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 sa luati act de hotararea creditorilor cuprinsa în procesul verbal nr. 539/30.09.2022 prin care a nu fost confirmat 
administratorul judiciar CII Georgiu Ioana Alexandra. 
 Sa incuviintati plata onorariului administratorului judiciar provizoriu ,din averea debitoarei, în cuantum de 2.000 lei 
(1.000 lei / luna – aferent perioadei 29.07-06.09.2022) astfel cum a fost stabilit de catre judecatorul sindic prin incheirea 
Civila nr. 1632/CC/29.07.2022  
 sa dispuneti amanarea cauzei în vederea prealuarii mandatului de catre administratroul judiciar solicitat de catre 
creditorul majoritar BCR Leasing IFN SA și efectuarii demersurilor pentru evaluarea bunurilor, intocmirea tabelului 
definitiv al creantelor și depunerea planului de reorganizare.  

Administrator Judiciar Provizoriu 
Ioana Alexandra Georgiu 

 
Județul Dolj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ENESLIN COM SRL, cod unic de înregistrare: 9175626 

Notificare depunere raport și plan de distribuire 
Nr.: 1118 data emiterii: 29.09.2022 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 4722/63/2018, Tribunal: Dolj, Secția a II-a Civilă, Complet: C9F. 
2.Arhiva/registratura instanței: Adresă: Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă - Craiova, strada Brestei, nr. 12, județul 
Dolj. 
3.Debitor: Eneslin Com SRL cu sediul social în Craiova, cartier Rovine, bloc G22, scara 1, apartament 9, județul Dolj, 
cod de identificare fiscală 9175626, număr de ordine în registrul comerțului J16/45/1997.  
4. Lichidator judiciar: S.O.S. Insolv SPRL, cu sediul în București, Calea Dorobanților, nr. 102-110, bloc 2, scara B, 
apartament 62, sector 1, RFO II – 0838/2016, Tel: 0764.449.632, e-mail: sos.insolv@gmail.com; reprezentată de asociat 
coordonator Drăgulin Marius-Ionuț. 
5. Subscrisa: S.O.S. Insolv SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Eneslin Com SRL în dosarul 
4722/63/2018 pe rolul Tribunalului Dolj, Secția a II-a Civilă, în temeiul art. 160 alin. 4 din Legea 85/2014, notifică 
Toți creditorii debitorului Eneslin Com SRL cu privire la faptul că a fost întocmit și depus la dosarul cauzei Raportul și 
Planul de Distribuire prevăzut la art. 160 din Legea 85/2014, acesta fiind transmis pentru publicare în BPI. 
Termen de control: 03.10.2022 
Semnătura:  

S.O.S. Insolv SPRL. 
 
Județul Ilfov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea AUTO SOFT SERVICE ROTI SRL, cod unic de înregistrare: 15574770 

Depunere documente întocmite de lichidatorul judiciar 
în cadrul procedurii falimentului în formă generală  

Nr: 5540 Data emiterii: 03.10.2022 
Termen de procedură: 06.10.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1370/93/2016, Tribunal Ilfov, Secția Civilă, Termen 06 Octombrie 2022; 
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa: Buftea, str. Știrbei Vodă nr. 24, jud. Ilfov, telefon: 021.312.23.43, 
0372.21.88.16, fax: 021.312.23.59, E-mail: tr-ilfov-brp@just.ro, Programul arhivei/registraturii instanței L - V: 09:00 – 
13:00. 
3.Debitor: SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI SRL, (în faliment, în bankruptcy, en faillite), cu sediul în Sat Fundeni, 
Comuna Dobroești, str. Zorilor nr. 24, jud. Ilfov, având CUI 15574770 și J23/1297/2005 
4. RTZ & Partners SPRL Filiala București, Cod de identificare fiscală 31990030, sediul în București, str. Wilhelm 
Filderman, nr. 18, etaj 3, biroul nr. 9, sector 3, Filderman Office, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în 
insolvență RFO II - 0689, tel./fax 0364.412.631/2 E-mail: office@rtz.ro. Nume și prenume reprezentant lichidator 
judiciar persoană juridică: Balog Claudiu Ioan. 
5. Subscrisa: RTZ & Partners SPRL Filiala București, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC AUTO SOFT 
SERVICE ROȚI SRL, conform Sentinței Civile nr. 2575 pronunțată la data de 10 Octombrie 2016 în cadrul dosarului 
nr. 1370/93/2016, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, Secția Civilă, în temeiul art. 59 alin.(2) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, publică: 

