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înscrise în tabelul definitiv al creanțelor, a transmis prin email la data de 20.10.2022 votul privind ordinea de zi. Total 
procent creanțe prezenți și considerați prezenți =6,50%. Lichidatorul judiciar constată că nu sunt întrunite condițiile 
minime de legalitate prevazute de art. 49, alin. 1, din Legea 85/2014, care prevede că ,ședințele adunării creditorilor au 
loc în prezența titularilor de creanța însumând cel puțin 30% din valoarea totală a creanțelor cu drept de vot asupra 
averii debitorului”. Se stabilesc procentele de vot după cum urmează: Total creanțe considerate prezente = 615.167,90 
lei/ron Banca Transilvania SA = 518.305,1 lei = 84,25 %, First Bank SA = 96.862,8 lei = 15,74 %. Lichidatorul judiciar 
prezintă voturile exprimate în scris. Se trece la dezbaterea ordinii de zi: Prezentarea raportului final. Creditorul, Banca 
Transilvania SA, -84,25 % din total creanțe considerat prezente, prin votul exprimat arată că Banca Transilvania SA 
arată că a luat act de raportul final. Creditorul, First Bank SA – 15,74 % din total creanțe considerat prezente, prin votul 
exprimat arată că respinge raportul final și solicita completarea acestuia cu informatii privind demersurile efectuate 
pentru recuperarea creantelor. Concluzii: Având în vedere faptul că nu au fost întrunite condițiile minime de legalitate 
prevazute de art. 49, alin. 1, din Legea 85/2014, în cadrul adunării creditorilor nu au fost adoptate hotărâri. Lichidatorul 
judiciar declara închisă ședință.Prezentul proces verbal conține doua pagini și a fost întocmit în doua exemplare, un 
exemplar pentru lichidatorul judiciar, un exemplar pentru Tribunalul Bihor. 

Eurexpert IPURL - ing. Herlea Ioan 

 
2. Societatea ISROM IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 2721283 
România, Tribunalul Bihor – Oradea, Secția a II-a Civilă 
Dosar nr. 3439/111/2022 

Comunicare încheiere nr. 434/F/2022 
emisă la: 27.10.2022 

Către, 
ORC Bihor, Oradea, str. Ștefan Zweig nr.11, județul Bihor. 
Se comunică, alăturat, copia Încheierii nr. 434/F/2022 emisă la: 27.10.2022 pronunțată în dosarul nr. 3439/111/2022, de 
Tribunalul Bihor – Oradea, Secția a II-a Civilă, privind pe debitoarea Isrom Impex SRL, cu sediul în Municipiul Oradea 
str. Tudor Vladimirescu nr. 56/B jud. Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J05/3899/1992, CUI 
2721283. 
Parafa președintelui instanței,               Grefier, 

* 
România, Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă 
Dosar nr. 3439/111/2022 

Încheierea civilă nr. 434/F/CC/2022 
Ședința din camera de consiliu din 27 octombrie 2022 

Completul constituit din: 
Judecător sindic: Corina Maria Florea 

Grefier: Mădălina Gabriela Sălăjan 
Pe rol soluționarea cererilor de deschidere a procedurii insolvenței prevăzute de Legea nr. 85/2014 față de debitoarea 
Isrom Impex SRL, cu sediul în Municipiul Oradea str. Tudor Vladimirescu nr. 56/B jud. Bihor, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului sub nr. J05/3899/1992, CUI 2721283, formulate de debitoarea Isrom Impex SRL, cu sediul în 
Municipiul Oradea str. Tudor Vladimirescu nr. 56/B jud. Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 
J05/3899/1992, CUI 2721283 și de creditorii Binșelan Mihail și Binșelan Daniela, ambii domiciliați în Oradea str. 
Nicolae Jiga nr. 57 jud. Bihor și cu domiciliul procesual ales la reprezentantul convențional Ciavoi, Bolojan și 
Asociații-societate profesională de avocați cu răspundere limitată în Oradea str. Iosif Vulcan nr. 7 ap. 9 jud. Bihor, 
persoanele împuternicite cu ridicarea corespondenței fiind av. Ciavoi Mylan, av. Bolojan Sergiu, av. Bolojan Roxana și 
av. Petruș Dana. 
La apelul nominal făcut în camera de consiliu nu se prezintă nimeni. 
Judecarea cauzei se face potrivit prevederilor art. 66 alin. 10 din Legea nr. 85/2014. 
S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de ședință, învederându-se judecătorului sindic cele de mai sus, după 
care: 
Verificând competența potrivit art. 131 alin. 1 C.pr.civ., judecătorul sindic constată că Tribunalul Bihor este competent 
general, material și teritorial să judece prezenta cauză în temeiul art. 95 și 120 C.pr.civ. și al art. 41 alin. 1 din Legea nr. 
85/2014. 
În temeiul prevederilor art. 255 coroborat cu art. 258 C.pr.civ. judecătorul sindic încuviințează proba cu înscrisuri, 
constatând că este admisibilă și duce la soluționarea procesului. 
Constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat și alte incidente de soluționat, în baza art. 394 C.pr.civ., considerând 
că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept ale cauzei, închide dezbaterile. 

