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Județul Constanţa 
Sectiunea I - Comercianti 
1. Societatea CREATON STYLE SRL, cod unic de înregistrare: 17436315 
România Tribunalul Constanța 
Secţia a II a civilă 
Str. Traian nr. 31 
Dosar nr. 6463/118/2008 

Comunicare sentința civilă nr. 1875 din data de 17.06.2013 
Către, 
Listă anexă 
Se comunică, alăturat, sentinţa civilă nr. 1875 din data de 17.06.2013, pronunţată în dosarul nr. 6463/118/2008, de 
Tribunalul Constanţa, secţia a II a civilă, privind debitorul SC Creaton Style SRL, cu sediul în Mangalia, B-dul Callatis, 
bloc MG30B, scara A, etaj 2, apt. 7, judeţ Constanţa, înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Constanţa sub nr. J13/1088/2005, CUI 17436315.  
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Listă anexă 
Creditori 
Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța cu sediul în Constanţa, str. I.G. Duca nr.18 
Debitoare 
S.C. Creaton Style SRL cu sediul în Mangalia, B-dul Callatis, bloc MG30B, scara A, etaj 2, apt. 7, judeţ Constanţa 
SC Creaton Style SRL prin lichidator judiciar CC Insol S.P.R.L, cu sediul în Constanţa, str. Cibinului nr. 8 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cu sediul în Constanţa, str. Poporului nr. 121 A, 
judeţul Constanţa. 
Parafa preşedintelui instanţei,                             Grefier, 

* 
Tribunalul Constanța 
Secţia a II a Civilă 
Dosar nr. 6463/118/2008 

Sentința civilă nr. 1875 
Şedinţa publică din data de 17.06.2013 

Judecător sindic – Aniela Adriana Staicu 
Grefier – Narcis Dobre 

S-a luat în examinare cererea de repune re pe rol formulată în cauza privind aplicarea procedurii insolvenţei 
reglementată de Legea nr. 85/2006 faţă de debitoarea SC Creaton Style SRL cu sediul în Mangalia, B-dul Callatis, bloc 
MG30B, scara A, etaj 2, apt. 7, judeţ Constanţa, înregistrată în Registrul comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa 
sub nr. J13/1088/2005, CUI 1743631, prin lichidator judiciar CC Insol S.P.R.L, cu sediul în Constanţa, str. Cibinului nr. 
8,  
La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă debitoarea prin lichidatorul judiciar. 
S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă,după care,  
Reprezentantul convenţional al lichidatorului judiciar solicită admiterea cererii de repunere pe rol şi închiderea 
procedurii potrivit disp.art.131 din Legea 85/2006 având în vedere lipsa bunurilor din patrimoniul societăţii debitoare. 
Judecătorul sindic admite cererea de repunere pe rol formulată de lichidatorul judiciar şi rămâne în pronunţare asupra 
cererii de închidere procedurii insolvenţei debitoarei . 

Judecătorul sindic, 
La data de 1.10.2010, lichidatorul judiciar desemnat al debitoarei SC Creaton Style SRL a depus la dosar raportul 
întocmit în conformitate cu prevederile art. 24 alin. 1 coroborat cu art. 21 din Legea insolvenţei, prin care a relevat lipsa 
bunurilor din averea debitoarei şi neavansarea de către creditori a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de procedură, 
solicitând închiderea procedurii în conformitate cu dispoziţiile art. 131 din Legea 85/2006. 
Instanţa reţine că împotriva debitoarei SC Creaton Style SRL a fost deschisă procedura insolvenţei prin Sentinţa civilă 
nr. 774/30.01.2009, iar prin sentinţa civilă nr.7517/30.11.2009 s-a dispus intrarea în faliment a debitoarei şi a fost 
desemnat în calitate de lichidator judiciar CC Insol S.P.R.L. 
Potrivit art.131 din Legea 85/2006 În orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege, dacă se constată că nu exista 
bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici un 
creditor nu se oferă sa avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul sindic va putea da o sentinţă de închidere a 
procedurii, prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.” 
Întrucât continuarea procedurii în absenţa bunurilor din averea debitoarei, care să acopere cel puţin cheltuielile de 
procedură, nu se justifică, se va face aplicarea dispoziţiilor art. 131 din Legea 85/2006, dispunându-se închiderea 
procedurii şi radierea societăţii debitoare din Registrul Comerţului Constanţa. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște: 
În temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenţei: 
Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC Creaton Style SRL. 
Dispune radierea debitoarei din registrul comerţului, unde este înregistrată sub nr. J13/1088/2005.  
În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenţei: 
Dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului, creditorilor, Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice, Oficiului 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi publicarea în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
Definitivă.  
Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare  
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 17.06.2013. 
Judecător sindic,                                Grefier, 
Aniela Adriana Staicu                      Narcis Dobre 
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2. Societatea DELTA III ACIM SRL, cod unic de înregistrare: 1890446 
România, Tribunalul Constanţa, Secţia a II a Civilă  
Str. Traian,nr.31 
Dosar nr. 378/118/2005 
(nr.în format vechi 568/com/2005) 