Raport de activitate nr. XXVII 
Privind modul de îndeplinire a atribuțiilor prevăzute în sarcina lichidatorului judiciar și justificarea cheltuielilor 
efectuate, în temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, pentru 
perioada de referință: 03.06.2022 - 03.10.2022. 
A. Sinteza demersurilor întreprinse de către lichidatorul judiciar; 

Nr. 
Crt. 

Demers realizat Observații 

1. Raport de activitate nr. 26. 
Transmis la dosarul cauzei și publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 9690/06.06.2022. 

Administrator
Highlight
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Nr. 
Crt. 

Demers realizat Observații 

4. 
Întocmirea Raportului asupra fondurilor debitoarei 

pentru perioada de referință 21.05.2022 – 
22.09.2022. 

Comunicat la dosarul cauzei și publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 15394/27.09.2022. 

5. 

Convocarea și prezidarea Comitetului Creditorilor 
pentru prezentarea Raportului asupra fondurilor 

debitoarei pentru perioada de referință 21.05.2022 
– 22.09.2022 

Procesul-verbal al ședinței Comitetului Creditorilor a fost 
transmis la dosarul cauzei și comunicat spre publicare în 

Buletinul Procedurilor de Insolvență. 

6.  
Situația litigiilor aflate în strânsă legătură cu 

procedura insolvenței SC AUTO SOFT SERVICE 
ROȚI SRL. 