Judecătorul-sindic, 
Deliberând asupra cererii debitoarei de deschidere a procedurii insolvenței, constată următoarele: 
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 20.10.2022, legal timbrată cu taxa judiciară de timbru în 
valoare de 200 lei, Isrom Impex SRL, cu sediul în Municipiul Oradea str. Tudor Vladimirescu nr. 56/B jud. Bihor, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J05/3899/1992, CUI 2721283 a solicitat deschiderea procedurii 
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generale a insolvenței și desemnarea în calitate de administrator judiciar provizoriu pe Eurosmart Filiala Sibiu SPRL, cu 
sediul în Sibiu Bd. Victoriei nr. 14 et. 2 jud. Sibiu și cu sediul procesual ales în Cluj-Napoca str. Vasile Lupu nr. 84-88 
parter jud. Cluj, înregistrată în RFO la UNPIR sub nr. 0388/03.06.2009, CIF RO25804035. 
În motivare, debitoarea arată că se confruntă cu o situație economică dificilă, motiv pentru care au ajuns la concluzia că 
se impune o reorganizare a societății în urma căreia să fie achitate datorii restante ale debitoarei conform unui program 
de plată creanțelor și de asemenea, restructurarea operațională și financiară a societății însoțită de lichidarea unor bunuri 
din patrimoniu, conform uni plan de reorganizare. 
Arată că societatea a fost înființată în anul 1992 având ca obiect de activitate 2829-Fabricarea altor mașini și utilaje de 
utilizare generală. Învederează instanței că în prezent societatea își desfășoară activitatea în trei locații și anume în 
Oradea, Satu Mare și Sat Dumbrăvița, iar datoriile pe termen scurt către bănci ale societății se ridică la data de 
31.08.2022 la suma totală de 2.806.202 lei, iar cele pe termen lung sunt în cuantum de 430.147 lei. De asemenea 
societatea are datorii către salariații acesteia în cuantum de 465.886 lei, către furnizori în cuantum de 1.534.202 lei, iar 
către asociați 385.240 lei. Pe lângă aceste datorii, societatea mai are de achitat către bugetul de stat suma de 2.047.891 
lei. 
Arată că starea de insolvență a debitoarei a fost generată de scăderea vânzărilor, nerealizarea veniturilor estimate și 
implicit imposibilitatea achitării creditorilor. 
Faptul că Isrom Impex SRL a luat măsuri de reorganizare a activității sale, încercând să identifice o serie de soluții în 
vederea redresării sale economice, cum ar fi: reeșalonarea creanțelor bugetare prin accesarea facilităților fiscale 
reglementate de OG nr. 6/2019, demers care nu a mai fost finalizat ca urmare a incapacității de plată a datoriilor pe 
termen scurt, mediu și lung; neidentificarea de clienți noi care să suplinească cuantumul încasărilor lunare și să 
sporească gradul de lichiditate al societății; nedisponibilitatea partenerilor comerciali în reeșalonarea voluntară a 
debitelor restante etc. Raportat la cele arătate mai sus, învederăm Onoratei Instanțe că situația societății nu s-a 
îmbunătățit, continuând să facă față datoriilor către furnizori, bănci și bugetul de stat cu dificultate, pe fondul și al unei 
scăderi drastice a cifrei de afaceri. De asemenea, astfel cum rezultă din situațiile financiare anexate prezentei cereri, 
societatea nu o să poată face față datoriilor exigibile cu lichidități la data scadenței. 
În acest caz învederează onoratei instanțe că din analiza conturilor și a registrului de casă al societății debitoare reiese 
faptul că societatea este în stare de insolvență în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014, unde 
este definit termenul de insolvență ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența 
fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibil și care se prezumă atunci când debitorul, 
după 60 de zile de la scadență, nu a plătit datoria sa față de creditor; prezumția este relativă; 
Astfel, soldul de bancă și cel de casă al societății Isrom Impex SRL la data formulării prezentei cereri era de 11.543,06 
lei, disponibilul aflat în bancă fiind în cuantum de 11.612,33 lei, iar cel din casierie fiind în cuantum de-69,27 lei. 
Învederează faptul că creanțele comerciale de încasat totalizează un cuantum de 744.629,23 lei. 
