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Județul Argeş 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. MIHĂILĂ N. SIBIANA-EMANUELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cod unic de înregistrare: 19403934 
România, Tribunalul Specializat Argeş 
Str. Maior Şonţu nr. 2 – Piteşti 
Dosar nr. 490/1259/2014 

Comunicare sentinţa nr. 1307/F/12.11.2014 
emisă la: ziua 08 luna 12, anul 2014 

Către,  
1)Debitoarea: Întreprinderea Individuală Mihăilă N. Sibiana Emanuela, cu sediul în satul Valea Popii, comuna 
Priboieni, jud. Argeş, înregistrată sub nr. F03/483/25.03.2004 ; CUI 19403934;  
2) Creditoarea: D.G.R.F.P. Ploieşti - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş, cu sediul în Piteşti, B-dul 
Republicii, nr. 118, jud. Argeş;  
3) Lichidator judiciar: MIT Insolv SPRL Filiala Argeş, cu sediul în Bucureşti, str. Arhiereu Calist, nr. 20, et. 2, sector 2;  
4) Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş, cu sediul în Piteşti, B-dul I.C. Brătianu, nr. 29, jud. 
Argeş;  
Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr. 1307/F din data de 12.11.2014, pronunţată în dosarul nr. 490/1259/2014 de 
Tribunalul Specializat Argeş, privind pe debitorul Întreprinderea Individuală Mihăilă N. Sibiana Emanuela, cu sediul în 
satul Valea Popii, comuna Priboieni, jud. Argeş, înregistrată sub nr. F03/483/25.03.2004 ; CUI 19403934. 
Parafa preşedintelui instanţei,               Grefier,  
Dosar nr. 490/1259/2014 

* 
România, Tribunalul Specializat Argeş 

Sentinţa nr. 1307/F 
Şedinţa publică de la 12 Noiembrie 2014 

Completul compus din: 
Preşedinte Irinel Lia Popescu, judecător sindic 

Grefier Rodica Luca 
Pe rol derularea procedurii simplificate de insolvenţă a debitoarei Întreprinderea Individuală Mihăilă N. Sibiana 
Emanuela, cu sediul în satul Valea Popii, comuna Priboieni, jud. Argeş, înregistrată sub nr. F03/483/25.03.2004 ; CUI 
19403934 şi opoziţia formulată de creditoarea D.G.R.F.P. Ploieşti - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş, 
cu sediul în Piteşti, B-dul Republicii, nr. 118, jud. Argeş, împotriva încheierii de deschidere a procedurii de insolvenţă a 
debitoarei, lichidator judiciar fiind MIT Insolv SPRL Filiala Argeş, cu sediul în Bucureşti, str. Arhiereu Calist, nr. 20, 
et. 2, sector 2. 
La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns lichidatorul judiciar MIT Insolv SPRL – Filiala Argeş prin d-na 
Areta Ciupilan, lipsind celelalte părţi. 
Procedura legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că D.G.R.F.P. Ploieşti - Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş a formulat şi contestaţie împotriva tabelului preliminar al creanţelor, ce face 
obiectul dosarului nr. 490/1259/2014/a1, cu termen la 26.11.2014. 
La 11.11. 2014 lichidatorul a depus completare la raportul întocmit în temeiul art. 97 pct. 1 din Legea nr. 85/2014, 
privitor la cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului. Au fost ataşate, în copie: adresa nr. 
3714/13.08.2014 emisă de Primăria com. Priboieni, adresa nr. 6971/5.09.2014 emisă de OCPI Argeş şi adresa nr. 33757 
din 19.08.2014 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor. La 
aceeaşi dată lichidatorul a depus note de şedinţă cu privire la opoziţia formulată de A.J.F.P. Argeş şi raportul lunar 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor nr. 2513/7.11.2014. 
Reprezentanta lichidatorului judiciar depune un extras din Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 19989 din 
11.11.2014 în care a fost publicată completarea la raportul cauzal şi copia adresei nr. 5389/10.11.2014 emisă de 
Primăria com. Priboieni cu privire la bunurile personale ale numitei Mihăila Sibiana Emanuela. 
Se acordă cuvântul asupra opoziţiei formulate de creditoarea D.G.R.F.P. Ploieşti - Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Argeş împotriva încheierii de deschidere a procedurii de insolvenţă a debitoarei. 
Reprezentanta lichidatorului judiciar solicită respingerea opoziţiei pentru motivele detaliate în notele scrise depuse la 
dosar. 
Judecătorul sindic rămâne în pronunţare asupra opoziţiei. 

Judecătorul sindic, 
Constată că prin cererea înregistrată la 18.08.2014 D.G.R.F.P. Ploieşti - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Argeş a formulat opoziţie împotriva încheierii de deschidere a procedurii simplificate de insolvenţă împotriva 
debitorului Întreprinderea Individuală Mihăilă N. Sibiana Emanuela, solicitând revocarea încheierii prin care s-a deschis 
procedura de insolvenţă. 
În motivarea cererii creditoarea arată că debitoarea înregistrează obligaţii fiscale stabilite de organele de inspecţie şi a 
utilizat deschiderea procedurii de insolvenţă pentru a împiedica organul fiscal de executare să evalueze şi să valorifice 
bunurile debitoarei. 
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Din acest motiv creditoarea apreciază că, întrucât debitoarea nu se află în stare de insolvenţă, a abuzat de dreptul său de 
a deschide prezenta procedură. 
Din actele depuse la dosar, instanţa reţine următoarele:  
Prin încheierea din 05.08.2014 a fost admisă cererea debitoarei, deschisă procedura simplificată de insolvenţă, constată 
dizolvată societatea şi ridicarea dreptului acesteia de a-şi administra activitatea. 
A fost numit lichidator care a depus raportul privind cauzelor şi împrejurărilor care au dus la insolvenţa debitorului. 
Din conţinutul raportului rezultă că debitoarea a înregistrat o pierdere în sumă de 297.015 lei. 
 În intervalul din 28.07.2014 – 29.07.2014 s-a derulat un control de fond de către D.G.R.F.P. Ploieşti - Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş şi au fost stabilit obligaţii suplimentare de plată în cuantum de 162.586 lei. 
Datoriile totale ale anului 2014 sunt de 512.586 lei, în timp ce stocul este în cuantum de doar 29.975, 41 lei. 
În acest concurs de împrejurări, lichidatorul judiciar reţine că debitoarea nu mai dispune de lichidităţi în vederea 
continuării activităţii. 
Concluzionează lichidatorul judiciar că intrarea în insolvenţă a debitoarei este datorată lipsei disponibilităţilor băneşti 
pentru acoperirea datoriilor exigibile la data formulării cererii de intrare în insolvenţă. 
Faţă de analiza făcută de lichidatorul judiciar, instanţa apreciază că nu există abuz de drept din partea debitorului la 
momentul formulării cererii de deschidere a procedurii, drept care, în baza art. 71 din L85/2014 va respinge opoziţia şi 
va dispune continuarea procedurii. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Respinge opoziţia formulată de creditoarea D.G.R.F.P. Ploieşti - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş, cu 
sediul în Piteşti, B-dul Republicii, nr. 118, jud. Argeş, debitoare fiind Întreprinderea Individuală Mihăilă N. Sibiana 
Emanuela, cu sediul în satul Valea Popii, comuna Priboieni, jud. Argeş, înregistrată sub nr. F03/483/25.03.2004 ; CUI 
19403934, iar lichidator judiciar MIT Insolv SPRL Filiala Argeş, cu sediul în Bucureşti, str. Arhiereu Calist, nr. 20, et. 
2, sector 2. 
Termen: 21.01.2015. 
Cu apel în 7 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Noiembrie 2014 la Tribunalul Specializat Argeş. 
Preşedinte,                 Grefier, 
Irinel Lia Popescu                     Rodica Luca 
 
Județul Bacău 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea PAL EKC SRL, cod unic de înregistrare: 10249174 
România,  Curtea de Apel Bacău 
Secţia a II-a civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Str. Cuza Vodă nr.1 
Dosar nr. nr. 6950/110/2009**/a1 
Termen - 15.01.2015 
 Debitoare –SC Pal Ekc SRL – CIF-10249174, nr - înreg. ROC –J04/169/11.02.1998 

Citaţie 
emisă la: ziua 05 luna ianuarie anul 2015 

Recurent- reclamant Sierra Quadrant SPRL – lichidator jud. al SC Pal Ekc SRL cu domiciliul în Bacău, str. Alexandru 
cel Bun nr. 11A, jud. Bacău este chemat la această instanţă, camera 5, completul I3, în ziua de 15, luna ianuarie anul 
2015, ora 900, în proces cu intimat-pârât Florea F.Vasile cu domiciliul în Bacău, str. Iosif Cocea nr.11, bl.11, sc. A, 
ap.12, jud. Bacău, pentru recurs –angajarea răspunderii conform art. 138 din Legea nr. 85/2006. 
Parafa preşedintelui instanţei,                  Grefier, 

* 
România,  Curtea de Apel Bacău 
Secţia a II-a civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Str. Cuza Vodă nr.1 
Dosar nr. nr. 6950/110/2009**/a1 
Termen - 15.01.2015 
Debitoare –SC Pal Ekc SRL – CIF-10249174, nr - înreg. ROC –J04/169/11.02.1998 

Citaţie 
emisă la: ziua 05 luna ianuarie anul 2015 

intimat-pârât Florea F. Vasile cu domiciliul în Bacău, str. Iosif Cocea nr.11, bl.11, sc. A, ap.12, jud. Bacău, este chemat 
la această instanţă, camera 5, completul I3, în ziua de 15, luna ianuarie anul 2015, ora 900, în calitate de intimat în 
proces cu 
 Recurent- reclamant Sierra Quadrant SPRL – lichidator jud. al SC Pal Ekc SRL cu domiciliul în Bacău, str. Alexandru 
cel Bun nr. 11A, jud. Bacău pentru recurs –angajarea răspunderii conform art. 138 din Legea nr. 85/2006. 
cu copie acţiune; 
cu menţiunea de a depune întâmpinare cu 5 zile înainte de termen. 
Parafa preşedintelui instanţei,                  Grefier, 
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Către Tribunalul Bacău  
Ref. Dosar 6950/110/2009**/a1 

Domnule Preşedinte 
 Subscrisa, Sierra Quadrant SPRL, cu sediul în mun. Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr. 11A, jud. Bacău, înregistrată în 
Registrul societăţilor profesionale sub nr. RSP0148/2006, CUI R013481690, reprezentată prin asociat coordonator 
Dragomir Florin, în calitate de lichidator judiciar al Pal Ekc SRL, cu sediul în Comănești, str. Crinului nr. 15, jud. 
Bacău, înregistrată la ORC sub nr. J04/169/1998, CIF 10249174, 
In contradictoriu cu Florea Vasile, domiciliat în Bacău, str. Iosif Cocea, nr. 11, bl. 11, se. A, ap. 12, jud. Bacău, CNP 
1580319040042 
In baza art. 8 din Legea 85/2006 coroborat cu art. 304A1 C. Pr. Civ. formulam 