x 

7. 
Prezentarea situației cheltuielilor de procedură 

aferente perioadei 01.05.2022- 31.08.2022. 
x 

Menționăm că din datele obținute de pe Portalul Instanțelor de Judecată rezultă că nici una dintre măsurile procedurale 
prezentate de către lichidatorul judiciar în Raportul de activitate nr. XXVI depus la dosarul cauzei și publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 9690/06.06.2022 nu au fost contestate. 
B. Activități întreprinse; 
B.1. Întocmirea Raportului nr. 17 asupra fondurilor debitoarei 
pentru perioada de referință 21.05.2022 – 22.09.2022; 
La data de 22 Septembrie 2022, în temeiul dispozițiilor art. 59 coroborat cu art. 160 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea și înregistrarea la 
dosarul cauzei a Raportului nr. XVII asupra fondurilor debitoarei pentru perioada de referință 21.05.2022 – 22.09.2022. 
Totodată, Raportul asupra fondurilor a fost publicat în integralitate în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
15394/27.09.2022.  
Având în vedere întocmirea Raportului asupra fondurilor nr. 17, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea ședinței 
Comitetului Creditorilor pentru data de 03 Octombrie 2022 cu următoarea ordine de zi: 
(1) Prezentarea Raportului asupra fondurilor nr. XVII pentru perioada de referință 21.05.2022 – 22.09.2022, întocmit și 
înregistrat la dosarul cauzei de către lichidatorul judiciar pentru debitoarea SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI SRL, în 
cadrul dosarului cu numărul 1370/93/2016, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, Secția Civilă. 
Convocatorul ședinței Comitetului Creditorilor, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
15368/26.09.2022. 
În cadrul ședinței Comitetului Creditorilor din data de 03 Octombrie 2022 s-a constatat că nici un membru al 
Comitetului Creditorilor nu și-a transmis poziția scrisă până la data ședinței, în conformitate cu dispozițiile art. 48 din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.  
Conform art. 51 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
„Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simplă din totalul numărului de membri ai acestuia”. 
Cu toate acestea, menționăm faptul că singurul punct de pe ordinea de zi a avut scop informativ și pe cale de consecință 
nu s-a solicitat exprimarea de către creditori a unui vot în sensul aprobării/respingerii Raportului asupra fondurilor nr. 
XVII întocmit și înregistrat la dosarul cauzei de către lichidatorul judiciar pentru debitoarea SC AUTO SOFT 
SERVICE ROȚI SRL, în cadrul dosarului cu numărul 1370/93/2016, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, Secția civilă. 
Astfel, procedura de prezentare a Raportului asupra fondurilor nr. XVII întocmit și înregistrat la dosarul cauzei de către 
lichidatorul judiciar pentru debitoarea SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI SRL, în cadrul dosarului cu numărul 
1370/93/2016, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, Secția civilă, a fost îndeplinită prin următoarele demersuri:  
⮚ înregistrarea acestuia de către lichidatorul judiciar în cadrul dosarului cu numărul 1370/93/2016, aflat pe rolul 
Tribunalului Ilfov, Secția Civilă; 
⮚ publicarea Raportului asupra fondurilor nr. XVII în cuprinsul Buletinului Procedurilor de Insolvență nr. 
15394/27.09.2022; 
Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal al ședinței Comitetului Creditorilor nr. 5538/03.10.2022, în 2 exemplare 
originale, din care unul a fost depus la dosarul cauzei 1370/93/2016 și unul pentru păstrare de către lichidatorul judiciar.  
Procesul verbal al Comitetului Creditorilor din data de 03 Octombrie 2022 a fost depus la dosarul cauzei 1370/93/2016, 
și transmis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 
B.2. Demersuri realizate în calitate de creditor participant la procedura de faliment a societății JANTE ȘI ANVELOPE 
SRL ; 
Astfel cum am detaliat în rapoartele de activitate anterioare, prin Hotărârea Intermediară nr. 1292/02.05.2019, s-a 
dispus deschiderea procedurii insolvenței în formă simplificată prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență față de societatea JANTE ȘI ANVELOPE SRL, (în faliment, în bankruptcy, en 
faillite), în dosarul nr. 2306/93/2018, aflat pe rolul Tribunalul Ilfov, Secția Civilă, fiind desemnat în calitate de 
lichidator judiciar Sierra Quadrant SPRL Filiala București.  
Conform Tabelului Preliminar al Creditorilor publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 17178/17.09.2019 SC 
AUTO SOFT SERVICE ROȚI SRL a fost înscris cu o creanță în cuantum de 2.500.000 lei, fiind creditor participant la 
procedura de faliment a societății JANTE ȘI ANVELOPE SRL.  
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Având în vedere această calitate, lichidatorul judiciar al Auto Soft întreprinde demersuri susținute pentru maximizarea 
șanselor de recuperare a creanței prin formularea de voturi, adrese, cereri și chiar contestații acolo unde s-a apreciat ca 
fiind necesar. 
B.3. Situația litigiilor aflate în curs de soluționare în vederea anulării transferurilor frauduloase, prin raportare la 
prevederile art. 117 din Legea nr. 85/2014; 
De la momentul deschiderii procedurii insolvenței și până în prezent, lichidatorul judiciar a formulat un număr de 38 de 
acțiuni întemeiate pe dispozițiile art. 117 și urm. din Legea nr. 85/2014. Vom prezenta în cele ce urmează doar litigiile 
în care s-au pronunțat recent decizii ale instanțelor de judecată: 

Nr. Crt. Nr. Dosar Pârâți 
Termen/Soluție pronunțată în primă 

instanță 

1 
1370/93/2016/a42 

 

SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI 
SRL prin administrator special Banea 

Marius Cătălin 

Prin Încheierea de ședință pronunțată la 
data de 02 August 2018, instanța a dispus 

admiterea sesizării formulată de către 
lichidatorul judiciar în sensul sesizării 

organelor de urmărire competente pentru 
cercetarea infracțiunii de fals. De 

asemenea, judecătorul sindic a dispus 
suspendarea cauzei până la soluționarea 

definitivă a procesului penal. 

