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SRL, prin administrator P.G. și inregistrat la grefa Tribunalului Mehedinti la data de 22.09.2022 precum și anexele 
acestuia, toate cele 3 (TREI) CATEGORII DE CREANTE RESPECTIV: GRUPA CREANTELOR SALARIALE, 
BUGETARE și CHIROGRAFARE.  
De asemenea raportat la dispozitiile art. 139 alin. (1) lit. C, teza a III –a din Legea 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolventa, 99,64% din totalul masei credale au acceptat planul de reorganizare propus de 
debitoarea SC Plus Design Super Color SRL, prin administrator P.G. și inregistrat la grefa Tribunalului Mehedinti la 
data de 22.09.2022 precum și anexele acestuia.  
Prin Notificarea nr. 13/03.05.2022, SC Trapeza Valahului SRL, a solicitat sa le comunicam stadiul lucrarii denumita 
expertiza tehnica, proiectare, intocmire documentatie autorizatie constructie “Extindere Restaurant Hotel Severin”, 
lucrare stipulata în contractul nr. 5/22.03.2019 incheiat intre debitoarea SC Plus Design Super Color SRL și SC Trapeza 
Valahului SRL, avand în vdere faptul ca a fost achitat catre debitor SC Plus Design Super Color SRL la data 23.05.2019 
de suma de 15.000 lei constituita ca avans în vederea realizarii lucrarii sus mentionate, iar pana în prezent SC Trapeza 
Valahului SRL nu a intrat în posesia lucrarii contractate.  
Prin adresa nr. 436/14.10.2022, administratorul judiciar a comunicat catre SC Trapeza Valahului SRL, transmisa prin 
scrisoare recomandat cu aviz de primire AR29845818521/17.10.2022, urmatoarele:  
„La data de 16.05.2022, Tribunalul Mehedinti, prin Incheierea de sedinta pronuntata în cadrul dosarului nr. 
995/101/2022, a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență impotriva debitoarei SC Plus Design Super Color 
SRL, numind în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Plus Design Super Color SRL, societatea 
profesionala de insolventa, Consultant Insolvență SPRL Filiala Timiș cu sediul ales în municipiul Drobeta Turnu 
Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, județul Mehedinți, reprezentata prin asociat coord. ec. Serban Valeriu, în conformitate 
cu dispozitiile art. 73 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.  
Astfel, avand în vedere considerentele mai sus expuse, creantele detinute de dvs., fata de debitoarea SC Plus Design 
Super Color SRL pot fi valorificate doar în conditiile prevazute de dispozitiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolventa.”  
Din discutiile purtate cu expertul evaluator membru ANEVAR MLM Consulting SRL prin reprezentant C.M., pana la 
termenul procedural din data de 31.10.2022, acesta va depune raportul de evaluare pentru bunul mobil Autoturism M1, 
Marca Opel Zafira, număr de identificare: W0L0TGF752H006127, anul fabricatie 2002, Cilindree 1995, Motorina, 
existent în patrimoniul debitoarei SC Plus Design Super Color SRL, la biroul administratorului judiciar.  
Solicitam un nou termen de judecata privind continuarea procedurii:  
-Publicarea în BPI a Hotararii adunarii creditorilor nr. 453 din data de 26.10.2022, precum și discutarea cererii de 
confirmare a planului de reorganizare al debitoarei SC Plus Design Super Color SRL.  

Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, 
prin asociat coordonator – practician în insolventa S.V.  

 
Județul Neamţ 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea HELGRA DECORA SRL, cod unic de înregistrare: 28971160 
România 
Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Piatra Neamţ, B-dul Republicii, nr. 16, jud. Neamţ 
Dosar nr. 3826/103/2022 

Comunicare Încheiere civilă nr. 210/F/2022 din data de 13.10.2022, 
emisă la: ziua 31, luna 10, anul 2022 