Față de ele prezentate mai sus, apreciază că societatea debitoare are posibilități reale de continuare a activității 
economice, având în vedere contractele aflate în derulare precum și prin implementarea unor măsuri de reducere a 
costurilor, exemplificate în declarația anexată. 
Apreciază că în condițiile în care datoriile acumulate către buget și furnizori vor fi eșalonate în baza unui plan de 
reorganizare Isrom Impex SRL are posibilități reale de redresare economică prin restructurarea activității (sporirea 
veniturilor și diminuarea cheltuielilor) și valorificarea unor active care să nu afecteze activitatea de bază. 
Un alt argument în favoarea intenției de reorganizare sub protecția legii privind procedura insolvenței îl reprezintă 
faptul că în această perioadă debitorul este ferit de presiunea creditorilor deoarece în temeiul art. 75 din Legea nr. 
85/2014, se suspendă de drept toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanțelor asupra debitorului 
sau bunurilor sale, astfel că nici un creditor nu va mai putea acționa în judecată debitoarea (societatea aflată în 
reorganizare judiciară) pentru recuperarea creanței sale. 
Menționează faptul că datoriile societății, astfel cum rezultă din documentele atașate, depășesc valorea-prag de 50.000 
lei prevăzută de art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
În drept au invocat dispozițiile art. 38, alin 1 și art. 66, 67, 71 și 85 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență. 
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 20.10.2022,-cererea formulată de creditorii Binșelan Mihail 
și Binșelan Daniela ambii domiciliați în Oradea str. Nicolae Jiga nr. 57 jud. Bihor și cu domiciliul procesual ales la 
reprezentantul convențional Ciavoi, Bolojan și Asociații-societate profesională de avocați cu răspundere limitată în 
Oradea str. Iosif Vulcan nr. 7 ap. 9 jud. Bihor, persoanele împuternicite cu ridicarea corespondenței fiind av. Ciavoi 
Mzlan, av. Bolojan Segiu, av. Bolojan Roxana și av. Petruș Dana, s-a solicitat deschiderea procedurii generale față de 
debitoarea Isrom Impex SRL și numirea în calitate de administrator judiciar a societății profesionale Eurosmart Filiala 
Sibiu SPRL. 
În motivarea în fapt a cererii se arată că între Binșelan Mihail și Binșelan Daniela, în calitate de creditori și societatea 
debitoare Isrom Impex SRL s-a încheiat contractul cadru de împrumut din data de 07.01.2019, prin intermediul căruia, 
cei dintâi s-au obligat să acorde celei din urmă sume de bani cu titlu de împrumut, la nevoie, în vederea finanțării 
activității curente a debitorului, beneficiar al împrumutului, până la un plafon maximal stabilit la echivalentul în lei a 
sumei de 500.000,00 EURO. 
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În temeiul contractului sus menționat, creditorii au acordat debitoarei împrumuturi în valoare totală de 633.804,97 lei 
din care a fost achitată suma de 248.614,83 lei, rămânând un rest de plată neachitat-debit principal-în valoare de 
385.190,14 lei. 
La debitul principal, în acord cu prevederile cap. III alineatul al 3-lea din contractul de împrumut, conform căruia în 
situația în care împrumutatul nu restituie împrumutul la scadență, va suporta penalități de întârziere de 1% pe zi de 
întârziere, până la data restituirii, s-au calculat accesorii pentru neplata la scadență în valoare totală de 1.278.750,91 lei. 
Rezultă că la data formulării prezentei cererii creditorii față de societatea debitoare o creanță în valoare totală de 
1.663.941,05 lei. 
Din valoarea totală a creanței, debit principal 375.635,00 lei și accesorii în valoare de 1.272.525,91 lei, reprezintă 
creanță scadentă de mai mult de 60 de zile. 
Societatea debitoare nu și-a onorat obligațiile de plată din lipsă de disponibil. Valoarea creanței sus indicată, ce își are 
izvorul în contractul cadru de împrumut din 07.01.2019, este confirmată și din analiza documentelor financiar contabile 
ale debitoarei. Arată faptul că totalitatea finanțărilor, în valoare totală de 633.804,97 lei au fost efectuate prin viramente 
bancare. 