Recurs 
împotriva Sentinţei civile nr. 573/2014 din 26.05.2014 şi împotriva încheierilor premergătoare pronunţate de Tribunalul 
Bacău în Dosarul nr. 6950/110/2009**/a1 
In fapt, subscrisa în calitate de lichidator judiciar al Pal EKC SRL am formulat cererea de angajare a răspunderii 
personale împotriva administratorului statutar Florea Vasile, în baza prevederilor art. 138 alin. 1 lit. a, d şi f din Legea 
85/2006. Prin încheierea din 14.10.2013 instanţa de fond a admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiune pentru 
capătul de cerere privind faptele prevăzute de art. 138 lit. d din Legea 85/2006, iar prin încheierea din 09.12.2013 a 
respins proba cu expertiza contabila si  interogatoriul paratului. Pe fondul cererii, instanţa a dispus, astfel cum rezulta 
din Sentinţa civila nr. 573/2014 respingerea acţiunii motivat de faptul ca răspunderea civila delictuala poate fi antrenata 
în condiţiile în care reclamantul dovedeşte ca făptuitorul (paratul) a urmărit sau cel puţin a acceptat urmarea periculoasa 
a faptelor sale, considerând ca sub aspectul laturii subiective este necesara dovedirea intenţiei. în speţa instanţa de fond 
a reţinut contrariul, respectiv faptul ca paratul a făcut eforturi pentru a evita insolventa". Sub aspectul faptelor reclamate 
în baza art. 138 lit. f din legea 85/2006 instanţa de fond a reţinut faptul ca încadrarea pe acest temei de drept presupune 
reclamarea unor fapte săvârşite doar prin acţiune, iar inacţiunile menţionate de lichidator (faptul ca societatea nu a 
solicitat deschiderea procedurii de insolventa, ca nu a efectuat plaţi la bugetul statului) sunt inacţiuni care nu pot 
conduce la sancţionarea paratului pe acest temei de drept. Mai apreciază instanţa faptul ca obţinerea de credite bancare 
nu intra în categoria mijloacelor ruinătoare". Criticam hotărârea instanţei de fond având în vedere următoarele 
considerente: 
Cu privire la excepţia prescripţiei admisa în ce priveşte căpătatul de cerere privind neținerea unei contabilităţi în 
conformitate cu legea precizam următoarele: 
Instanţa de fond, a admis în parte excepţia prescripţiei dreptului la acţiune reţinând faptul ca potrivit raportului cauzal 
întocmit administratorul judiciar a avut la dispoziţie actele contabile aferente perioadei 31.12.2006 - 30.11.2009 fiind 
astfel în măsura sa identifice o eventuala încălcare a prevederilor legale privind corecta tinere a contabilităţii. în 
consecinţa, în opinia sa termenul de prescripţie pe acest capăt de cerere a început sa curgă de la data întocmirii 
raportului cauzal. Criticam totodată şi opinia instanţei de fond potrivit căreia data de 17.02.2010 constituia termen 
limita de întocmirea raportului cauzal şi în consecinţa constituie momentul subiectiv de la care reclamantul 
(administratorul judiciar) trebuia sa cunoască persoana responsabila de insolventa societăţii". Astfel cum s-a mai 
pronunţa Curtea de Apel Bacău şi în alte decizii termenul de 60 de zile prevăzut de art. 59 din Legea 85/2006 este un 
termen de recomandare impus de celeritatea procedurii, însa nu poate fi considerat un termen de decădere sau un termen 
de prescripţie, sens în care opinia potrivit căreia data de 17.02.2010 constituie momentul subiectiv de la care începe sa 
curgă termenul de prescripţie este nefondata şi neîntemeiata. în mod evident, administratorul judiciar care este un terţ 
fata de activitatea societăţii desfăşurata pana la data deschiderii procedurii de insolventa nu poate identifica în termenul 
stabilit de art. 59 din Legea 85/2006 toate elementele de natura sa antreneze răspunderea persoanelor responsabile de 
starea de insolventa. Determinarea cauzalităţii pentru stabilirea persoanelor culpabile de starea de insolventa este 
complexa si realizabila odată cu inventarierea societăţii, determinarea finala a pasivului rămas neacoperit sau chiar mai 
târziu pe măsura aflării unor aspecte/ acte/ fapte realizate în cursul desfăşurării activităţii falitei. Cu privire la neținerea 
corecta a evidentei contabila am precizat prin cererea de chemare în judecata faptul ca în situaţiile financiare ale 
societăţii reflecta stocuri şi creanţe de recuperat în valori semnificative fapt ce a condus la prezentarea denaturata a 
situaţiei reale a societăţii. Prin menţinerea unor valori ridicate, analiza financiara susţine în mod greşit existenta unui 
capital circulant ce se reflecta în bonitatea firmei şi şansele crescute de acoperire a creditelor obţinute. în timpul 
procedurii de insolventa, cu ocazia inventarierii anuale de la finele anului 2011, administratorul special a înregistrat în 
contabilitate minusuri la inventar aferente stocurilor în valoare de 244.848,62 lei. Instanţa de fond a apreciat greşit 
faptul ca la data întocmirii raportului privind cauzele insolvenţei administratorul judiciar putea sa cunoască prin 
analizarea situaţiilor financiare sintetice ale societăţii daca datele evidenţiate în acestea sunt reale sau nu şi daca reflecta 
sau nu încălcarea prevederilor legale. Este absurda teza instanţei de fond potrivit căreia administratorul judiciar poate 
identifica pe baza unor situaţii financiare sintetice daca evidenta contabila a fost corect ţinuta sau nu. Aceasta chestiune 
nu putea fi identificata decât în cadrul inventarierii prin confruntarea fizica a înregistrărilor scriptice cu situaţia pe teren, 
cum de altfel s-a şi întâmplat. Prin urmare argumentul reţinut de instanţa potrivit căruia termenul de prescripţie pentru 
acest capăt de cerere a început sa curgă de la data întocmirii raportului cauzal este unul nefondat. Cu privire la acest 
aspect termenul de prescripţie nu putea sa înceapă sa curgă mai devreme de data stabilirii situaţiei nereale, neconforme 
a situaţiilor contabile respectiv inventarierea realizata în 2011 de către administratorul special.  
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Pe de alta parte, textul art. 139 din Legea 85/2006 precizează faptul ca momentul începerii curgerii termenului de 
prescripţie este data la care a fost cunoscuta sau trebuia cunoscuta persoana care a cauzat apariţia stării de insolventa... 
Cu privire la acest aspect subliniem faptul ca starea de insolventa se datorează în general unor cumul de factori. Astfel 
cum am evidenţiat şi în prezenta acţiune în răspundere, insolventa Pal Ekc SRL se datorează unui complex de 
împrejurări care în ansamblul lor, având în vedere împrejurările concrete, circumstanţele, actele şi faptele realizate pot 
conduce la antrenarea răspunderii civile delictuale a persoanei responsabile. Prin urmare, stabilirea faptelor şi 
împrejurărilor care au determinat apariţia stării de insolventa, identificarea persoanei responsabile şi realizarea legăturii 
de cauzalitate intre fapta, prejudiciu şi latura subiectiva constituie un proces complex pe care-l realizează 
administratorul / lichidatorul judiciar si-l concretizează intr-o acţiune unica întemeiata pe art. 138 din legea 85/2006. 
Stabilirea unor termene diferite de prescripţie pentru fapte care în ansamblul lor cauzează apariţia stării de insolventa, 
respectiv prejudiciul creat şi care a cauzat insolventa, constituie un aspect pe care ii consideram neîntemeiat şi pe care ii 
criticam fata de hotărârea primei instanţe. Interpretând altfel, înseamnă ca administratorul judiciar/lichidatorul poate 
introduce tot atâtea acţiuni cate fapte care cauzează insolventa identifica intr-o procedura de insolventa. In consecinţa, 
apreciem ca excepţia prescripţiei căpătatului de cerere privind neținerea unei contabilităţi în conformitate cu legea a fost 
admisa în mod neîntemeiat şi nefondat. Pe fond, instanța a respins acţiunea reţinând faptul ca nu a fost dovedita intenţia 
administratorului de a cauza insolventa în condiţiile în care în opinia sa textul art. 138 din Legea 85/2006 în forma 
reglementata sancţionează faptele săvârşite cu intenţie. Cu privire la soluţia instanţei de fond critica noastră vizează în 
primul rând faptul ca deşi a fost solicitata în mod expres probele cu expertiza contabila şi interogatoriul şi argumentate 
sub aspectul necesitaţii administrării, acestea au fost respinse prin încheierea de şedinţa din 09.12.2013. în lipsa unor 
argumente concrete din partea instanţei de fond cu privire la motivele care au stat la baza respingerii acestor probe ne 
aflam în imposibilitatea formulării unor apărări pertinente. Cu toate acestea, apreciem ca administrarea acestor probe 
era utila şi pertinenta în cauza, scopul urmărit era de a justifica şi dovedi modul în care a fost utilizat capitalul de lucru 
al societăţii, dar şi aspectul subiectiv al faptelor reclamate ca fiind cauzatoare de prejudicii. Astfel prin cererea de 
chemare în judecata am arătat faptul ca în cadrul activităţii cheltuielile lunare generale nu au fost corelate cu veniturile 
acesteia, faptul ca creditele bancare au fost împovărătoare pentru societate în condiţiile în care societatea reflecta în 
evidentele proprii active circulate (elemente de activ care se pot transforma în termen scurt în lichidităţi, respectiv 
creanţe şi stocuri) prin a căror valorificare se puteau obţine lichidităţi suficiente pentru desfăşurarea activităţii. La 
acestea se adaugă lipsa unor masuri ferme de recuperare a creanţelor societăţii, necorelarea încasărilor cu activitatea de 
producţie, exigibilitatea creditelor etc., achitarea cu prioritate a obligaţiilor comerciale fata de bugetul statului deşi 
neachitarea obligaţiilor bugetare este cu mult mai împovărătoare prin valoarea dobânzilor şi penalizărilor de întârziere 
calculate în temeiul legii, fata de dobânda comerciala. Toate aceste masuri constituie masuri de administrare care sunt 
luate de persoana care administrează în cunoştinţa de cauza şi în mod evident cu intenţie. în măsura în care proba cu 
expertiza ar fi fost administrata, concluziile acesteia ar fi putut releva daca starea de insolventa a fost cunoscuta sau nu 
de administrator şi daca momentul declanşării insolvenţei a fost amânat prin obţinerea de lichidităţi din credite, fapt ce a 
întârziat momentul blocajului financiar. Pe de alta parte, având în vedere activitatea desfăşurata de Pal EKC SRL în cei 
trei ani anterior declanşării insolventei, ce reflecta o cifra de afaceri medie anuala de 6.576.527 lei este greu de crezut ca 
administratorului societăţii nu a avut reprezentarea consecinţelor economice a faptelor sale şi ca prin acestea nu si-a 
asumat riscul insolvenţei atât fata de proprii asociaţi ce l-au desemnat cat şi fata de creditori. Prin urmare, respingerea 
administrării unor probatorii în cauza constituie un element ce a împiedicat subscrisa la dovedirea tuturor aspectelor 
reclamate, chiar instanţa de fond reţinând ca aceste aspecte nu au fost probate. Pe de alta parte, în materie comerciala, 
elementul intenţional nu rezulta în mod indubitabil din recunoaşterea faptei, ci din complexul de împrejurări şi fapte 
care au condus la realizarea prejudiciului, respectiv la insolvabilitatea societăţii Pal EKC SRL, şi imposibilitatea 
acoperirii pasivului doar prin lichidarea averii falitei. Este greşit şi argumentul reţinut de instanţa potrivit căruia paratul 
a făcut eforturi pentru a evita insolventa. Utilizarea creditului bancar pentru evitarea insolvenţei constituie o măsura 
comerciala temporara întreprinsa de societăţi pe termen scurt. Dimpotrivă creditul pe termen lung angajat de societatea 
Pal EKC SRL alături de neplata obligaţiilor fiscale a condus la împovărarea excesiva a societăţii. Consecinţa directa a 
constata în începerea executării silite de către organele fiscale, instituirea sechestrelor asigurătorii şi blocarea conturilor. 
Este adevărat faptul ca utilizarea creditului bancar este generalizata la nivel societar, însa în raport de situaţia financiara 
a societăţii şi situaţia reala patrimoniala a acesteia (nereflectata în evidentele contabile) creditul bancar şi creditul fiscal 
pot fi păguboase, ruinătoare" pentru societate. Prin creditul fiscal înțelegem utilizarea sumelor reţinute de la angajaţi şi 
TVA-ul de plata, încasat de la proprii clienţi şi neachitat la bugetul statului în termenul legal. Chiar daca prin ele însele 
aceste masuri sunt legale, excepţie făcând stopajul la sursa şi deturnarea acestor sume în alte scopuri precum plaţi la 
furnizori comerciali, aceasta nu înseamnă ca nu pot constitui mijloace ruinătoare" cauzatoare ale stării de insolventa şi 
prin care s-a amânat momentul încetării de plaţi. In mod greşit, judecătorul sindic retine faptul ca faptele prevăzute la 
lit. a şi f din art. 138 din Legea 85/2006 se realizează prin acţiuni, nefiind susceptibile a fi realizate prin inacţiune. 
Astfel deşi prin cererea de chemare în judecata am indicat mai multe fapte realizate prin acţiune, instanţa de fond 
rezumându-se sa analizeze, în mod lapidar, doar obţinerea creditelor bancare. Fata de cele menţionate solicitam 
admiterea recursului şi casarea Sentinţei civile nr. 573/26.05.2014 cu trimitere spre rejudecare. In drept, invocam art. 8 
din legea 85/2006 şi art. 304A1 C. Pr. Civ. In probațiune solicitam proba cu înscrisuri. Potrivit art. 77 din legea 85/2006 
suntem scutiţi de plata taxei de timbru. 