Către, 
Creditori: 
1. Antrepriza de Lucrări Drumuri şi Poduri SA - prin administrator judiciar Eurobusiness LRJ SPRL - Iaşi, str. Zorilor, 
nr. 11, Judeţ Iaşi 
2. Construcţii Feroviare Moldova SA - prin administrator judiciar Eurobusiness LRJ SPRL - Iaşi, str. Zorilor, nr. 11, 
Judeţ Iaşi 
3. Electronus Piaf SRL - com. Buhoci, sat Buhoci, str. Principală, nr. 544, Judeţ Bacău 
Debitor: 
4. Helgra Decora SRL - com. Borleşti, sat Borleşti, Aleea Primăverii, nr. 3, Judeţ Neamţ 
Administrator judiciar provizoriu: 
5. Capital Insol SPRL - Filala Iaşi - Iaşi, şos. Voineşti, nr. 29 (str. Camil Ressu, nr. 1), Complex Ressu Residence, et. 1, 
ap. 9, Judeţ Iaşi 
Intimat: 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ - Piatra Neamţ, Bd. Traian, nr. 19, et. 1, jud. Neamţ 
Se comunică, alăturat, în copie, Încheierea civilă nr. 210/F/2022 din data de 13.10.2022, pronunţată în dosarul nr. 
3826/103/2022, de Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind pe debitorul 
Helgra Decora SRL, cu sediul social în sat Borleşti, Aleea Primăverii, nr. 3, comuna Borleşti, jud. Neamţ, având număr 
de ordine în registrul comerţului J27/586/2011 şi cod unic de înregistrare 28971160. 
Parafa preşedintelui instanţei,                Grefier, 

Administrator
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* 
România 
Tribunalul Neamţ 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar nr. 3826/103/2022 

Încheiere civilă nr. 210/F/2022 
Şedinţa de cameră de consiliu din data de 13 octombrie 2022 

Instanţa constituită din: 
Preşedinte: Dumitreasa Cristinel 

Grefier: Moale Oana Maria 
Pe rol se află soluţionarea cererii de deschidere a procedurii generale de insolvenţă formulată de către debitorul Helgra 
Decora SRL, cu sediul social în sat Borleşti, Aleea Primăverii, nr. 3, comuna Borleşti, jud. Neamţ, având număr de 
ordine în registrul comerţului J27/586/2011 şi cod unic de înregistrare 28971160. 
La apelul nominal făcut în şedinţa de cameră de consiliu a răspuns debitorul Helgra Decora SRL, reprezentat de avocat 
Manole Valentina, cu împuternicire avocaţială nr. 494898/12.10.2022, depusă în şedinţa de judecată. 
Procedura este legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă prin care au fost evidenţiate părţile, obiectul litigiului, stadiul 
procesual – pricina se află la primul termen de judecată în fond, modalitatea de îndeplinire a procedurii - cererea se 
judecă în cameră de consiliu, fără citare, potrivit dispoziţiilor art. 66 alin. 10 din Legea nr. 85/2014, faptul că debitorul a 
făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei, faptul că la dosar nu au fost depuse informaţiile 
referitoare la situaţia juridică a debitorului solicitate Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ, 
precum şi faptul că pe rolul instanţei se află înregistrat dosarul nr. 3652/103/2022 având ca obiect cererile de deschidere 
a procedurii de insolvenţă formulate de creditorii Electronus Piaf SRL, Antrepriza de Lucrări Drumuri şi Poduri SA şi 
Construcţii Feroviare Moldova SA împotriva aceluiaşi debitor. 
Având în vedere faptul că pricina se află la primul termen de judecată la care procedura este legal îndeplinită, potrivit 
dispoziţiilor art. 66 alin. 10 din Legea insolvenţei, în temeiul art. 131 alin. 1 din Codul de procedură civilă, din oficiu, 
instanţa procedează la verificarea şi stabilirea competenţei în soluţionarea pricinii şi, faţă de dispoziţiile art. 2 din Legea 
nr. 304/2004, ale art. 95 alin. 1 din Codul de procedură civilă, precum şi de prevederile art. 41 alin. 1 din Legea nr. 
85/2014, constată că Tribunalul Neamţ - Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal este competent din 