Se arată că în condițiile art.5 pct.20 creditor îndreptățit să solicite deschiderea procedurii insolvenței este creditorul a 
cărui creanță asupra patrimoniului debitorului este certă, lichidă și exigibilă de mai mult de 60 de zile, iar valoarea 
creanței depășește valoarea prag de 50.000 lei prevăzută la pct.72 al aceluiași articol. 
Astfel, solicită a se constata faptul că valoarea totală a creanței pretinsă este în cuantum de 1.663.941,05 lei, astfel cum 
rezultă din cadru de împrumut din data de 07.01.2019 și evidențele financiar contabile ale debitoarei. 
În condițiile Legii 85/2014 prin creanță certă se înțelege acea creanță a cărei existenta rezultă din însuși actul de creanță 
sau și din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul, ori creanța pretinsă de societatea 
creditoare rezultă atât din contractul încheiat cât și din documentele financiar contabile ale debitoarei, apreciind în acest 
sens ca fiind aplicabile prevederile art.280 alin.(l) C.proc.civ. conform cărora Registrele profesioniștilor, întocmite și 
ținute cu respectarea dispozițiilor legale, pot face între aceștia deplină dovadă în justiție, pentru faptele și chestiunile 
legate de activitatea lor profesională. 
Creanța este lichidă, fiind exprimată în bani, câtimea acesteia fiind precis determinată prin însăși actul de creanță. 
Creanța este exigibilă, fiind lesne de observat că au trecut mai mult de 60 de zile de la data scadenței fără ca debitorul să 
facă plata, reiterăm faptul că din valoarea totală a creanței, debit principal 375.635,00 lei și accesorii în valoare de 
1.272.525,91 lei, reprezintă creanță scadentă de mai mult de 60 de zile. 
În aceste condiții, prin raportare la prevederile art.5 pct.29 lit.a) conform căruia insolvența debitorului se prezumă 
atunci când acesta, după 60 de zile de la scadență, nu a plătit datoria sa față de creditor, solicită a se constata faptul că în 
speță operează o prezumție relativă de insolventă. 
Cu privire la starea de insolventă a debitorului, arată că ultima plată efectuată de societate datează din 08.03.2020, astfel 
au trecut mai mult de 8 luni fără ca societatea să efectueze plăți, în ciuda caracterului cert, lichid și exigibil al acestora. 
Situația de insolvabilitate este demonstrată și de faptul că în prezent, față de societatea debitoare, sunt înregistrate un 
număr de 8 (OPT) litigii având ca obiect pretenții, acestea fiind înregistrate sub următoarele dosare: 3907/111/2021, 
2686/111/2020, 18661/211/2022, 13551/271/2022, 11399/271/2022, 11067/271/2022, 8699/271/2022, 8214/271/2022. 
Arată faptul că în cazul în care atât debitorul, cât și creditorul au solicitat desemnarea câte unui administrator judiciar va 
avea prevalență cererea creditorului. În situația în care mai mulți creditori au solicitat numirea unui administrator 
judiciar, solicită a se avea în vedere jurisprudența constată a instanțelor care a stabilit faptul că se va desemna 
administratorul judiciar cerut de creditorul cu cea mai mare valoare a creanței. 
Pentru argumentele mai sus invocate solicită numirea în calitate de administrator judiciar provizoriu a Eurosmart Filiala 
Sibiu SPRL. 
În drept, au invocat dispozițiile art.65, art.70 și urm. din Legea 85/2014. 
Analizând cererea debitoarei de deschidere a procedurii insolvenței, reține următoarele: 
Constituind o procedură colectivă de recuperare a creanțelor certe, lichide și exigibile, procedura prevăzută de Legea nr. 
85/2014 se aplică, potrivit art. 3 alin. 1, profesioniștilor, astfel cum sunt definiți la art. 3 alin. 2 din Codul civil, cu 
excepția celor care exercită profesii liberale, precum și a celor cu privire la care se prevăd dispoziții speciale în ceea ce 
privește regimul insolvenței lor. 
Constituind o procedură colectivă de recuperare a creanțelor certe, lichide și exigibile, procedura prevăzută de Legea nr. 
85/2014 se aplică, potrivit art. 3 alin. 1, profesioniștilor, astfel cum sunt definiți la art. 3 alin. 2 din Codul civil, cu 
excepția celor cu privire la care se prevăd dispoziții speciale în ceea ce privește regimul prevenirii insolvenței și al 
insolvenței lor. 