Lichidator judiciar Sierra Quadrant SPRL asoc. coord. Dragomir Florin 
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Județul Braşov 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea KRONVEST SRL, cod unic de înregistrare: 17469576 

Depunere raport in procedura generala a falimentului. 
Nr. : 01, data emiterii: 05.01.2015 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 5677/62/2010, Tribunalul Braşov, Secţia a II-a civilă de contencios administrativ 
şi fiscal, Judecător sindic: Simona Conţ 
2. Arhiva/registratura instanţei: Tribunal Braşov, Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal, str. 15 Noiembrie 
nr. 45, nr tel.0268/419615, program Luni - Vineri 830 - 1230 
3.1. Debitor: SC Kronvest SRL, cu sediul în mun. Braşov, str. Aurel Vlaicu nr. 40, jud. Braşov, J08/941/2005, CUI 
RO17469576.  
3.2. Administrator special: SC Cbar Managemnt SRL.  
4. Creditori: -  
5. Lichidator: RVA Insolvency Specialists SPRL, cu sediul în Bucureşti, Clădirea Phoenicia Business Center, str. 
Turturelelor nr. 11A, etaj 4, sector 3, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor in Insolvenţă 0104, tel.021 – 
321.44.53, fax: 021 – 322.42.29, e - mail: office@rva. ro, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană 
juridică: practician în insolvenţă av. Dragoş Moldoveanu.  
6. Subscrisa: RVA Insolvency Specialists SPRL în calitate de lichidator judiciar al SC Kronvest SRL conform sentinţei 
civile nr. 2128/sind/09.10.2013 pronunţată de Tribunalul Braşov, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, în dosarul 5677/62/2010, în temeiul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 comunicam 

Raport de activitate al administratorului judiciar nr. 1/15.01.2014 
I. Măsurile întreprinse de administratorul judiciar pentru perioada de raportare 09.10.2013 - 14.01.2014.  
a)Notificarea deschiderii procedurii generale a falimentului. Având în vedere faptul că prin Sentinţa Civilă nr. 
2128/sind/09.10.2013 s-a dispus deschiderea procedurii generale a falimentului, lichidatorul judiciar a procedat la 
notificarea creditorilor ale căror creanţe s-au născut în perioada de observaţie din continuarea activităţii curente a 
debitoarei. În acest sens, au fost notificaţi un număr de 12 creditori în vederea formulării declaraţiilor de creanţă 
suplimentare. Lichidatorul judiciar a publicat notificarea deschiderii procedurii generale a falimentului şi în buletinul 
procedurilor de insolvenţă. De asemenea, a fost notificată societatea debitoare cu privire la deschiderea procedurii 
generale a falimentului.  
b)Inventarierea patrimoniului şi predarea gestiunii către lichidatorul judiciar. La data de 28.10.2013, a început 
inventarierea tuturor elementelor patrimoniale ale debitoarei SC Kronvest SRL pe baza documentelor puse la dispoziţie 
de către reprezentanţii societăţii debitoare, respectiv de către administratorul special Cbar Management SRL. Astfel 
cum rezultă şi din procesul verbal de inventariere a bunurilor identificate faptic în patrimoniul debitoarei SC Kronvest 
SRL, în perioada 28.10.2013 - 03.12.2013, s-a procedat la inventarierea bunurilor identificate faptic în patrimoniul 
societăţii debitoare. Anexat prezentului raport de activitate vom anexa procesul verbal de inventariere.  
c)Întocmirea tabelului suplimentar al creanţelor. În vederea întocmirii tabelului suplimentar al creanţelor, lichidatorul 
judiciar a notificat 12 creditori ale căror creanţe erau născute în perioada de observaţie. Astfel, s-au formulat 12 
declaraţii de creanţă în vederea înscrierii în tabelul suplimentar al creanţelor. Dintre cele 12 declaraţii de creanţă, au fost 
admise în tabelul suplimentar al creanţelor 11, deoarece declaraţia de creanţă a creditorului Electrica Furnizare SA nu 
era însoţită de dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei. În consecinţă, la data de 12.12.2013, 
lichidatorul judiciar a întocmit tabelul suplimentar al creanţelor debitoarei SC Kronvest SRL, tabel ce a fost depus la 
dosarul cauzei şi afişat la uşa instanţei.  
d)Întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanţelor. La data de 06.10.2014, a fost întocmit tabelul definitiv 
consolidat al creanţelor debitoarei SC Kronvest SRL, tabel ce a fost depus la dosarul cauzei şi afişat la uşa instanţei.  
e)Contracte menţinute de lichidatorul judiciar ulterior deschiderii procedurii generale a falimentului. Lichidatorul 
judiciar a menţinut un singur contract de prestări servicii, respectiv contractul cu SC Fincont Plus SRL, având ca obiect 
ţinerea contabilităţii societăţii debitoare. Acest contract va fi menţinut până după prima şedinţă a comitetului 
creditorilor în procedura falimentului în care se vor aproba ofertele propuse de către persoanele de specialitate conform 
disp. art. 23 din Legea nr. 85/2006. De asemenea, lichidatorul judiciar a procedat la desfacerea contractului individual 
de muncă al d - lui Hogea Constantin, singurul angajat al societăţii debitoare, începând cu data de 01.01.2014.  
f)Situaţie antecontracte de vânzare - cumpărare încheiate anterior deschiderii procedurii generale a insolvenţei. Cu 
privire la situaţia antecontractelor de vânzare - cumpărare încheiate anterior deschiderii procedurii generale a 
insolvenţei, lichidatorul judiciar a identificat un număr de 3 astfel de contracte încheiate cu promitenţii cumpărători Nan 
Elena, Paler Ioana şi Pivariu Corneliu. Au formulat cereri în condiţiile art. 931 din Legea nr. 85/2006 doar doi dintre 
aceştia, respectiv d - na Paler Ioana şi dl Pivariu Corneliu. În ceea ce o priveşte pe d - na Nan Elena, aceasta şi-a 
manifestat intenţia de a formula o cerere către lichidatorul judiciar în condiţiile art. 931 din Legea nr. 85/2006. 
Lichidatorul judiciar va analiza cererile de executare ale antecontractelor formulate de către promitenţii cumpărători.  
g)Selectare oferte tehnice şi financiare în vederea angajării persoanelor de specialitate conform disp. art. 23 din Legea 
85/2006.  
În vederea continuării procedurii generale a falimentului, lichidatorul judiciar va selecta oferte tehnice şi financiare în 
vederea desemnării persoanelor de specialitate, în condiţiile art. 23 din Legea 85/2006, după cum urmează:  
Societate de arhivare ce va prelucra şi va depozita fondul arhivistic.  
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Societate de evaluare ce va întocmi raportul de evaluare a bunurilor identificate în patrimoniul debitoarei SC Kronvest 
SRL.  
Societate de contabilitate ce va ţine contabilitatea şi va întocmi declaraţiile fiscale lunare în procedura falimentului.  
h)Următoarele măsuri ale lichidatorului judiciar în procedura falimentului. Ulterior întocmirii raportului de evaluare a 
bunurilor identificate în patrimoniul debitoarei, lichidatorul judiciar va întocmi conform disp. art. 117 din Legea nr. 
85/2006 raportul cuprinzând evaluarea bunurilor şi metoda de valorificare a acestora. De asemenea, lichidatorul judiciar 
va convoca adunarea generală a creditorilor în vederea aprobării metodei de valorificare a bunurilor identificate în 
patrimoniul debitoarei şi în vederea confirmării lichidatorului judiciar şi aprobării onorariului acestuia.  
II. Solicitările administratorului judiciar. Având în vedere cele menţionate în prezentul raport de activitate, vă solicităm 
acordarea unui nou termen de judecată în vederea:  
� Întocmirii rapoartelor de evaluare a bunurilor identificate în patrimoniul debitoarei.  
� Întocmirii raportului conform disp. art. 117 din Legea nr. 85/2006.  
� Convocării comitetului creditorilor şi a adunării generale a creditorilor  
� Valorificării activelor identificate în patrimoniul debitoarei.  
� Conservării bunurilor identificate în patrimoniul debitoarei.  
Anexe:  
� Notificările întocmite de lichidatorul judiciar cu privire la deschiderea procedurii generale a falimentului.  
� Notificarea către SC Electrica Furnizare SA cu privire la neînscrierea creanţei în tabelul suplimentar al creanţelor.  
� Procesul verbal de inventariere a bunurilor identificate în patrimoniul SC Kronvest SRL.  