GIUREA VIOREL VICĂ 

2 
1370/93/2016/a43 

 

SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI 
SRL prin administrator special Banea 

Marius Cătălin 

Prin Sentința nr. 827/2018 instanța a 
dispus admiterea acțiunii și anularea 

investiției în cuantum de 2.500.000 lei.  
JANTE ȘI ANVELOPE SRL 

3 
1370/93/2016/a44* 

 

SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI 
SRL prin administrator special Banea 

Marius Cătălin 

Prin Sentința nr. 1224/20.04.2018, 
pronunțată în dosarul nr. 

1370/93/2016/a44, instanța a dispus 
respingerea acțiunii în anulare, ca fiind 

inadmisibilă. Prin Decizia Curții de Apel 
București nr. 2361/19.11.2018 pronunțată 

în cadrul aceluiași dosar, a fost admis 
apelul lichidatorului judiciar, anulată 

sentința pronunțată de judecătorul sindic și 
trimisă cauza spre rejudecare. În acest sens 
a fost constituit pe rolul Tribunalului Ilfov, 
Secția Civilă, dosarul 1370/93/2016/a44*. 

Ulterior, prin Sentința nr. 
1913/12.06.2019, a fost admisă în parte 
acțiunea și s-a dispus anularea plăților 

efectuate în perioada 11.08.2015-
01.04.2016 către pârâtul BANEA 

MARIUS CĂTĂLIN. Prin aceeași Sentință 
s-a dispus repunerea părților în situația 

anterioară și obligarea pârâtului la 
restituirea sumei 8.316.503,50 lei către 

societatea debitoare. 
 Împotriva Sentinței nr. 1913/12.06.2019, 
pârâtul BANEA MARIUS CĂTĂLIN a 

formulat apel ce a fost respins prin Decizia 
Curții de Apel București nr. 

61/20.01.2020..  

BANEA MARIUS CĂTĂLIN 

4 
1370/93/2016/a45 

 

SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI 
SRL prin administrator special Banea 

Marius Cătălin 

Prin Sentința nr. 828/2018, instanța a 
dispus respingerea acțiunii ca fiind 

neîntemeiată.Prin Decizia Curții de Apel 
București nr. 1962/15.10.2018, a fost 

respins ca nefondat apelul declarat de către 
lichidatorul judiciar.  

Prin aceeași Decizie a fost admis apelul 
declarat de către pârâtele Banca 

Transilvania SA și Banca Transilvania - 
Sucursala Pantelimon București fiind 

schimbate în parte considerentele sentinței 
apelate.  

BANCA TRANSILVANIA SEDIUL 
CENTRAL 

BANCA TRANSILVANIA 
SUCURSALA PANTELIMON 

BUCUREȘTI 

Administrator
Highlight
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5 
1370/93/2016/a46* 

 

SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI 
SRL prin administrator special Banea 

Marius Cătălin 

Prin Sentința nr. 1210/19.04.2018, instanța 
a admis excepția autorității de lucru 

judecat și a respins acțiunea ca 
inadmisibilă. Prin Decizia Curții de Apel 

București nr. 2362/19.11.2018 a fost admis 
apelul lichidatorului judiciar, anulată 
sentința judecătorului sindic și trimisă 

cauza spre rejudecare. În acest sens a fost 
constituit pe rolul Tribunalului Ilfov, 