punct de vedere general, material şi teritorial să judece cauza. 
Judecătorul-sindic constată că cererea este legal timbrată potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. 1 din OUG nr. 80/2013, taxa 
judiciară de timbru în cuantum de 200 lei fiind achitată conform chitanţei seria 121732/2022 nr. 8439 din data de 
27.09.2022, depusă în original la dosarul cauzei. 
Nemaifiind alte cereri preliminare de formulat sau excepţii de invocat instanţa acordă cuvântul părţilor cu privire la 
probe. 
Reprezentantul convenţional al debitorului solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile ataşate cererii de deschidere a 
procedurii generale de insolvenţă. 
Apreciind că este utilă, concludentă, pertinentă, admisibilă şi de natură să conducă la soluţionarea pricinii, în temeiul 
dispoziţiilor art. 255 şi ale art. 258 Cod procedură civilă, instanţa încuviinţează proba cu înscrisurile depuse la dosarul 
cauzei. 
Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, în conformitate cu prevederile art. 244 Cod procedură 
civilă, instanţa declară încheiată cercetarea judecătorească şi deschide dezbaterile cu privire la fondul cauzei. 
Debitorul, prin avocat, formulează concluzii de admitere a cererii întemeiate pe dispoziţiile art. 66 din Legea nr. 
85/2014, cu consecinţa deschiderii procedurii generale de insolvenţă împotriva Helgra Decora SRL, având în vedere 
faptul că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de actul normativ amintit anterior, în sensul că societatea se află în stare 
prezumată de insolvenţă, iar datoriile scadente depăşesc valoarea prag stabilită de art. 5 pct. 72. Totodată, menţionează 
că debitorul îşi manifestă intenţia de a propune un plan de reorganizare judiciară a activităţii, potrivit declaraţiei 
existente la dosar, şi solicită desemnarea în calitate de administrator judiciar a consorţiului format din Numera 
Restructuring IPURL şi Capital Insol SPRL – Filiala Iaşi, practician în insolvenţă a cărui numire a fost cerută şi de 
creditorii din dosarul nr. 3652/103/2022. În motivarea, cererii de desemnare în cauză a unui consorţiu format din doi 
practicieni, apărătorul debitorului arată că procedura de insolvenţă şi de reorganizare judiciară ce urmează a fi 
desfăşurată este una de amploare, întrucât societatea deţine bunuri în patrimoniu şi are o activitate diversă şi complexă, 
ce va trebui să fie coordonată şi supravegheată de către administratorul judiciar, în conformitate cu atribuţiile sale legale 
şi cu cele stabilite în sarcina sa de către judecătorul-sindic. 
Din oficiu, instanţa invocă şi pune în discuţia părţilor excepţia conexării la cauza de faţă a dosarului nr. 3652/103/2022 
având ca obiect cererile de deschidere a procedurii de insolvenţă formulate de creditorii Electronus Piaf SRL, 
Antrepriza de Lucrări Drumuri şi Poduri SA şi Construcţii Feroviare Moldova SA împotriva aceluiaşi debitor. 
Debitorul, prin avocat, arată că nu se opune conexării şi că, din moment ce a formulat prezenta cerere de deschidere a 
procedurii de insolvenţă, recunoaşte creanţele solicitate de creditorii menţionaţi, urmând ca cererile acestora să aibă 
valoarea unor declaraţii de înscriere în tabelul preliminar şi să fie supuse analizei şi verificării potrivit legii. 
Instanţa constată că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale pricinii, declară închise 
dezbaterile şi reţine cauza pentru deliberare şi pronunţare cu privire la excepţia conexării şi cu privire la cererea de 
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deschidere a procedurii de insolvenţă. 
Tribunalul, Judecătorul-sindic, 

A. Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 21.09.2022, cu nr. 3.652/103/2022, creditorul Electronus 
Piaf SRL a solicitat în contradictoriu cu debitorul Helgra Decora SRL deschiderea procedurii insolvenţei prevăzută de 
Legea nr. 85/2014 faţă de debitor şi desemnarea practicianului în insolvenţă Capital Insol S.P.R.L. – Filiala Iaşi în 
calitate de administrator judiciar. 
În motivarea cererii a arătat următoarele: 
A încheiat cu debitorul contractul de închiriere nr. 398/30.04.2020. Urmare a executării contractului a emis facturile 
fiscale aferente, potrivit dispoziţiilor art. 3 din contract iar debitorul are o datorie faţă de el în sumă de 108.698 lei, la 
data formulării prezentei cereri de chemare în judecată. Creanţa sa este exigibilă de mai mult de 60 de zile şi depăşeşte 
valoarea prag prevăzută de art. 5, pct. 72 din Legea nr. 85/2014, modificat prin Legea nr. 113/2020. 
Cererea a fost motivată în drept pe dispoziţiile art. 70 din Legea nr. 85/2014. 
În susţinerea cererii creditorul a depus la dosar copiile mai multor înscrisuri. 
Cererea a fost timbrată legal cu taxă judiciară de timbru în sumă de 200 lei. 
B. Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 03.10.2022, în dosarul nr. 3652/103/2022 menţionat mai 
sus, creditorul Construcţii Feroviare Moldova SA a solicitat în contradictoriu cu debitorul Helgra Decora SRL 
deschiderea procedurii insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014 faţă de debitor şi desemnarea practicianului în 
insolvenţă Eurobusiness LJR S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar. 
În motivarea cererii a arătat următoarele: 
În calitate de locator, a încheiat cu societatea Mavgo Holding SRL, în calitate de chiriaş, contractul de închiriere nr. 
168/29.08.2017. La data de 25.06.2020, chiriaşa Mavgo Holding SRL a cesionat contractul de închiriere debitoarei 
Helgra Decora SRL, cu care a încheiat actul adiţional nr. 1/28.08.2020 prin care au convenit prelungirea contractului 
iniţial pentru o perioadă de doi ani, respectiv până în anul 2022 iar prin actul adiţional nr. 2/15.11.2021 au convenit 
modificarea contractului iniţial în sensul stabilirii unei chirii în sumă de 7.500 lei, TVA inclus, lunar, în lunile 
productive şi de 5.000 lei TVA inclus, lunar, în lunile neproductive. 
Urmare a executării contractului a emis facturile fiscale aferente, potrivit dispoziţiilor din contract iar debitorul are o 
datorie faţă de el în sumă de 188.980 lei, la data formulării prezentei cereri de chemare în judecată. Creanţa sa este 
certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile. 
Cererea a fost motivată în drept pe dispoziţiile art. 5 pct. 20 şi 72, art. 65 şi 70 din Legea nr. 85/2014. 
În susţinerea cererii creditorul a depus la dosar copiile mai multor înscrisuri. 
Cererea a fost timbrată legal cu taxă judiciară de timbru în sumă de 200 lei. 
C. Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 11.10.2022, în dosarul nr. 3.652/103/2022 menţionat mai 
sus, practicianul în insolvenţă Eurobusiness LJR S.P.R.L., în calitatea sa de reprezentant legal al creditorului Antrepriza 
de Lucrări Drumuri şi Poduri SA, societate aflată în insolvenţă, a solicitat în contradictoriu cu debitorul Helgra Decora 
SRL deschiderea procedurii insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014 faţă de debitor şi desemnarea practicianului în 
insolvenţă Capital Insol S.P.R.L. – Filiala Iaşi în calitate de administrator judiciar. 
În motivarea cererii a arătat următoarele: 
În calitate de locator, a încheiat cu societatea Mavgo Holding SRL, în calitate de chiriaş, contractul de închiriere nr. 
613/31.08.2017. La data de 25.06.2020, chiriaşa Mavgo Holding SRL a cesionat contractul de închiriere debitoarei 
Helgra Decora SRL, cu care a încheiat contractul de închiriere nr. 1.288/25.10.2020 având ca obiect aceleaşi bunuri 
care au fost închiriate prin contractul anterior menţionat. 
Urmare a executării contractului a emis facturile fiscale aferente, potrivit dispoziţiilor din contract iar debitorul are o 
datorie faţă de el în sumă de 437.760 lei, la data formulării prezentei cereri de chemare în judecată. Creanţa sa este 
certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile. 
Cererea a fost motivată în drept pe dispoziţiile art. 5 pct. 20 şi 72, art. 65 şi 70 din Legea nr. 85/2014. 
În susţinerea cererii creditorul a depus la dosar copiile mai multor înscrisuri. 
Cererea a fost timbrată legal cu taxă judiciară de timbru în sumă de 200 lei. 
Părţile au fost legal citate. 
Debitorul nu a formulat contestaţie sau întâmpinare în cauza civilă menţionată mai sus. 
D. Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 3826/103/2022, la data de 11.10.2020, debitorul Helgra 
Decora SRL a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de el şi desemnarea consorţiului de practicieni 
în insolvenţă alcătuit din Capital Insol S.P.R.L. – Filiala Iaşi şi Numera Restructuring I.P.U.R.L. în calitate de 
administrator judiciar. 
În motivarea cererii debitorul a arătat că se confruntă cu o insuficienţă a fondurilor băneşti pentru plata datoriilor 
exigibile în sumă de 72.603.098 lei, aşa cu reiese din balanţa de verificare provizorie din 30.08.2022. 
Şi-a manifestat intenţia de a propune un plan de reorganizare.  
În susţinerea cererii debitorul a depus la dosar, în copie, mai multe înscrisuri. 
Cererea a fost motivată în drept pe dispoziţiile art. 5, 38, 66-69 din Legea nr. 85/2014. 
Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în sumă de 200 de lei. 
Analizând cu prioritatea cererea formulată de debitoarea Helgra Decora SRL şi înscrisurile ataşate acesteia, potrivit 
dispoziţiilor art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, în procedură necontencioasă, instanţa constată că aceasta este 