Comunicare sentinţa civilă nr. 1984/25.06.2013  
Către,  
Conform listă anexă  
Se comunică, alăturat, copia sentinţei civile nr. 1984/25.06.2013 pronunţată în dosarul nr. 378/118/2005 (nr.în format 
vechi 568/com/2005) pronunţată de Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a civilă privind debitorul SC Delta III Acim SRL 
cu sediul în Constanţa, Bdul Tomis nr. 308, bloc LT3, scara D, etaj 2, ap.40 Judeţul Constanţa, înmatriculată în 
Registrul Comerţului Constanţa sub nr. J13/1092/1992, CUI 1890446 prin lichidator judiciar Lomax IPURL cu sediul în 
Constanţa, bdul Tomis nr. 98 bloc S5, scara A, ap.2. Judeţul Constanţa. 
Creditor 
1. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa - Constanţa, Bdul I.G.Duca nr.18, Judeţ Constanţa 
2. Consiliul Local Constanţa – Serviciul Public de Impozite, Taxe și Alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa - 
Constanţa, Badea Cârţan, nr. 3, Judeţ Constanţa 
3. SC Vodafone România SA cu sediul ales Constanţa, Grozeşti, nr. 82, Judeţ Constanţa 
4. SC Super Libri SRL - Constanţa, Prelungirea Liliacului - Complex Km.4-5, Judeţ Constanţa 
5. AAAS - sector 1, Bucureşti, str. Cpt. Av. Alex. Șerbănescu, nr. 50 
Debitor 
- SC Delta III Acim SRL cu sediul în Constanţa, Bdul Tomis nr. 308, bloc LT3, scara D, etaj 2, ap.40 Judeţul 
Constanţa, înmatriculată în Registrul Comerţului Constanţa sub nr. J13/1092/1992 
- SC Delta III Acim SRL prin lichidator judiciar Lomax IPURL. - Constanţa, Tomis, nr. 98, bl. S5, sc.A, ap. 2, Judeţ 
Constanţa 
- Oficiul Registrului Comerţului Constanţa, str. Poporului nr. 121 A Judeţul Constanţa. 
Parafa preşedintelui instanţei,                Grefier, 

* 
Tribunalul Constanţa, Secția a II – a Civilă  
Dosar nr. 378/118/2005 (Număr în format vechi 568/com/2005) 

Sentinţa civilă nr. 1984 
Şedinţa publică de la 25 Iunie 2013  

Completul compus din: 
Judecător sindic Melentina Nicoleta Mirică 

Grefier Nina Anica 
S-a luat în examinare cauza privind aplicarea procedurii insolvenţei reglementată de Legea nr. 85/2006 faţă de 
debitoarea SC Delta III Acim SRL, prin lichidator judiciar Lomax IPURL. 
La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor.  
Procedura de citare este legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, prin care s-au evidenţiat părţile, obiectul litigiului, 
menţiunile privind îndeplinirea procedurii de citare şi stadiul procesual.  
Totodată învederează instanţei că lichidatorul judiciar a depus la dosar dovada comunicării către creditori a raportului 
final şi a situaţiilor financiare finale ale debitoarei SC Delta III Acim SRL, în faliment.  
Judecătorul sindic rămâne în pronunţare asupra raportului final şi asupra închiderii procedurii în temeiul art.132 alin.2 
din Legea nr. 85/2006.  