Secția Civilă, dosarul 1370/93/2016/a46*. 
Ulterior, prin Sentința nr. 1914/12.06.2019 
a fost admisă în parte acțiunea și s-a dispus 

anularea plăților efectuate în perioada 
12.08.2015-31.12.2015 către pârâtul 

GIUREA VIOREL VICĂ. Prin aceeași 
Sentință s-a dispus repunerea părților în 

situația anterioară și obligarea pârâtului la 
restituirea sumei 6.451.728,30 lei către 

societatea debitoare.  
Împotriva Sentinței nr. 1914/12.06.2019 

pârâtul GIUREA VIOREL VICĂ a 
formulat apel. Prin Decizia Curții de Apel 

București nr. 1041/07.09.2020, a fost 
respins ca fiind tardiv apelul declarat de 
către pârâtul GIUREA VIOREL VICĂ. 

GIUREA VIOREL VICĂ 

6 
1370/93/2016/a47 

 

SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI 
SRL prin administrator special Banea 

Marius Cătălin 

Prin Sentința nr. 2512/24.09.2020, instanța 
a admis excepția inadmisibilității și 

respinge acțiunea formulată în dosarul 
conexat a54 ca inadmisibilă. Respinge 

excepția inadmisibilității în cauza a 47. A 
respins acțiunea ca neîntemeiată. Hotărârea 

a rămas definitivă prin neapelare. 

REMAT VEST SA 

7 
1370/93/2016/a48 

 

SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI 
SRL prin administrator special Banea 

Marius Cătălin 

Prin Sentința nr. 1225/2018 din 
20.04.2018, instanța a respins acțiunea ca 

fiind nefondată. Prin Decizia Curții de 
Apel București nr. 1963/15.10.2018 a fost 

respins apelul lichidatorului judiciar. HERZOG GEORGE MUGUREL 

8 1370/93/2016/a49 

SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI 
SRL prin administrator special Banea 

Marius Cătălin 

Prin Sentința nr. 829/2018 instanța a 
dispus respingerea acțiunii ca fiind 

neîntemeiată. Prin Decizia Curții de Apel 
București nr. 1964/15.10.2018 a fost 
respins apelul lichidatorului judiciar. TIRES AND PARTS SRL 

9 1370/93/2016/a50 

SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI 
SRL prin administrator special Banea 

Marius Cătălin 

Prin Sentința nr. 1596/2018 instanța a 
dispus respingerea acțiunii ca fiind 

neîntemeiată. Prin Decizia Curții de Apel 
București nr. 2363/19.11.2018 a fost admis 
apelul lichidatorului judiciar, schimbată în 
parte sentința civilă atacată în sensul că s-a 
admis în parte acțiunea formulată de către 

lichidatorul judiciar al debitoarei și, pe cale 
de consecință, anulate plățile în cuantum 

de 1.094.021,68 lei efectuate de către 
societatea debitoare Auto Soft Service Roți 
SRL din casieria societății către asociatul 
Banea Marius Cătălin în perioada august 

2014 - 30.06.2015. Prin aceeași Decizie s-a 
dispus repunerea părților în situația 

anterioară și obligarea asociatului pârât 
Banea Marius Cătălin să restituie 

debitoarei Auto Soft Service Roți SRL 
suma de 1.094.021,68 lei.  

BANEA MARIUS CĂTĂLIN 

10 1370/93/2016/a51 SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI Prin Sentința nr. 830/2018, instanța a 
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SRL prin administrator special Banea 
Marius Cătălin 

dispus respingerea acțiunii ca fiind 
neîntemeiată. Prin Decizia Curții de Apel 

București nr. 1965/15.10.2018 a fost 
respins apelul lichidatorului judiciar. TIRES AND PARTS SRL 

În ceea ce privește punerea în executare a hotărârilor prin care s-a dispus anularea unor transferuri frauduloase, arătăm 
că în pofida demersurilor întreprinse de către lichidatorul judiciar, situația se prezintă conform situației tabelare de mai 
jos: 

Nr. 
Crt. 

