELA 

 

Contravaloar
e avans 

apartament 
conform 

antecontract 
de vanzare-
cumparare 
autentificat 

sub nr. 
4372/31.08.2
021 la BNP 

Patrascanu și 
asociatii, 

taxe 
executare, 

taxa timbru, 
onorariu 
avocat 

84,237.50   84,237.50 

Creanță 
admisă la 

valoarea din 
declarația de 

creanță 

1.48% 1.18% 

POLICOLO
R SA 

cu sediul 
procesual 
ales la SCA 
Stancu, 
Rachitan și 
Asociatii- av. 
Spataru Cati 
Angelica, în 
București, 
Calea 
Mosilor nr. 
51, etaj 1, 
sector 3 

Contravaloar
e marfă 
livrată și 

neachitată 
conform 
facturi 

fiscale emise 

22,971.00   22,971.00 

Creanță 
admisă la 

valoarea din 
declarația de 

creanță 

0.40% 0.32% 

RADU 
GABRIEL 

 

Contravaloar
e avans 

apartament 
conform 

promisiunii 
de vanzare-
cumparare 
autentificat 

sub nr. 
3240/24.06.2
021 la BIN 

Raluca 
Macovei 

113,295.69   113,295.69 

Creanță 
admisă la 

valoarea din 
declarația de 

creanță 

2.00% 1.59% 

RIALUC 
CONSTRUC
TII LKN 
SRL 

cu sediul 
procesual 
ales la Cab. 
Av. Urda 
Olga 
Andreea din 
Iasi, str. 
Sărărie nr. 
222, et. P, 
jud. Iasi 

Contravaloar
e prestări 
servicii în 

baza 
Contractelor 
de lucrari nr. 
16/02.08.202

1, FF nr. 
11/20.12.202
1 și dobanda 

legala 

250,000.00   -250,000.00 

Creanță 
admisă sub 

conditia 
suspensivă 

de realizarea 
punctajului 
intre părti. 

0.00% 0.00% 

SALUBRIS 
SA 

Iasi, Sos 
Nationala nr 
43, jud Iasi 

Contravaloar
e servicii de 
salubritate și 

penalitati 

631.01   0.00 

Creanță 
respinsa în 
temeiul art. 
102 alin. 6 

din Legea nr. 
85/2014, 

suma 
solicitata este 

creanta 

0.00% 0.00% 
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Creditor Adresa Tip creanță 

Valoarea creanței (obligației pretinse) 
Creanță 

accceptată a 
fi 

rambursată 

Observații/
motive 
asupra 

diminuării 
valorii 

Pondere în 
categorie de 

creanțe 

Pondere în 
total creanțe creanțe în 

lei 

creanțe în valute 

Valută Euro 
Echivalent 

lei 

curenta. 

STEELCOR
P 
DISTRIBUT
ION SRL 

Baia Mare, 
str. Oituz nr. 
6B, ap. 47, 
jud. 
Maramures 

Contravaloar
ea marfă 
livrată și 

neachitată și 
dobanda 

476,333.00   476,333.00 

Creanță 
admisă la 

valoarea din 
declarația de 

creanță 

8.39% 6.68% 

STEEL 
TRANSPOR
T 
&LOGISTIC 
SRL  

București, 
sectorul 3, 
Bd 
Basarabia, nr 
256 G, 
Indicativ 3-3, 
Bloc D-
Center, etaj 3 

Contravaloar
ea marfă 
livrată și 

neachitată și 
penalitati 

285,062.91   285,062.91 

Creanță 
admisă la 

valoarea din 
declarația de 

creanță 

5.02% 4.00% 

TOFANESC
U DELIA 
ADRIANA 

 

Contravaloar
e avans 

apartament 
conform 

promisiunii 
de vanzare-
cumparare 
autentificat 

sub nr. 
3834/24.09.2
021 la BIN 

Florea 
Bogdan și 

daune 
interese 

124,977.20   87,886.71 

Creanta 
admisa 

partial, suma 
de 37.090,50 

lei 
reprezentand 
daune interes 
este respinsa 

deoarece 
promisiunea 
de vanzare-
cumparare 

nr. 
3834/24.09.2

021 a fost 
denuntata 
potrivit 

art.123 alin. 
1 coroborat 
cu art. 88 și 

art. 131 lit d) 
din Legea 

85/2014, iar 
termenul de 

predare a 
apartamentul

ui, era 
31.12.2022. 

1.55% 1.23% 

VAM SOFI 
TRANS SRL 

cu sediul 
procesual 
ales la Cab. 
Av. Sauciuc 
Madalina -
Ionela în 
Iasi, str. 
Cucu nr 22, 
bloc 309, sc 
A, P, jud. 
Iasi 

Contravaloar
e prestari 
servicii 
conform 

Contractului 
nr. 

6041/02.06.2
020, facturi 

fiscale 
emise, avans 

balast 
stabilizat cu 
ciment 4%, 

dobanda 
legala, 

penalitati de 
intarziere, 

209,349.20   105,701.37 

Creanță 
admisă 
partial, 

diferenta în 
suma de 

103.647,83 
lei ( debit 

FF. 
1752/30.11.2

021 și 
1758/15.12.2

021 și 
penalitati) 

fiind respinsa 
motivat de 
faptul ca 
urmare 

notificarii 
administrator
ului judiciar 

nu a fost 
comunicat 

1.86% 1.48% 
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Creditor Adresa Tip creanță 

Valoarea creanței (obligației pretinse) 
Creanță 

accceptată a 
fi 

rambursată 

Observații/
motive 
asupra 

diminuării 
valorii 

Pondere în 
categorie de 

creanțe 

Pondere în 
total creanțe creanțe în 

lei 

creanțe în valute 

Valută Euro 
Echivalent 

lei 

raportul de 
lucru semnat 

de parti 
obligatoriu 
potrivit art. 

6.1. din 
Contractul 
6041/2020 

VLAD 
IULIAN 

 

Contravaloar
e avans 

apartament 
conform 

promisiunii 
de vanzare-
cumparare 
autentificat 

sub nr. 
3602/10.09.2
021 la BIN 

Florea 
Bogdan și 

daune 
interese 

251,501.60   177,501.60 

Creanta 
admisa 

partial, suma 
de 74.181 lei 
reprezentand 
daune interes 
este respinsa 

deoarece 
promisiunea 
de vanzare-
cumparare 

nr. 
3602/10.09.2

021 a fost 
denuntata 
potrivit 

art.123 alin. 
1 coroborat 
cu art. 88 și 

art. 131 lit d) 
din Legea 

85/2014, iar 
termenul de 

predare a 
apartamentul

ui era 
31.12.2022. 

3.13% 2.49% 

ZARZU 
LIVIU 
MIHAI 

 

Contravaloar
e pret 

apartament 
conform 

promisiunii 
de vanzare-
cumparare 
autentificat 

sub nr. 
4361/18.08.2
021 la BIN 
Macovei 
Raluca-
Mihaela 

287,171.00   287,171.00 

Creanță 
admisă la 

valoarea din 
declarația de 

creanță 

5.06% 4.03% 

TOTAL CATEGORIE 8,484,365.22 35,000.00 173,089.00 5,676,412.82  100.00% 79.60% 
TOTAL 
GENERAL 

  9,938,691.22 35,000.00 173,089.00 7,130,738.82   100.00% 

Nota: curs Euro la data deschiderii procedurii 09.06.2022 (1 Euro=4,9454 lei) 
Administrator judiciar, 

Eurobusiness LRJ SPRL 
prin asociat coordonator 

Eduard Pascal 
 
 
 
 
 

Administrator
Highlight