RVA Insolvency Specialists SPRL prin practician în insolvenţă av. Dragoş Moldoveanu 
 
Județul Covasna 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea SECUREA SRL, cod unic de înregistrare: 16464384 

Proces-verbal 
Nr. 5458/16.12.2014 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1358/119/2014; Tribunalul Covasna, Secția Civila;  
2. Creditori: AJFP Covasna, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem, nr. 9, cod 520023, jud. Covasna 
3.Debitor: SC Securea SRL, cu sediul social în Mun. Sf. Gheorghe, Aleea Facliei, nr. 10, bl. 12, sc. B, et. 2, ap. 10, jud. 
Covasna, J14/225/2004; CUI 16464384; 
3.1. Administrator special: nu a fost desemnat . 
4. Administrator judiciar: Codmar Insolvency IPURL; Cod de identificare fiscală: 21377578; Domiciliul/Sediul social: 
mun. Bacău, str. Mihai Viteazu nr.1, jud. Bacău; Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFOII-
0311/2007, Tel.0742691057, fax.0234/515152; Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică - 
Avocat Olaru Dumitru ; În insolvenţă/ în insolvency/ en procedure collective       
Încheiat azi 16.12.2014, ora 10.00, la sediul Codmar Insolvency IPURL, cu sediul social în mun. Bacău, str. Mihai 
Viteazu, nr. 1, RFOII 0311/2007, CIF RO 21377578, legal reprezentată prin practician în insolvenţă, av. Olaru Dumitru, 
cu ocazia convocării Adunării Generale a Asociaţilor, a debitoarei SC Securea SRL, convocată în conformitate cu prev. 
art. 52 din Legea 85/2014. Cu această ocazie, administratorul judiciar, a constatat că la această activitate nu s-a 
prezentat nici unul dintre asociatii debitoarei falite în cauză. 
Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare, ambele cu valoare de original. 

Codmar Insolvency IPURL, 
Practician în insolvenţă, Av. Olaru Dumitru 
Administrator judiciar al SC Securea SRL 

Județul Ialomiţa 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea COOL PIERCE & TATTOO SRL, cod unic de înregistrare: 23102239 
Tribunalul Ialomiţa 
Dosar nr. 2277/98/2014 

Tabelul Definitiv de Creanţe al Debitoarei SC Cool Pierce & Tattoo SRL În Faliment 
Nr. 
Crt. 

Creditor Sediul Creditorului Valoarea 
Creanţei 
solicitate 

Creanţa 
admisă după 

verificare 

Caracteristicile 
creanţei după 

verificării 

Ponderea 
creanţei în 
categorie 

Ponderea 
cranţei 

din totalul 
creanţelor 

  Bugetari             
1 D.G.R.F.P. Ploieşti 

- A.J.F.P. Ialomiţa 
Str. Matei Basarab, nr 14, 
Slobozia, judeţul Ialomiţa 

1.013,00 lei 1.013,00 lei art. 161 pct. 5 100,00% 100,00% 

  Total I   1.013,00 lei 1.013,00 lei   100,00%   
  Total General     1.013,00 lei     100,00% 

Lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolvenţă Gavrilă Vasile 
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Județul Iaşi 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea EGO TOP SRL, cod unic de înregistrare: 24652435 
România, Tribunalul Iaşi, Secţia II civilă-faliment 
Strada Elena Doamna nr.1A 
Dosar 5811/99/2013/a1  
Data 15.12.2014 

Comunicare încheiere amânare + sentinţă civilă nr.1857 din 11.11.2014 
Către,  
Reclamant: D.G.R.F.P. - Administraţia Judeţeană A Finanţelor Publice Iaşi - Iaşi, strada A. Panu, nr.26, Judeţ Iaşi 
Pârâti: Medeleanu Daniel - Iaşi, strada Bucium, nr.17, bl.B-1, sc.B, et.2, ap.6, Judeţ Iaşi; Salaru Radu Dumitru - Iaşi, 
strada Vămăşoaia, nr.8, bl.B22, et.3, ap.16, Judeţ Iaşi; Avram Alexandru Gabriel - Iaşi, strada Aleea Ştefan Procopiu, 
nr.1, bl.R9, sc.C, et.4, ap.4, Judeţ Iaşi 
Se comunică, alăturat, Încheiere amânare + sentinţă civilă nr.1857 din 11.11.2014 pronunţate în dosarul 
nr.5811/99/2013/a1, de Tribunalul Iaşi, Secţia II civilă-faliment, privind debitorul SC Ego Top SRL, cu sediul în Iaşi, 
str. Vămăşoaia nr.8, bloc 22, et.3, ap.16, jud. Iaşi, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.J22/3186/2008, CUI 
24652435. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                           Grefier, 

* 
România, Tribunalul Iaşi, Judeţul Iaşi, Secţia II civilă-faliment 
Dosar nr.5811/99/2013/a1 

Încheiere 
Şedinţa publică din 04 Noiembrie 2014 

Preşedinte - Roxana Barbir 
Grefier Cristina Mihaela Nica 

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamanta D.G.R.F.P. - Administraţia Judeţeană A Finanţelor Publice 
Iaşi în contradictoriu cu pârâţii Medeleanu Daniel, Salaru Radu Dumitru, Avram Alexandru Gabriel, având ca obiect 
Angajarea răspunderii conform art.138 din Legea 85/2006. La apelul nominal făcut în şedinţa referatul se constată lipsa 
părţilor. Procedura este completă. S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care, nemaifiind alte solicitări, 
instanţa constată cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare. 

Instanţa, 
Având nevoie de timp pentru a delibera, 

Dispune: 
Amână pronunţarea la 11.11.2014. Pronunţată în şedinţa publică de la 04 Noiembrie 2014 

Preşedinte Roxana Barbir 
Grefier Cristina Mihaela Nica 

* 
România, Tribunalul Iaşi, Judeţul Iaşi, Secţia II civilă-faliment 
Dosar nr.5811/99/2013/a1 

Sentinţa civilă nr.1857/2014 
Şedinţa publică din 11 Noiembrie 2014 

Preşedinte - Roxana Barbir 
Grefier Cristina Mihaela Nica 

Pe rol fiind pronunţarea asupra cauzei civile privind pe reclamanta D.G.R.F.P. - Administraţia Judeţeană A Finanţelor 
Publice Iaşi în contradictoriu cu pârâţii Medeleanu Daniel, Salaru Radu Dumitru, Avram Alexandru Gabriel, având ca 
obiect Angajarea răspunderii conform art.138 din Legea 85/2006. La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată 
lipsa părţilor. Procedura este completă. S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care: Dezbaterile asupra fondului 
au avut loc în şedinţa publică din 4.11.2014, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi 
când, din lipsă de timp pentru deliberare s-a amânat pronunţarea pentru azi, 11.11.2014. 