În aceste condiții, față de creanțele evidențiate în cuprinsul balanței de verificare, judecătorul sindic consideră că 
patrimoniul debitoarei se află în stare de iminentă insolvență, astfel încât se impune admiterea cererii formulate de 
aceasta în vederea deschiderii procedurii generale de insolvență prevăzute de Legea nr. 85/2014. 
Cât privește desemnarea administratorului judiciar, judecătorul sindic reține că atât debitoarea, cât și creditorii care au 
solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenței față de debitoare, au formulat aceeași opțiune. 
Pentru aceste considerente, în temeiul art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va dispune 
desemnarea în calitate de administrator judiciar provizoriu pe Eurosmart Filiala Sibiu SPRL, cu sediul în Sibiu Bd. 
Victoriei nr. 14 et. 2 jud. Sibiu și cu sediul procesual ales în Cluj-Napoca str. Vasile Lupu nr. 84-88 parter jud. Cluj, 
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înregistrată în RFO la UNPIR sub nr. 0388/03.06.2009, CIF RO25804035, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 
58 din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul dispozițiilor art. 45 lit. d teza ultimă din Legea nr. 85/2014 coroborate cu dispozițiile art. 39 alin. 1 și 4 din 
OUG nr. 86/2006, judecătorul sindic va stabili o retribuție provizorie de 500 lei, onorariul definitiv urmând a fi stabilit 
ulterior, în funcție de decont. 
Potrivit art. 66 alin. 7 din Legea nr. 85/2014, dacă ulterior înregistrării cererii debitorului, dar înainte de soluționarea 
acesteia, sunt formulate cereri de deschidere a procedurii de către creditori, în cazul admiterii cererii debitorului, 
cererile creditorilor se vor califica drept declarații de creanță. Astfel, față de aceste dispoziții, cererea de deschidere a 
procedurii generale de insolvență față de debitoare formulată de creditorii Binșelan Mihail și Binșelan Daniela va fi 
calificată drept declarație de creanță. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea formulată de debitoarea Isrom Impex SRL, cu sediul în Municipiul Oradea str. Tudor Vladimirescu nr. 
56/B jud. Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J05/3899/1992, CUI 2721283 și, în consecință: 
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 dispune deschiderea procedurii generale de insolvență a debitoarei Isrom 
Impex SRL, cu sediul în Municipiul Oradea str. Tudor Vladimirescu nr. 56/B jud. Bihor, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului sub nr. J05/3899/1992, CUI 2721283. 
Ia act de intenția de reorganizare a debitoarei. 
În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014 numește administrator judiciar provizoriu pe Eurosmart Filiala Sibiu SPRL, cu 
sediul în Sibiu Bd. Victoriei nr. 14 et. 2 jud. Sibiu și cu sediul procesual ales în Cluj-Napoca str. Vasile Lupu nr. 84-88 
parter jud. Cluj, înregistrată în RFO la U.N.P.I.R. sub nr. 0388/03.06.2009, CIF RO25804035, care va îndeplini 
atribuțiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014. 
Stabilește în favoarea acestuia un onorariu provizoriu de 500 lei, retribuția finală urmând a fi stabilită ulterior, în funcție 
de decont. 
În temeiul art. 66 alin. 7 din Legea nr. 85/2014 califică drept declarație de creanță cererea de deschidere a procedurii 
generale de insolvență față de debitoare formulată de creditorii Binșelan Mihail și Binșelan Daniela, ambii domiciliați în 
Oradea str. Nicolae Jiga nr. 57 jud. Bihor și cu domiciliul procesual ales la reprezentantul convențional Ciavoi, Bolojan 
și Asociații-societate profesională de avocați cu răspundere limitată în Oradea str. Iosif Vulcan nr. 7 ap. 9 jud. Bihor, 
persoanele împuternicite cu ridicarea corespondenței fiind av. Ciavoi Mylan, av. Bolojan Sergiu, av. Bolojan Roxana și 
av. Petruș Dana. 
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 obligă debitoarea să deschidă un cont bancar din care vor fi suportate 
cheltuielile aferente procedurii insolvenței, în termen de două zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de 
neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. 