întemeiată şi urmează să o admită, având în vedere următoarele considerente: 
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Potrivit dispoziţiilor art. 66 alin. 1 din Legea 85/2014 debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze 
tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării 
de insolvenţă. La cererea adresată tribunalului va fi ataşată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la 
intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei.  
Debitoarea a depus la dosar înscrisuri prin care a făcut dovada că îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 5 pct. 72 şi 
art. 66 şi 71 din Legea nr. 85/2014, cererea depusă de acesta având natura juridică a unei mărturisiri spontane a stării de 
insolvenţă.  
Pentru aceste considerente va admite cererea şi va dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de 
debitoare. 
De asemenea, urmează ca instanţa să dispună conexarea la cererea debitorului a cererilor formulate de creditorii 
Electronus Piaf SRL, Construcţii Feroviare Moldova SA şi Antrepriza de Lucrări Drumuri şi Poduri SA, care fac 
obiectul dosarului nr. 3.652/103/2022 menţionat mai sus, în temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, 
raportat la art. 139 din Codul de procedură civilă. 
În temeiul art. 45 alin. 1 lit. d, raportat la art. 57 alin. 1 din Legea 85/2014 va desemna în calitate de administrator 
judiciar pe practicianul în insolvenţă Capital Insol S.P.R.L. – Filiala Iaşi. 
Instanţa nu va proceda la desemnarea în cauză în calitatea de administrator judiciar a consorţiului de practicieni în 
insolvenţă alcătuit din Capital Insol S.P.R.L. – Filiala Iaşi şi Numera Restructuring I.P.U.R.L., cum a solicitat debitorul, 
în condiţiile în care nu au solicitat acest lucru şi creditorii, având în vedere că are prevalenţă cererea creditorului în 
desemnarea administratorului judiciar, potrivit art. 45 alin. 1 lit. d din Legea 85/2014. 
În condiţiile în care creditorii solicită a fi desemnaţi administratori judiciari diferiţi, judecătorul-sindic îl va desemna în 
cauză în calitate de administrator judiciar pe practicianul în insolvenţă Capital Insol S.P.R.L. – Filiala Iaşi având în 
vedere că a fost propus de doi din cei trei creditori. 
Instanţa va stabili termenele prevăzute de art. 100 din Legea 85/2014 şi va dispune ca administratorul judiciar să 
notifice toţi creditorii societăţii debitoare. 
În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014 va dispune comunicarea prezentei încheieri Judecătoriei Piatra Neamţ, 
Tribunalului Neamţ şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturile şi comunicarea către Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru efectuarea menţiunilor necesare şi publicarea ei în Buletinul 
procedurilor de insolvenţă. 
Va fixa termen pentru continuarea procedurii la data de 12.01.2023. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea formulată de debitoarea Helgra Decora SRL, CUI 28971160, număr de înregistrare J27/586/2011, cu 
sediul social în comuna Borleşti, sat Borleşti, Aleea Primăverii, nr. 3, judeţul Neamţ. 
Conexează la prezenta cauză dosarul înregistrat pe rolul Tribunalului Neamţ cu nr. 3652/103/2022.  
În temeiul art. 71 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei,  
Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea menţionată mai sus. 
Numeşte administrator judiciar provizoriu pe practicianul în insolvenţă Capital Insol S.P.R.L. – Filiala Iaşi, cu sediul în 
Iaşi, şos. Voineşti, nr. 29 (str. Camil Ressu, nr. 1), Complex Ressu Residence, et. 1, ap. 9, jud. Iaşi, care va îndeplini 
atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu un onorariu provizoriu de 1.000 lei lunar. 
În temeiul art. 71 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, 
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului, prin Buletinul 
procedurilor de insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014 privind procedura 
insolvenţei. 
Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor la data de 24.11.2022. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea tabelului preliminar al creanţelor în BPI 
la data de 08.12.2022.  
Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar la data de 12.01.2023 şi pentru 
întocmirea şi publicarea tabelului definitiv al creanţelor în BPI la data de 26.01.2023. 
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 13.12.2022, ora 1200, la sediul administratorului judiciar şi 
convoacă creditorii debitorului. 
Fixează termen pentru depunerea rapoartelor prevăzute de art. 92 alin. 1 şi art. 97 alin. 1 din Legea insolvenţei la data 
de 02.11.2022 şi, respectiv 22.11.2022. 
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii, de către administratorul judiciar.  
În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune comunicarea sentinţei Judecătoriei Piatra-Neamţ, 
Tribunalului Neamţ, AJFP Neamţ şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturile şi publicarea ei în Buletinul 
procedurilor de insolvenţă, în a cărei jurisdicţie se află sediul debitoarei declarat în registrul comerţului. 
Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 12.01.2023, ora 9. 
Executorie. 
Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii. 
Cererea de apel se va depune la Tribunalul Neamţ. 
Pronunţată astăzi, 13.10.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei. 
Preşedinte,                                                                                                                                                                 Grefier, 
Dumitreasa Cristinel            Moale Oana Maria 
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