Tribunalul, 
Prin cererea înregistrată la data de 12.05.2014, sub nr.5811/99/2013/a1, creditorul DGRFP Iaşi - Administratia 
Judeţeană A Finanţelor Publice Iaşi, în calitate de creditor majoritar, a chemat în judecată pe pârâtii Medeleanu Daniel, 
Şalaru Radu Dumitru şi Avram Alexandru Gabriel, foşti administratori ai societăţii SC Ego Top SRL, solicitând 
stabilirea răspunderii personale a acestora în baza art. 138 din Legea 85/2006. În motivare, arată creditoarea că 
debitoarea îi datorează suma de 56.271 lei, cu care s-a înscris pe tabelul definitiv al creanţelor. Pârâtii au avut calitatea 
de administratori ai debitoarei în perioada creării debitelor şi sunt ţinuti direct răspunzători de îndeplinirea obligaţiilor 
pe care legea sau actul constitutiv le impun în sarcina societăţii, conform art. 73 din Legea 31/1990. Starea de 
insolvabilitate, mai arată creditoarea, este urmarea unei administrări necorespunzătoare a societăţii, care a determinat 
încetarea de plăţi şi prejudicierea creditorilor. Apreciază creditoarea că simpla stare de încetare de plăţi constituie un 
prejudiciu pentru creditori şi o condiţie suficientă pentru atragerea răspunderii. În ceea ce priveşte vinovăţia, consideră 
reclamanta că răspunderea operează şi pentru cea mai uşoară culpă. Culpa administratorului constă în aceea că, la 
momentul în care debitoarea a ajuns în imposibilitatea de a-şi mai achita datoriile, nu a suspendat activitatea şi nu a 
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anunţat creditorii despre aceasta, contribuind astfel la cumularea de noi datorii. Consideră reclamanta că pârâtii se fac 
vinovati de fapta reglementată de art. 138 lit c. Astfel, prin nedepunerea cererii de intrare în insolvenţă, în termenul de 
30 de zile, administratorii au acceptat tacit creşterea obligaţiilor debitoarei către bugetul consolidat al statului şi indirect 
a dispus în interes personal continuarea activităţii debitoarei, împovărând situaţia precară a acesteia prin adăugarea de 
accesorii la debitele deja existente. Administratorii au dat dovadă de un management neperformant şi de utilizarea 
resurselor societăţii în interes personal. De asemenea, pârâtii nu au mai fost preocupati de recuperarea creanţelor şi 
reducerea datoriilor. Cu privire la fapta de la lit. a, se arata ca administratorii societăţii nu au fost preocupaţi de 
recuperarea creanţelor, care potrivit bilantului contabil la data de 30.06.2010, erau de 42.230 lei. De asemenea, 
debitoarea avea inregistrate in patrimoniu stocuri, care erau, in anul 2010, de 17 lei şi disponibilităţi în casă şi conturi la 
banci, de 70.755 lei, sume ce nu au fost justificate pentru a fi valorificate corespunzător in procedura, în vederea 
achitării obligatiilor catre bugetul de stat. Prin valorificarea imobilizărilor corporale, puteau fi achitate datoriile 
societăţii. Pârâtii nu au predat aceste active lichidatorului judiciar pentru a fi valorificate in procedura insolvenţei, astfel 
ca se presupune ca şi le-au insuşit şi le-au folosit in interes propriu. Pârâtii nu au tinut contabilitatea in conformitate cu 
legea, fapt ce denota intentia acestora de a păstra în clandestinitate operaţiunile derulate de debitoare şi veniturile 
obţinute, care însă nu au fost folosite în scopul achitării creanţelor societăţii  ci în alte scopuri, respectiv în folosul 
personal al administratorului. Această faptă se încadrează în disp. art. 138 lit. a şi d din Legea 85/2006. În drept, se 
invocă art. 138 lit a, c şi d. Cererea este scutită de plata taxelor de timbru. Pârâtii, legal citati, nu au formulat 
întâmpinare şi nu au depus înscrisuri în contradovada. A fost ataşat dosarul de fond. Analizând actele şi lucrările 
dosarului, instanţa reţine cele ce urmează: În fapt, prin Sentinţa civilă nr.1429/08.10.2013, irevocabilă prin nerecurare a 
fost deschisă procedura simplificată a insolvenţei împotriva debitorului SC EGO TOP SRL, cu sediul în Iaşi, 
str.Vămăşoaia nr.8, bloc 22, et.3, ap.16, jud. Iaşi, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.J22/3186/2008, CUI 
24652435   constatându-se că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.32 din Legea nr.85/2006. Tabelul creditorilor 
definitivat cuprinde creanţele a 2 creditori: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi în valoare de 57.482 lei şi 
DEFPL Iaşi, în valoare de 11 lei. La data de 21.11.2013 a fost înregistrat raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au 
dus la apariţia insolvenţei, în cuprinsul căruia lichidatorul judiciar menţionează faptul că insolvenţa debitoarei s-a 
instalat la nivelul anului 2012, insă, in lipsa documentelor contabile, care nu i-au fost predate de catre administratorul 
statutar, cauzele insolvenţei nu pot fi stabilite.A opinat că nu sunt indicii privind atragerea răspunderii în baza art. 138 
din Legea 85/2006 cu privire la administratorul societăţii. Potrivit informaţiilor furnizate de către Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi, societatea debitoare s-a înmatriculat la data de 16.10.2008, având ca  
administratori pe pârâtii Medeleanu Danile şi Şalaru Radu Dumitru, de la data infiintării societăţii, până la data de 
08.03.2011, şi pe pârâtul Avram Alexandu Gabriel,  de la aceasta dată, până la data declanşării procedurii insolenţei. În 
drept, pentru a fi atrasă răspunderea personală a administratorului unei societăţi în baza dispoziţiilor art. 138 din Legea 
nr.85/2006 cu modificările ulterioare, este necesar ca partea interesată să facă dovada îndeplinirii condiţiilor art. 998 
Cod Civil, respectiv a existentei unui prejudiciu, a unei fapte ilicite, existentei unui raport de cauzalitate între fapta 
ilicita şi prejudiciu şi a vinovatei celui care a cauzat prejudiciul respectiv. Caracterul special al reglementarii invocate in 
cauza constă in aceea ca aprecierea culpei persoanei chemata sa răspundă este făcută in concreto, cerându-se o 
cauzalitate specifica intre fapta si prejudiciu, respectiv faptele enumerate, in măsura in care au fost săvârşite culpabil si 
au cauzat un prejudiciu, sa fi fost in măsura sa contribuie la ajungerea societăţii debitoare in insolvenţa. Răspunderea 
instituită prin textul art. 138 alin. 1 lit. a-g din Legea nr.85/2006 nu este o răspundere contractuală, pe temeiul 
contractului de mandat al administratorilor sociali, aşa cum eronat susţine reclamanta, ci o răspundere delictuală 
specială, de sine stătătoare, cu reguli proprii, derogatorii de la dreptul comun specifice, pe baza unei reglementări 
proprii, ea derivând nu din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a mandatului dat organului de conducere 
de către societate, ci din săvârşirea faptelor mai sus enumerate care nu au nici o legătură cu mandatul primit. Textul de 
lege menţionat cu privire la răspunderea membrilor organului de conducere nu instituie o răspundere obiectivă pentru 
prejudiciul reprezentând totalul creanţelor creditorilor participanţi la procedura insolvenţei, ci o răspundere în care 
faptele imputate trebuie dovedite, atât în fapt, cât şi în drept, sub aspectul condiţiilor generale ale răspunderii civile 
delictuale reglementate de dispoziţiile art. 998-999 Cod civil, cât şi sub aspectul condiţiilor speciale prevăzute în textul 
legii pentru fiecare dintre faptele enumerate, condiţiile generale ale răspunderii civile delictuale urmând a dobândi 
particularităţi specifice în funcţie de cazul reglementat în textul legii. Nu există instituită prin lege o „prezumţie legală 
de vinovăţie şi răspundere” în sarcina administratorului societăţii debitoare. Analizând condiţiile răspunderii delictuale 
speciale, se reţine: pârâtilor li se impută săvârşirea faptelor prevăzute de art. 138 lit a, c şi d din Legea insolvenţei, 
respectiv: 138 lit. a: au folosit bunurile şi creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; 
138 lit.c: au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana juridică la încetarea 
de plăţi; 138 lit. d: au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut 
contabilitatea în conformitate cu legea. În ceea ce-i priveşte pe pârâtii Medeleanu Daniel şi Şalaru Radu Dumitru, 
instanţa apreciază că nu se poate reţine împotriva acesteia aplicarea prevederilor art. 138 din L.85/2006, atâta vreme cât 
acestia s-au retras din societate, atât din calitatea de asociat, cât şi din cea de administrator, la data de 11.03.2011, iar 
declaraţiile de creanţă ale celor 2 creditori din procedura nu cuprind şi sume aferente perioadei în care acesti pârâti au 
avut calitatea de administratori. Ca urmare, acţiunea formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâtii Medeleanu 
Daniel şi Şalaru Radu Dumitru  va fi respinsă. Cu privire la pârâtul Avram Alexandru Gabriel: reclamantul a propus un 
raţionament bazat pe prezumţia că administratorul statutar nu a ţinut contabilitatea în conformitate cu legea (art. 138 lit. 
d), a intenţionat să ascundă aspecte ale activităţii firmei, ceea ce naşte la rândul său prezumţia că au desfăşurat comerţ 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 472/12.01.2015 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

11 

în interes personal(138 lit c) pentru a-şi însuşi rezultatele acestui comerţ(138 lit a). Nu s-a probat de către reclamant că, 
într-adevăr, pârâtul „a ţinut o contabilitate fictivă” şi că „nu a ţinut contabilitatea în conformitate cu legea în condiţiile 
în care însuşi lichidatorul judiciar susţine în raportul cauzal că nu a putut intra în posesia documentelor contabile, pentru 
a putea verifica acest aspect. Chiar dacă lipsa de colaborare din partea pârâtului a îngreunat sarcina lichidatorului 
judiciar de a identifica documentele contabile şi eventuale bunuri existente în patrimoniul debitoarei, nu această 
conduită a generat starea de insolvenţă ale cărei cauze sunt anterioare momentului pasivităţii acesteia, iar faptul că nu a 
mai depus indicatorii financiari după anul 2010 la ORC, nu este de natură decât a determina o prezumţie simplă de 
neîndeplinire a unor obligaţii legale referitoare la obligaţiile de îndeplinire a formalităţilor impuse de legislaţia specială 
fiscală, prezumţie care prin ea însăşi nu este suficientă pentru reţinerea săvârşirii faptei prevăzute de dispoziţiile art. 138 
alin. 1 lit. d. Ca urmare,nu se va reţine în sarcina pârâtului săvârşirea faptei prev. de art. 138 lit. d din L.85/2006. 
Instanţa apreciază că activitatea pârâtului se încadrează în dispoziţiile art. 138 alin. 1 lit. a, referitoare la folosirea 
bunurilor sau creditelor societăţii în folosul său, în condiţiile în care s-a dovedit că debitoarea a desfăşurat activitate 
economică, înregistrând, la 30.06.2010, active imobilizate de 2074 lei, stocuri de 17 lei, creanţe de incasat de 43.230 lei 
şi disponibilităţi băneşti în sumă de 70.755 lei. Pârâtul nu a justificat aceste sume, nu le-a predat lichidatorului judiciar 
pentru a le distribui creditorilor înscrişi în tabelul creditorilor, de unde se prezumă că şi le-a însuşit. Cu aceste sume, 
debitorul ar fi avut posibilitatea acoperirii în întregime a  datoriilor care, potrivit aceleiaşi raportări contabile, erau de 36.699 
lei. De asemenea, cu aceste sume s-ar fi acoperit în întregime creanţele înregistrare conform tabelului definitiv, care se ridică 
la suma totală de 57.493 lei, astfel încât însuşirea bunurilor din patrimoniu a cauzat starea de insolvenţă a debitorului. Ca 
urmare, instanţa va reţine in sarcina pârâtului, săvârşirea faptei prev. de art. 138 lit. a din L.85/2006. Reţine instanţa că nu 
sunt întrunite elementele faptelor de la art. 138 lit c. Nesesizarea instanţei pentru intrarea în insolvenţă conform art. 27 
este susceptibilă de aplicarea unei sancţiuni penale, fiind infracţiunea de bancrută reglementată de art. 143 din Legea 
insolvenţei, dar nu reprezintă element al faptei de la art. 138 lit c. În plus, se cere ca fapta săvârşită să producă starea de 
insolvenţă, ori nedeclararea acestei stări este ulterioară apariţiei ei. Pentru aceste motive, în baza art. 138 lit a din 
L.85/2006, instanţa va admite cererea în contradictoriu cu pârâtul Avram Alexandru Gabriel, care va fi obligat la plata 
pasivului rămas neacoperit al debitorului. Acţiunea va fi respinsă pentru faptele de la art. 138 lit c şi d din L.85/2006. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
Respinge acţiunea formulata de reclamantul DGRFP IAŞI - Administraţia Judeţeană A Finanţelor Publice Iaşi, cu sediul 
în Iaşi, str.A.Panu nr.26  privind stabilirea răspunderii personale a pârâtilor Medeleanu Daniel, cu domiciliul in Iaşi, 
str.Bucium nr.17, bloc B1, sc.B, et.2, ap.6 şi Şalaru Radu Dumitru, domiciliat in Iaşi, str. Vamaşoaia nr.8, bloc B22,et.3, 
ap.16. Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul DGRFP IAŞI - Administraţia Judeţeană A Finanţelor Publice 
Iaşi, cu sediul în Iaşi, str.A.Panu nr.26  privind stabilirea răspunderii personale a pârâtului Avram Alexandru Gabriel, 
domiciliat în Iaşi, str.Leea Ştefan Procopiu nr.1, bloc R9, sc.C, et.4, ap.4. Stabileşte în baza art. 138 lit a din L.85/2006, 
răspunderea personală  a pârâtului Avram Alexandru Gabriel, pentru pasivul rămas neacoperit al debitorului SC Ego Top 
SRL, cu sediul în Iaşi, str.Vămăşoaia nr.8, bloc 22, et.3, ap.16, jud. Iaşi, înregistrată la Registrul Comerţului cu 
nr.J22/3186/2008, CUI 24652435 , în sensul că obligă pârâtul să acopere suma de 57.493 lei, aşa cum rezultă din tabelul 
definitiv al creanţelor debitorului. Respinge acţiunea reclamantului cu privire la fapta prev. de art. 138 lit. c şi d din 
L.85/2006. În temeiul dispoziţiilor art. 142 din Legea privind procedura insolvenţei, executarea silită a prezentei sentinţe 
se va efectua în condiţiile art. 142 alin. 2 la cererea creditorilor, de către executorul judecătoresc, în temeiul tabelului 
definitiv de creanţe pus la dispoziţia lor de către administratorul judiciar, conform Codului de procedura civilă. 
Executorie. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 11.11.2014. 
Preşedinte,                                                         Grefier, 
Roxana Barbir                                                                                                                  Cristina Mihaela Nica 
 