În temeiul art. 53 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar, în maximum 10 zile de la notificarea 
deschiderii procedurii insolvenței, va convoca adunarea asociaților în vederea desemnării administratorului special. 
În temeiul art. 58 alin. 1 lit. a și al art. 92 alin. 1 din Legea 85/2014, administratorul judiciar va întocmi și va depune, în 
termen de maximum 20 de zile de la desemnare, un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie 
continuarea perioadei de observație din procedura generală. 
În temeiul art. 58 alin. 1 lit. b și al art. 97 alin. 1 din Legea 85/2014, administratorul judiciar va întocmi și va depune, în 
termen de maximum 40 de zile de la desemnare, un raport asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării 
de insolvență a debitoarei cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. 
În temeiul art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar va întocmi lunar un raport de activitate. 
În temeiul art. 83 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri de deschidere a 
procedurii insolvenței, toate actele și corespondența emise de debitoare și de administratorul judiciar vor cuprinde, în 
mod obligatoriu, cu caractere vizibile, în limbile română, engleză și franceză, mențiunea în insolvență, în insolvency, en 
procedure collective. 
În temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar va notifică: deschiderea procedurii tuturor creditorilor 
debitoarei, debitoarei, Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor și tuturor registrelor în care 
debitoarea este înmatriculată/înregistrată, pentru efectuarea mențiunii, potrivit Codului de procedură civilă, într-un ziar 
de largă circulație și în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 
În temeiul art. 100 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, notificarea va cuprinde termenul-limită pentru înregistrarea cererilor 
de admitere a creanțelor, sens în care: 
Stabilește termenul-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei la 12 
decembrie 2022. Stabilește termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență a tabelului preliminar de creanțe la 23 decembrie 2022. Stabilește termenul de definitivare a tabelului 
creanțelor la 18 ianuarie 2023. Administratorul judiciar va convoca, va conduce și va asigura secretariatul ședințelor 
adunărilor creditorilor, urmând să convoace prima adunare a creditorilor cu respectarea dispozițiilor art. 100 alin. 1 lit. e 
din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 101 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar va proceda în termen 
de 60 zile de la data deschiderii procedurii la inventarierea bunurilor din averea debitoarei. 
În temeiul art. 101 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar va trimite o copie a prezentei sentințe 
instanțelor arondate Tribunalului Bihor, organului financiar local și oficiului de cadastru și publicitate imobiliară, dacă 
debitoarea are bunuri supuse întăbulării, precum și tuturor băncilor la care are conturi deschise. Fixează termen de 
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judecată în cauză la data de 9 februarie 2023, camera 66, ora 12:00. Executorie. Cu drept de apel în 7 zile de la 
publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență. Apelul se depune la Tribunalul Bihor. 
Dată în camera de consiliu și pronunțată în ședința publică din 27 octombrie 2022. 
Judecător-sindic,                                                                                                                                                         Grefier,  
Corina Maria Florea           Mădălina Gabriela Sălăjan 
Red.C.F.-27.10.2022 2 ex. / 5 com.: 
1.Debitoarea-Isrom Impex SRL-Municipiul Oradea str. Tudor Vladimirescu nr. 56/B jud. Bihor; 
2.Administrator judiciar provizoriu-Eurosmart Filiala Sibiu SPRL-Cluj-Napoca str. Vasile Lupu nr. 84-88 parter jud. 
Cluj; 
3.Creditorul-Binșelan Mihail-Oradea str. Iosif Vulcan nr. 7 ap. 9 jud. Bihor; 
4.Creditoarea-Binșelan Daniela-Oradea str. Iosif Vulcan nr. 7 ap. 9 jud. Bihor; 
5.Buletinul Procedurilor de Insolvență-e-mail. 
 
Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea IPROMIN SA, cod unic de înregistrare: 3022046 
Către  
Tribunalul București Secția a VII-a Civilă 
București, Splaiul Independenței, nr. 319L, clădirea B - Sema Parc, sector 6 
Dosar nr. 29947/3/2017 
Debitor: IPROMIN SA 

Proces verbal al ședinței adunării creditorilor debitorului IPROMIN SA 
Încheiat azi 27.10.2022 

Nr. înregistrare: 3226/27.10.2022 
EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București, cu sediul în București, str. Turturelelor nr. 11A, et. 5, având Cod de 
Identificare Fiscală RO 29774166, numărul de înregistrare la Registrul Formelor de Organizare RFO II 578/2011, 
desemnată în calitate de administrator judiciar al IPROMIN SA (în reorganizare), cu sediul în București, Bulevardul 
Basarabia, nr. 82, Spatiul C4, Sectorul 2, având numărul de înregistrare la registrul comerțului J40/27426/1992 și CUI: 
RO 3022046, planul de reorganizare fiind confirmat prin Sentința civilă nr. 2876 din data de 31.07.2020, pronunțată de 
judecătorul sindic în dosarul nr. 29947/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VII-a Civilă,  
a convocat ședința adunării creditorilor debitorului IPROMIN SA, pentru data de 27.10.2022, orele 15:00, la sediul din 
București, str. Turturelelor, nr. 11A, et. 5, sector 3, cu următoarea ordine de zi: 
1. Prezentarea raportului privind situațiile financiare ale debitoarei IPROMIN SA aferent trimestrului VIII de 
reorganizare judiciară; 
2. Aprobarea raportului prezentat. 
Convocatorul cuprinzând ordinea de zi a adunării creditorilor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
17085/21.10.2022. Raportul privind situațiile financiare ale debitoarei IPROMIN SA aferent trimestrului VIII de 
reorganizare judiciară a fost publicat în BPI-ul nr. 17091/21.10.2022. 
Conform art. 48, alin. 3) și 4) din Legea nr. 85/2014, creditorii au fost reprezentați în adunare prin împuterniciți cu 
procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari și al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de 
conducătorul unității.  
Creditorii au putut vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care și-au exprimat votul, semnată de creditor sau 
înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un 
certificat valabil, a putut să fie comunicate lichidatorului judiciar prin orice mijloace, până în ziua și la ora fixată pentru 
exprimarea votului.  
Reprezentanta administratorului judiciar, Alina Tițoiu – practician în insolvență, declară deschisă ședința adunării 
creditorilor și constată că nu este prezent niciun creditor, însă în conformitate cu prevederile art. 48 alin. 4 din Lege, a 
fost primit vot prin corespondență din partea creditorului: 
 Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 (0.39% - conform art. 49 alin. 2) lit. c)), prin adresa cu nr. 
540356/27.10.2022 arată că nu a luat act de raportul privind situațiile financiare deoarece acesta nu a fost comunicat sau 
publicat în BPI. 
Având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul necesar prevăzut de art. 49 alin. 1 din Legea 85/2014, s-a constatat că 
adunarea creditorilor este neconstitutivă neputând adopta decizii legale, astfel că administratorul judiciar va proceda la 
reconvocarea adunării creditorilor pentru o dată ulterioară. 
Nemaifiind alte probleme de discutat, administratorul judiciar închide ședința adunării creditorilor și întocmește 
procesul verbal de față în 2 exemplare, ce conține 2 pagini. 
Anexăm: dovada convocării în BPI a creditorilor, dovada publicării în BPI a raportului și votul transmis. 

Expert Insolvență SPRL Filiala București 
Asociat coordonator Alina Costinaș 
Practician în insolvență Alina Tițoiu 
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