Nr. dosar Suma de recuperat Pârât/Debitor 

Suma efectiv încasată ca 
urmare e demarării 

procedurilor de executare 
silită 

1 1370/93/2016/a29 91.712,73 lei,  Giurea Maria 0,00 lei 
2 10121/299/2018 18.042 lei Marin Robert 0,00 lei 
3 1370/93/2016/a43 2.500.000 lei.  Jante și Anvelope SRL 426.000,00 lei 
4 1370/93/2016/a50 1.094.021,68 lei.  Banea Marius Cătălin 0,00 lei 
5 1370/93/2016/a44* 8.316.503, 50 lei Banea Marius Cătălin 0,00 lei 
6 1370/93/2016/a46* 6.451.728,30 lei. Giurea Viorel Vică 0,00 lei 

C. Justificarea cheltuielilor efectuate; 
Cu privire la cheltuielile efectuate pentru această perioadă (01.05.2022-31.08.2022), menționăm că acestea sunt în 
cuantum total de 42,60 lei, justificate după cum urmează: 

Nr.Crt. Natura Cheltuielii Suma 
1 Expediere documente 42,60 lei 

Total cheltuieli 01.05.2022-31.08.2022 42,60 lei 
D. Demersuri ce urmează a fi îndeplinite de lichidatorul judiciar; 
Demersurile asupra cărora lichidatorul judiciar urmează să își focalizeze atenția în perioada imediat următoare sunt: 
1. Continuarea procedurii de identificare și valorificare a bunurilor din patrimoniul debitoarei; 
2. Continuarea demersurilor de recuperare a creanțelor societății AUTO SOFT SERVICE ROȚI SRL, conform 
prevederilor art. 64 lit. g) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
3. Efectuarea demersurilor prevăzute de legea insolvenței pentru strângerea probelor necesare în vederea 
formulării unor acțiuni prin care să solicite atragerea răspunderii persoanelor care se fac vinovate de starea de insolvență 
a debitoarei. 
E. Solicitări adresate judecătorului sindic; 
1. Acordarea unui termen pentru continuarea procedurii, în vederea realizării demersurilor care se impun a fi 
efectuate în continuare. 
6. Semnătura: 

Semnătură şi ştampilă 
 
2. Societatea PERIS EST SRL, cod unic de înregistrare: 23959998 
Număr dosar 3430/93/2013  
Tribunal ILFOV  
Debitor PERIS EST SRL,  
Str. Horia Closca și Crisan nr 91 
Hala 1, parter, camera 16, Ilfov 
Cod Unic de Identificare: RO 23959998 
Nr. Registrul Comertului: j23/1663/2008 
Termen:6.10.2022 

Raport nr.27 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor 

pentru debitorul Peris Est SRL 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3430/93/2013 Tribunal ILFOV secția Civila, 
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa: Buftea, str Stirbei Voda nr 24, Număr de telefon 021 3122343 fax 02131222351 
programul arhivei/registraturii instanței: luni- vineri 9.00- 13.00. 
2.1.Debitor: PERIS EST SRL, str. Horia Closca și Crisan nr 91Hala 1, parter, camera 16, Ilfov 
Cod Unic de Identificare: RO 23959998,Nr. Registrul Comertului: j23/1663/2008 
3. Administrator special: nu a fost desemnat 
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa MANOLE IRINA MIRELA,Cod de identificare fiscală RO 
27043143, sediul social București, str. Vatra Luminoasa nr 1-27, bloc D7, ap 125, sector 2 Număr de înscriere în tabloul 
practicienilor în insolvență 1B 0571 ,Tel/Fax 0314093254,E-mail irina.manole@profesionalinsolv.ro 
Nume și prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică CII Manole Irina Mirela. 
5. Subscrisa: CII Manole Irina Mirela,în calitate de administrator judiciar al debitoarei,conform incheierii date în data 
de 13.08.2014 de Tribunal ILFOV secția Civila, a întocmit în conformitate cu prevederile prevăzute de articolul 25 din 
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