2. Societatea PAN PROD-COM INVEST SA, cod unic de înregistrare: 9477802 
România, Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment 
Strada Elena Doamna nr.1A 
Dosar 9420/99/2013/a1  
Termen 11.02.2015 

Citaţie 
emisă la 22.12.2014 

Reclamant D.G.R.F.P. Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi, Iaşi, strada A. Panu, nr.26, judeţ Iaşi, 
Notă: Cu menţiunea să faceţi dovada conformităţii adreselor pârâţilor cu cele din evidenţa informatizată a persoanei, 
sub sancţiunea suspendării cauzei 
Pârât Nema Nicolae, Iaşi, şos. Păcurari, nr.5, bl.540, sc.3, ap.1, judeţ Iaşi, Cu copie acţiune; Plătica Dorel, Iaşi, şos. 
Păcurari, nr.5, bl.540, sc.3, ap.4, judeţ Iaşi, Cu copie acţiune. Notă: şi înscrisuri. Aveţi obligaţia de a depune la dosar 
întâmpinare şi înscrisurile pe care vă sprijiniţi apărările, cel mai târziu cu 5 zile înainte de termenul stabilit de judecată; 
Dobroviceanu Constantin, Iaşi, stradela Canta, nr.5, bl.459, sc.B, ap.4, judeţ Iaşi, Cu copie acţiune. Notă: şi înscrisuri. 
Aveţi obligaţia de a depune la dosar întâmpinare şi înscrisurile pe care vă sprijiniţi apărările, cel mai târziu cu 5 zile 
înainte de termenul stabilit de judecată; Cardei Mihai, Iaşi, şos. Păcurari, nr.5, bl.540, sc.3, ap.4, judeţ Iaşi, Cu copie 
acţiune. Notă: şi înscrisuri. Aveţi obligaţia de a depune la dosar întâmpinare şi înscrisurile pe care vă sprijiniţi apărările, 
cel mai târziu cu 5 zile înainte de termenul stabilit de judecată; Bodea Mariana, Iaşi, bd. Independenţei, nr.31, bl.C1-5, 
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sc.C, ap.12, judeţ Iaşi Cu copie acţiune. Notă: şi înscrisuri. Aveţi obligaţia de a depune la dosar întâmpinare şi 
înscrisurile pe care vă sprijiniţi apărările, cel mai târziu cu 5 zile înainte de termenul stabilit de judecată. 
Sunt chemaţi la Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment, strada Elena Doamna nr.1A, camera S.II et.2, completul S3, în 
ziua de 11.02.2015, ora 9,00, în dosarul privind debitorul SC Pan Prod-Com Invest SA Iaşi, b-dul Poitiers - km.10, judeţ 
Iaşi, cod de înregistrare fiscală 9477802, număr de ordine în registrul comerţului J22/721/1997, pentru Angajarea 
raspunderii conform art.138 din Legea 85/2006. Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi 
obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în 
afara celor de ordine publică. 
Parafa preşedintelui instanţei,                Grefier, 
 
Județul Maramureş 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea LEVAP FOREST SRL, cod unic de înregistrare: 28557118 
Nr. Dosar: 902/100/2013, Tribunalul Maramureș, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Judecător-sindic: Cătălin Giuroiu 
Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă - Chiş Liviu, Cod de identificare fiscală: 21759748, sediul social: 
str. 9 Mai nr. 31, Baia Mare, jud. Maramureş, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B 1438, Tel: 
0362-408.246, Fax: 0262-225.094, E-mail cii.chisliviu@gmail.com, operator de date cu caracter personal: 11446. 
Administrator special: nu a fost desemnat. 
Debitor: SC Levap Forest SRL, Cod de identificare fiscală: 28557118, Sediul social: Baia Mare, str. Garoafei nr. 63, 
jud. Maramureș, Număr de ordine în registrul comerţului: J24/533/2011. 

Raport asupra fondurilor obținute din lichidarea averii debitoarei SC Levap Forest SRL 
Nr.: 551 din 29/12/2014 

Prin Sentința civilă nr. 1424 din 06/03/2013 a Tribunalului Maramureş s-a dispus deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva debitoarei SC Levap Forest SRL, cu sediul în Baia Mare, str. Garoafei nr. 63, jud. Maramureş, 
înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J24/533/2011, CUI 28557118. Prin aceeaşi Sentință civilă este desemnat 
administrator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă – Chiş Liviu, cu sediul în Baia Mare, str. 9 Mai nr. 31. Cererea 
de deschidere a procedurii a fost formulată de creditoarea Direcția Generală a Finanțelor Publice Maramureș. 
Ulterior, prin Sentința civilă nr. 4371 din 26/06/2013 a fost aprobat raportul administratorului judiciar și s-a dispus 
intrarea în faliment, în procedură simplificată a debitoarei SC Levap Forest SRL. 
1. Măsurile întreprinse de lichidatorul judiciar în scopul întocmirii prezentului raport: 
Lichidatorul judiciar a asigurat publicare precedentului raport asupra modului de îndeplinire a atribuțiilor lichidatorului 
judiciar nr. 452 din 28/10/2014 în Buletinul procedurilor de insolvență nr. 19477 din 04/11/2014 (anexa nr. 1). 
În conformitate cu hotărârile adunării creditorilor din data de 18/09/2014 lichidatorul judiciar a asigurat organizarea și 
desfășurarea ședințelor de licitație publică în scopul valorificării bunului imobil din patrimoniul debitoarei SC Levap 
Forest SRL – apartament cu 2 camere și dependințe, situat în Baia Mare, Bd. Traian nr. 20, ap. 25, jud. Maramureș. 
În cadrul primei ședințe de licitație publică, din data de 30/10/2014, la prețul de pornire de 100% din valoarea de 
evaluare, bunul imobil menționat mai sus a fost valorificat pentru suma de 112.100 lei, așa cum rezultă din procesul-
verbal de licitație anexat (anexa nr. 2). La data de 03/11/2014, cumpărătorul a făcut dovada achitării diferenței dintre 
prețul de adjudecare și garanția de participare la licitație, lichidatorul judiciar întocmind cu această ocazie procesul-
verbal de adjudecare (anexa nr. 3). Anexăm totodată prezentului raport, extrasele de cont pentru plățile menționate mai 
sus (anexele nr. 4 și 5). 
Lichidatorul judiciar al SC AT Gala Prod SRL – Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL ne-a comunicat că la 
sediul acestei debitoarei (care este același cu sediul social al debitoarei SC Levap Forest SRL) au fost identificate o 
serie de bunuri mobile care nu au fost regăsite în evidența contabilă a SC AT Gala Prod SRL, solicitându-ne să 
comunicăm dacă debitoare SC Levap Forest SRL deține acte de proprietate pentru respectivele bunuri. 
Deși am comunicat practicianului în insolvență Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL lista bunurilor din 
patrimoniul debitoarei SC Levap Forest SRL care nu au putut fi identificate faptic până la această dată, solicitând să ni 
se comunice adresa, data și ora pentru identificarea și preluarea respectivelor active, nu am primit niciun răspuns până 
la această dată. Având în vedere acest aspect, urmează să revenim cu solicitarea noastră la lichidatorul judiciar al SC 
AT Gala Prod SRL - Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL. 
Raportat la cele prezentate mai sus, cu respect solicităm judecătorului-sindic acordarea unui nou termen pentru 
continuarea procedurii. 
Prezentul raport se depune la Tribunalul Maramureș, se publică în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 

Lichidator judiciar, Chiş Liviu 
Județul Mehedinţi 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea PAN IVOR SRL, cod unic de înregistrare: 15057889 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență – faliment –  
Nr. 19/07.01.2015 

1.Date privind dosarul: Număr dosar: 7523/101 anul 2014; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II - a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător-sindic: Falcan Camelia Aurora 
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2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Dr. Tr. Severin, B-dul. Carol I, nr. 14, judeţul Mehedinţi; Programul 
arhivei/registraturii instanţei: 0900 - 1300; 
3.Debitor: SC Pan Ivor SRL, cod de identificare fiscală: 15057889; Sediul social: Municipiul Dr. Tr. Severin, str. 
Crișan, nr. 62, bl. Z6A1, sc. 1, ap. 11, judeţul Mehedinţi, Număr de ordine în registrul comerţului J25/337/2002;  
4.Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL; Sediul social: în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Petre Sergescu, nr. 
15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, judeţul Mehedinţi şi sediul procesual ales în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
judeţul Mehedinţi; Cod de identificare fiscală: 31215824, telefon 0742592183, fax 0252/354399; prin reprezentant 
Popescu Emil, act de identitate: CI serie MH nr. 333743, eliberată de SPCLEP Dr. Tr. Severin, la data 04.10.2010; 
CNP: 1551005250566. 
5.Consultant Insolvență SPRL, în calitate de lichidator judiciar, al debitorului SC Pan Ivor SRL în temeiul: Art. 59 
alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, comunică: - Raportul 
lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de insolvenţă, astfel întocmit, în anexă, în 
număr de 2(două) file 
6.Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi 
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

Raport lunar 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în condiţiile art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență pentru debitorul SC Pan Ivor SRL Dr. Tr. Severin 
Număr dosar: 7523/101 anul 2014, Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal; Judecător-sindic: Camelia-Aurora Falcan 
Temei juridic: Art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL  
Debitor: SC Pan Ivor SRL Dr. Tr. Severin 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 

Raport luna decembrie 2014 
Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar, al SC Pan Ivor SRL Dr. Tr. Severin, cod identificare fiscală 
15057889, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J25/337/2002, aflată în procedura de insolvenţă în 
dosar nr. 7523/101/2014, conform dispoziţiilor art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență, depun următorea hotărâre a adunării creditorilor: 
Nr. înreg. FN/15.12.2014 

Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 15.12.2014 
Debitor: SC Pan Ivor SRL 
Sediul: Dr. Tr. Severin, strada Crișan, nr. 62, bl. Z6A1, 
sc. 1, ap. 1, judeţul Mehedinţi 
CUI/CNP: 

1 5 0 5 7 8 8 9      
 

Date privind dosarul: 
Număr dosar: 7523/101/2014 
Tribunalul: Mehedinţi 
Secţia: a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 

Încheiat astăzi,                                                                                                                                          Orele 
1 5 1 2 2 0 1 4 

 
la sediul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul 
Mehedinţi, cu ocazia întrunirii adunării creditorilor debitorului menţionat mai sus convocată în conformitate cu prevederile 
art. 13 şi următoarele din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

1 4 0 0 

Ordine de zi 
1. Prezentarea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei SC Pan 
Ivor SRL Dr. Tr. Severin; 
2. Confirmarea lichidatorului judiciar al debitoarei SC Pan Ivor SRL şi stabilirea retribuţiei acestuia.  

Desfăşurarea Şedinţei Adunarii Creditorilor 
Participare: 
La Adunarea creditorilor SC Pan Ivor SRL convocat şi prezidat de către lichidatorul judiciar în data de 15.12.2014, orele 
1400, au fost prezenţi următorii creditori: 
1. Șerban Rodica – creditor chirografar; 

Cvorum: 
Lichidatorul judiciar constată că adunarea creditorilor este legal întrunită fiind îndeplinite cerinţele art. 15 şi art. 19 din 
Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, respectiv sunt prezenţi sau se consideră că aprobă tacit hotărârile luate de 
creditorii prezenţi, creditori ale căror creanţe însumate să reprezinte minim 50% din valoarea totală a creanţelor împotriva 
averii debitorului, motiv pentru care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi în ordinea menţionată în 
convocator. 

Discutarea ordinii de zi: 
Conform procesului – verbal al şedinţei din data de 15.12.2014. 

 
Hotărâri: 
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1. Adunarea creditorilor cu un procent de 100% din totalul creanţelor prezente, respectiv 74,271% din totalul creanţelor 
înscrise în tabloul creditorilor, ia act de raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă 
a debitoarei SC Pan Ivor SRL Dr. Tr. Severin; 
2. Adunarea creditorilor cu un procent de 100% din totalul creanţelor prezente, respectiv 74,271% din totalul creanţelor 
înscrise în tabloul creditorilor, confirmă în calitate de lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL al debitorului SC Pan 
Ivor SRL, desemnat prin încheierea din data de 22.10.2014 pronunțată de Tribunalul Mehedinți. 
3. Adunarea creditorilor cu un procent de 100% din totalul creanţelor prezente, respectiv 74,271% din totalul creanţelor 
înscrise în tabloul creditorilor, aprobă pentru perioada de faliment un onorariu în sumă fixă de 3500,00 lei (exclusiv 
T.V.A.), pentru lichidatorul judiciar. 

Număr de exemplare: 
Prezenta hotărâre a fost încheiat în 3 exemplare, dintre care 1 exemplar pentru lichidatorul judiciar, 1 exemplar pentru a fi 
depus la dosarul cauzei şi 1 exemplar pentru a fi afişat la uşa instanţei. 

Lichidator judiciar, Consultant Insolvență SPRL  
prin asociat coordonator ec. Emil Popescu 

 
2. Societatea RAICO CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 20984032 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura falimentului 
Nr. 5013/07.01.2015 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 11961/101/2013 - fond, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic: Curelea Adrian 
2. Arhiva/Registratura instanţei: B-dul Carol I, nr. 14, localitatea Dr. Tr. Severin. judeţul Mehedinţi, telefon: 
0252/311506, 0352/403100. Programul arhivei/registraturii instanţei: luni - vineri, orele 0900 – 1300. 
3. Debitor: SC Raico Construct SRL, cod de identificare fiscală 20984032, sediul social în municipiul Dr. Tr. Severin, 
str. Migdalului, nr. 2, bl. V14, sc. 2, et. 3, ap. 10, judeţul Mehedinţi, număr de ordine în Registrul Comerţului 
J25/79/2007. 
4. Lichidator judiciar: Visal Consulting SPRL, cod de identificare fiscală 21253553, sediu social în municipiul Dr. Tr. 
Severin, str. Smârdan, bl. S4A, sc. 2, et. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, număr de înscriere în Registrul formelor de 
organizare RFO II-0248, Tel/Fax 0352/401938,  nume şi prenume reprezentant legal administrator judiciar persoană 
juridică Ilie Laurenţiu Constantin. 
5. Subscrisa: Visal Consulting SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Raico Construct SRL, conform 
sentinţei nr. 710/2014 din data de 11.06.2014 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul 11961/101/2013, în temeiul art. 21 alin (1) coroborat cu art. 24 din Legea privind 
procedura insolvenţei, comunică prezentul raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi 
justificarea atribuţiilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123, astfel întocmit. 

Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din Legea privind procedura de insolvenţă pentru debitorul  

SC Raico Construct SRL 
Număr dosar 11961/101/2013  - fond, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător sindic: Curelea Adrian 
Temei juridic: art. 21 alin (1) coroborat cu art. 24 din Legea privind procedura insolvenţei. 
Lichidator judiciar: Visal Consulting SPRL 
Debitor: SC Raico Construct SRL, cod de identificare fiscală 20984032, sediul social în municipiul Dr. Tr. Severin, str. 
Migdalului, nr. 2, bl. V14, sc. 2, et. 3, ap. 10, judeţul Mehedinţi, număr de ordine în Registrul Comerţului J25/79/2007. 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Subscrisa Visal Consulting SPRL, desemnată în calitate de lichidator judiciar în dosarul nr. 11961/101/2013 al 
Tribunalului Mehedinţi, în cauza privind debitoarea SC Raico Construct SRL, cu sediul în municipiul Dr. Tr. Severin, 
str. Migdalului, nr. 2, bl. V14, sc. 2, et. 3, ap. 10, judeţul Mehedinţi, identificat prin CUI 20984032 şi J25/79/2007în 
conformitate cu atribuțiile prevăzute de Legea nr. 85/2006, am întocmit prezentul raport prin care informăm 
judecătorul-sindic şi creditorii societăţii cu privire la actele şi operaţiunile efectuate în cursul procedurii de insolvenţă a 
debitoarei. 
Lichidatorul judiciar nu a identificat în averea debitoarei alte bunuri de valorificat ori creanţe de încasat; de asemenea se 
arată faptul că fostul administrator societar, Răduică Ion Cosmin, nu a pus la dispoziţia lichidatorului judiciar actele şi 
documentele contabile ale societăţii debitoare în acest sens. 
Lichidatorul judiciar a formulat o acţiune având ca obiect „antrenarea răspunderii materiale a fostului administrator 
societar în baza art. 138 din Legea nr. 85/2006”, ce face obiectul dosarului nr. 11961/101/2013/a1, ce are un nou termen 
de judecată la data de 14.01.2015. 
Arătăm că, societatea debitoare figurează în calitate de pârât în dosarul nr. 10214/225/2014 aflat pe rolul Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin, având ca obiect „pretenţii”, în proces cu Asociaţia de proprietari nr. 96 Dr. Tr. Severin, dosar ce are 
termen de judecată la data de 26.01.2015; am solicitat în acest dosar să ne fie comunicată cererea de chemare în 
judecată. 
Solicităm judecătorului-sindic acordarea unui termen, urmând a informa instanţa şi creditorii societăţii cu privire la 
operaţiunile şi demersurile întreprinse de lichidatorul judiciar în cadrul procedurii de faliment a debitoarei. 

Lichidator judiciar,  Visal Consulting SPRL 
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3. Societatea RED-COLOR SRL, cod unic de înregistrare: 16445374 
Depunere rapoart întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată 

Nr. 8/16.05.2014 
 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 9903/101/2013, Tribunal Mehedinţi, Secţia Comercială şi de Contencios 
Administrativ, Judecător sindic: Magdalena Luca Bordea 
2. Arhiva/Registratura instanţei: Bulevardul Carol I, nr. 14, loc. Tr. Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/311506. 
3. Debitor: S.C. Red-Color S.R.L., cod de identificare fiscală 16445374, sediul social în Dr. Tr. Severin, str. Banoviţei, 
nr. 1, CAMERA 1, jud.  Mehedinţi, număr de ordine în Registrul Comerţului J25/270/2004.  
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Naidan Nicolae, cod de înregistrare fiscală 19384689, sediul 
social str. Coşbuc, nr. 23A, loc. Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinţi, număr de înscriere în tabloul practicienilor în 
insolvenţă 1B2785, tel/fax .0743161106 
5.Cabinet Individual de Insolvenţă Naidan Nicolae în calitate de lichidator judiciar, al debitorului SC Red-Color SRL: 
În temeiul:Art.21 alin.1, comunică: 
- Raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile 
art.121 alin 1. şi art.123 
Astfel întocmit, în anexă, în număr de 1(una) filă. 
6.Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru 
lichidator. 

Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 121 alin.(1) şi art.123 din Legea privind procedura de insolvenţă nr. 85/2006, pentru debitorul SC 

Red-Color SRL: 
Număr dosar 9903/101/2013, Tribunal Mehedinţi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, Judecător sindic: 
Magdalena Luca Bordea 
Temei juridic: art. 121 alin. (1) şi 123 din Legea 85/2006 privind procedura de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Naidan Nicolae  
Debitor: SC Red-Color SRL  
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:      

Raport luna aprilie 2014 
Cabinet Individual de Insolvenţă Naidan Nicolae, lichidator judiciar al S.C. Red-Color S.R.L., cod de identificare 
fiscală 16445374, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J25/270/2004, aflată în procedura simplificată 
în dosar nr. 9903/101/2013, conform dispoziţiilor art. 21 alin.(1) din Legea 85/2006 privind procedura de insolvenţă, 
depun următorul raport: Prin Încheierea din. 08.11.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Comercială şi de 
Contencios Administrativ, în dosarul nr. 9903/101/2013,  s-a deschis procedura simplificată de insolvenţă, debitoarea 
fiind dizolvată.  Lichidatorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă notificarea deschiderii 
procedurii insolvenţei, conform Dovezii nr. 338071/22.11.2013. Conform încheierii s-a fixat termen pentru depunerea 
cererilor de creanţă la 03.01.2014. Am întocmit tabelul preliminar şi definitiv de creanţe care cuprinde creditoarea 
Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Mehedinți cu suma de 29.594 lei, Primăria Dr. Tr. Severin, Direcţia de 
Impozite şi Taxe Locale cu suma de 2011,38 lei. Am observat cererea de creanţă depusă de Primăria Brezniţa Ocol, am 
răspuns acestei cereri în sensul că o considerăm tardivă dar şi nefondată deoarece societatea debitoare figurează cu 
sediul în Dr. Tr. Severin şi cu bunuri impozabile la Direcţia de Taxe şi Impozite Locale Dr. Tr. Severin. Solicităm 
acordarea unui nou termen de judecată pentru soluţionarea acţiunii privind antrenarea răspunderii personale a  
administratorului societar.  

Lichidator judiciar, Cabinet Individual de Practician în Insolvenţă Naidan Nicolae 
 
4. Societatea CONSTRUCTII FEROVIARE TURNU SEVERIN SA, cod unic de înregistrare: 10471293 

Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvență  
Nr. 17/07.01.2015 

1.Date privind dosarul: Număr dosar: 6919/101 / 2014; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II - a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător-sindic: Camelia –Aurora Falcan; 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arhiva Tribunalului Mehedinţi; număr de telefon: 0252/314211;0525/311506 
Programul arhivei/registraturii instanţei: 0900-1300 
3.Debitor: SC Construcții Feroviare Turnu Severin S.A., cod de identificare fiscală: 10471293; Sediul social: Mun. Dr. 
Tr. Severin, str. Merilor, nr. 16, judeţul Mehedinţi, Număr de ordine în registrul comerţului J25/160/1998; 
4.Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL; Sediul social: în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Petre Sergescu, 
nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, judeţul Mehedinţi şi sediul procesual ales în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, judeţul Mehedinţi; Cod de identificare fiscală: 31215824, telefon 0742592183, fax 0252/354399; prin reprezentant 
Popescu Emil, act de identitate: CI serie MH nr. 333743, eliberată de SPCLEP Dr. Tr. Severin, la data 04.10.2010; 
CNP: 1551005250566. 
5.Consultant Insolvență SPRL, în calitate de administrator judiciar, al debitorului SC Construcții Feroviare Turnu 
Severin S.A. în temeiul: Art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
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insolvență, comunică: - Raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de 
insolvenţă, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2(două) file 
6.Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi 
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în condiţiile art. 59 alin.(1) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență 

pentru debitorul SC Construcții Feroviare Turnu Severin S.A. Dr. Tr. Severin 
Număr dosar: 6919/101 anul 2014, Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal; Judecător-sindic: Camelia-Aurora Falcan 
Temei juridic: Art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL  
Debitor: SC Construcții Feroviare Turnu Severin S.A. Dr. Tr. Severin 
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 

Raport luna ianuarie 2015 
Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar, al SC Construcții Feroviare Turnu Severin S.A, cod identificare 
fiscală 10471293, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J25/160/1998, aflată în procedura de 
insolvenţă în dosar nr. 6919/101/2014, conform dispoziţiilor art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenței și de insolvență, depun următorul raport: 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 22167 din 
data de 15.12.2014 raportul de activitatea al debitoarei SC Construcții Feroviare Turnu Severin S.A pentru luna 
decembrie 2014 nr. 3584 din data de 10.12.2014, conform dovezii anexate alăturat. 
De asemenea, administratorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 22772 din data de 
29.12.2014 tabelul preliminar al creanțelor împotriva debitorului SC Construcții Feroviare Turnu Severin S.A care 
cuprinde creditorii: DGRFP-Craiova Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți creditor bugetar cu o 
creanță de 7481,00 lei, Primăria MunicipiuluiDrobeta Tr. Severin creditor bugetar cu o creanță de 4102,44 lei și Rusu 
Ghiulten creditor chirografar cu o creanță de 221290,00 lei, conform dovezii anexate alăturat. 
În conformitate cu dispozițiile art. 101 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și 
de insolvență, administratorul judiciar a întocmit inventarierea bunurilor debitoarei SC Construcții Feroviare Turnu 
Severin S.A. la data de 12.12.2014. 
Administratorul judiciar în conformitate cu dispozițiile art. 39 alin.(2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență, a procedat la deschiderea contului de lichidare la Piraeus Bank SA sub numrul 
RO55  PIRB 2700 7649 4800 1000. 
Administratorul judiciar, Consultant Insolvență SPRL în conformitate cu dispozițiile art. 58, alin.(1) lit. b) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență a întocmit și depus la dosarul cauzei raportul 
asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitoarei SC Construcții Feroviare Turnu 
Severin S.A. Dr. Tr. Severin, conform dovezii anexate alăturat. 
De asemenea, administratorul judiciar va publica în Buletinul Procedurilor de Insolvență conform cererii nr. 
1/05.01.2015 Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitoarei SC 
Construcții Feroviare Turnu Severin S.A. Dr. Tr. Severin. 
În conformitate cu dispozițiile art. 47 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență a convocat Adunarea creditorilor debitoarei SC Construcții Feroviare Turnu Severin S.A. Dr. Tr. Severin la 
data de 15.12.2014 orele 1400 în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, județul Mehedinți având ca ordine 
de zi:  
 - Prezentarea raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitoarei SC 
Construcții Feroviare Turnu Severin S.A. Dr. Tr. Severin(art. 58 alin.(1) lit. b din Legea nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenței și de insolvență); 
 - Confirmarea administratorului judiciar al debitoarei SC Construcții Feroviare Turnu Severin S.A. Dr. Tr. 
Severin(conform art. 45 alin.(1) lit. e din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență) și stabilirea retribuției acestuia. 
Notificarea privind convocarea adunării creditorilor debitorului SC Construcții Feroviare Turnu Severin S.A. Dr. Tr. 
Severin nr. 3106 din data de 20.10.2014 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 18856 din data de 
24.10.2014. 
Conform procesului verbal încheiat la data de 15.12.2014 administratorul judiciar constată faptul că adunarea 
creditorilor debitorului SC Construcții Feroviare Turnu Severin S.A. Dr. Tr. Severin nu poate avea loc din lipsă de 
cvorum. 
Lichidatorul judiciar, având în vedere dispozițiile art. 112 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență, a întocmit tabelul definitiv al creanțelor împotriva debitorului SC Construcții 
Feroviare Turnu Severin S.A. Dr. Tr. Severin care cuprinde creditorii: DGRFP-Craiova Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Mehedinți cu suma de 50627,00 lei, Primăria Municipiului Dr. Tr. Severin cu suma de 4102,44 lei și 
Rusu Ghiultem cu suma de 221290,00 lei. 
Administratorul judiciar, este în imposibilitatea de a da eficiență dispozițiilor art. 59 alin.(8) din Legea nr. 85/2006 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, deoarece onorariul practicianului în insolvență nu a fost 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 472/12.01.2015 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

17 

stabilit provizoriu de către judecătorul-sindic iar creditorii nu s-au întrunit în adunarea creditorilor pentru a stabili 
cuantumul onorariului. 
Solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii respectiv pentru a convoca adunării creditorilor pentru aș 
exprima un punct de vedere cu privire la intrarea debitorului SC Construcții Feroviare Turnu Severin S.A. Dr. Tr. 
Severin în procedura de faliment. 

Administrator judiciar, Consultant Insolvență SPRL  
prin asociat coordonator ec. Emil Popescu 

 
Județul Prahova 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea EDID CONS SRL, cod unic de înregistrare: 25917859 

Proces verbal al adunarii creditorilor 
privind debitoarea S.C. EDID CONS S.R.L 

Nr.: 6, data emiterii:08.01.2015 
 1.Date privind dosarul:  Număr dosar 3123/105/2014, Tribunal Prahova,Secţia Comercială şi Contencios 
Administrativ. 
 2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa Prahova, Ploieşti, str. Piata Victoriei, nr.10.Număr de telefon 
0244/544781,Programul arhivei/registraturii instanţei 9-12. 
3. Debitor: S.c Edid-Cons S.r.l, Comuna Drajna, Sat Drajna de Sus, str.Neagoe Basarab, nr.151( nr.nou) ; 401(nr.vechi), 
judetul Prahova, Cod Fiscal J29/1337/2009,  CUI 25917859. 
 4.Administrator special:nu a fost desemnat. 
5. Administrator judiciar: Radu Podea IPURL, Cod de identificare fiscală RO 19953733, sediul social , Ploieşti, str. 
Văleni, nr.3, bl.33K, ap.21, jud. Prahova.Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 2A0559. Tel/Fax: 
0736.512.009; 0344/101707.E-mail : radupodea@yahoo.com, www.radupodea.ro Nume şi prenume reprezentant 
administrator  judiciar - Podea Radu – practician in insolvenţă. 
6. Subscrisa Radu Podea IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Sc Edid-Cons Srl,conform  
încheierii din data de 16.05.2014, pronunţată de Tribunalul Prahova, secţia Comercială,  în dosarul  3123/105/2014, 
comunica procesul verbal al adunarii creditorilor, incheiat astazi, 08.01.2015, ora 12 :30, cu ocazia convocarii Adunarii 
Creditorilor la sediul lichidatorului judiciar Radu Podea IPURL din Ploiesti, str. Valeni, nr.3, bl. 33K, ap.21, jud. 
Prahova.Creditorii au fost legal convocati prin buletinul procedurilor de insolventa nr.22656/22.12.2014 conform 
dovezii privind indeplinirea procedurilor de publicare nr.374795/22.12.2014.Lista prezenta :Radu Podea IPURL prin 
Radu PODEA– lichidator judiciar; AJFP Ploiesti – creditor bugetar (48.53%)- prin consilier juridic Pana Otilia.Ordinea 
de zi este:1.-aprobarea raportului de evaluare a bunurilor din patrimoniul debiotarei ;2.-aprobare regulament 
licitatie.Creditorul AJFP Ploiesti prin consilier juridic Pana Otilia exprima urmatorul punct de vedere :1. -institutia a 
luat act de Raportul de evaluare a activelor proprietatea debitoarei si nu are obiectiuni fata de acesta, motivat de faptul 
ca este intocmit de un expert evaluator si raspunderea pentru cele constatate ii revine integral acestuia;2. -aproba 
regulamentul de licitatie propus de catre lichidatorul judiciar.Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 
trei exemplare originale, unul pentru creditorul prezent, unul pentru instanta si unul pentru lichidatorul judiciar. 

Radu Podea IPURL prin Radu PODEA – lichidator judiciar 
 
Județul Satu Mare 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea KHYLOS SRL, cod unic de înregistrare: 6019592 
Debitor: SC Khylos SRL, << în faliment; in bankruptcy; en faillite>>, Nr. de înreg. O.R.C. J30/1042/1994; C.U.I. 
6019592; 
Dosar nr. 2552/83/2014, Judecător sindic - Mihaela Haprian  
Lichidator judiciar: C.I.I. Cadar Ioan, Sediu în Satu Mare, str. Decebal, nr. 4/A, Tel/fax: 0261715133 

Tabel preliminar  al creanţelor 
Întocmit conform art. 110 alin. 1, raportat la art. 5, pct. 69 din Legea 85/2014 

Nr. înregistrare: 367/29.12.2014 
 

Nr. 
crt. 

Creditor Creanţa solicitată Creanţa admisă Categoria creanţei Procent 
% 

1. A.J.F.P. Satu Mare 92.435 92.435 Bugetară negarantată 100 
TOTAL LEI 92.435 92.435  100% 

 
Lichidator Judiciar, C.I.I. CADAR Ioan 
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Județul Suceava 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea LEONARD SI ALINA SRL, cod unic de înregistrare: 22945803 
Tribunalul Suceava, Dosar nr. 6272/86/2014  
Debitoare: SC Leonard și Alina SRL, În Faliment/Bankruptcy/En Faillite 
Lichidator judiciar: Solvens SPRL   

Tabel preliminar cuprinzând obligaţiile debitoarei SC Leonard și Alina SRL 
în conformitate cu art. 110, alin.1 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei 

Nr.1308/958/22.12.2014 
 

Nr. 
crt. 

 
Creditori 

denumire/sediul social 

DECLARATIE DE CREANTA  
Temei juridic 

 
Natura 

Creanţei 

% 
 

Nr./Dată 
 

Suma 
solicitată 

( lei) 

Suma 
înscrisă în  

tabelul 
preliminar 

(lei) 

 
In 

grupă 

 
In 

total 

1.  SC Impuls Leasing 
România IFN SA 
- sediul procesual:București, 
str. Viitorului, nr.110, 
ap.12, sector 2 

6272/86/2014 208.143,21 208.143,21 art. 161, 
alin.1, pct. 8 

chirografară 99,75 99,75 

2.  SC Transilvania General 
Import Export SRL 
- mun. Oradea, str. 
Teatrului, nr.1-2, jud. Bihor 

7553/03.12.2014 4.810,26 4.810,26 art. 161, 
alin.1, pct. 8 

chirografară 2,25 2,25 

TOTAL GRUPA 212.953,47 lei                                                                      
100 

 
TOTAL GENERAL 212.953,47 lei 100 

Solvens SPRL în calitate de lichidator judiciar al SC Leonard și Alina SRL 
 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 

*     * 
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