Judecătorul sindic, 
Asupra raportului final ; 
Prin sentinţa civilă nr. 1120/com/13.03.2006 Tribunalul Constanţa - judecătorul sindic a dispus deschiderea procedurii 
reorganizării judiciare şi a falimentului faţă de debitoarea SC Delta III Acim SRL şi a desemnat în calitate de 
administrator judiciar pe Lomax IPURL.  
Ulterior, prin sentinţa civilă nr. 5868/com/25.09.2006, judecătorul sindic a dispus intrarea în faliment a debitoarei SC 
Delta III Acim SRL, dizolvarea acesteia şi a desemnat în calitate de lichidator judiciar pe Lomax IPURL.  
Lomax IPURL a depus raportul final şi bilanţul general la data de 07.05.2012, acestea fiind comunicate celor patru 
creditori – Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Consiliul Local Constanţa – SPITVBL, SC Vodafone România SA şi 
SAC Super Lib Ri SRL.  
Raportul final atestă parcurgerea de către administratorul şi lichidatorul judiciar a etapelor prevăzute de lege.  
Iar, creditorii nu au formulat obiecţiuni cu cel puţin 5 zile înainte de data convocării adunării creditorilor.  
Potrivit art.129 alin.1 din Legea nr. 85/2006, după ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate, lichidatorul va 
supune judecătorului sindic un raport final însoţit de situaţiile finale, copii de pe acestea comunicându-se creditorilor şi 
debitorului. Creditorii pot formula obiecţii la raportul final cu cel puţin 5 zile înainte de data convocării creditorilor; 
obiecţii ce se soluţionează de judecătorul sindic, care fie va aproba raportul, fie va dispune modificarea corespunzătoare 
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a acestuia.  
Cum, creditorii nu au formulat obiecţiuni la raportul final, iar acesta atestă parcurgerea de către practicianul în insolvenţă a 
tuturor etapelor prevăzute de Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic, în temeiul art.129 din lege, urmează a-l aproba.  
Asupra cererii de închidere a procedurii: 
Prin sentinţa civilă nr 1120/com/13.03.2006 pronunţată în dosar nr.378/118/2005 al acestei instanţe s-a dispus 
deschiderea procedurii falimentului fata de debitoarea SC Delta III Acim SRL.  
Prin raportul final depus la dosar la data de 07.05.2012 lichidatorul judiciar Lomax IPURL al debitoarei SC Delta III 
Acim SRL a arătat ca a procedat la valorificarea bunurilor din averea debitoarei, iar fondurile obţinute din valorificarea 
bunurilor au fost în valoare de 1869 lei cu care s-au acoperit doar parţial, 1556 lei, cheltuieli cu procedura insolvenţei; 
în ce priveşte cauzele ce au generat încetarea plăţilor se arata ca acestea sunt de natura obiectiva, ca s-au datorat 
imposibilităţii achitării sumelor datorate la bugetul statului, ca aceste cauze nu sunt imputabile conducerii societăţii 
debitoare şi nu înţelege să formuleze acţiunea în antrenarea răspunderii prevăzută de art.138 L 85/2006. Lichidatorul a 
solicitat închiderea procedurii cf art.132 al 2 din L 85/2006.  
Potrivit art.132 al 2 L 85/2006 o procedură de faliment va fi închisă atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul 
final, când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite şi când fondurile nereclamate au fost 
depuse la bancă. În urma unei cereri a lichidatorului, judecătorul-sindic va pronunţa o sentinţă, închizând procedura, iar 
în cazul persoanelor juridice dispunând şi radierea acestora”. 
Instanţa retine ca în cauza sunt îndeplinite cerinţele legale mai sus citate atâta vreme cat nu mai exista fonduri sau 
bunuri în averea debitoarei nedistribuite. 
La data de 16.12.2009 creditoarea Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa a formulat cerere de atragere a 
răspunderii personale patrimoniale în contradictoriu cu pârâţii Ciobanu Mirela Landio şi Ciobanu Nicolae, aceasta fiind 
soluţionată de Tribunalul Constanţa – judecătorul sindic prin sentinţa civilă nr. 692506.12.2010 în sensul respingerii 
acţiunii în antrenare a răspunderii, în contradictoriu cu pârâtul Ciobanu Nicolae, ca fiind introdusă împotriva unei 
persoane fără capacitate procesuală de folosinţă, şi respingerea acţiunii în antrenare a răspunderii formulată în 
contradictoriu cu pârâta Ciobanu Mirela Landi, ca nefondată.  
Pentru aceste considerente va admite cererea şi va dispune închiderea procedurii falimentului cf art.132 al 2 L 85/2006. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
În temeiul art.129 din Legea nr. 85/2006.  
Aprobă raportul final întocmit de Lomax I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Delta III Acim 
SRL.  
În temeiul art. 132 alin.2 din Legea 85/2006 
Dispune închiderea procedurii falimentului debitoarei SC Delta III Acim SRL cu sediul în Constanţa, Bdul Tomis nr. 
308, bloc LT3, scara D, etaj 2, ap.40 Judeţul Constanţa, înmatriculată în Registrul Comerţului Constanţa sub nr. 
J13/1092/1992, CUI 1890446 şi radierea acesteia din Registrul Comerţului.  
Dispune notificarea prezentei sentinţe Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Constanţa şi Oficiului Registrului 
Comerţului Constanţa pentru efectuarea menţiunii de închidere a procedurii şi de radiere, precum şi publicarea în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
Definitivă. Executorie. 
Cu recurs în 7 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţă publică azi 25.06.2013. 
Judecător sindic,                  Grefier, 
Melentina Nicoleta Mirică                         Nina Anica 
 
3. Societatea STOIAN CEREALE SRL, cod unic de înregistrare: 25126838 
România Tribunalul Constanța, Secţia a II a civilă 
Str. Traian nr. 31 
Dosar nr. 15619/118/2010 

Comunicare încheiere emisă la 17.06.2013 
Către, 
Listă anexă 
Se comunică, alăturat, Încheiere din data de 17.06.2013 pronunţată în dosarul nr. 15619/118/2010, de Tribunalul 
Constanţa, secţia a II a civilă, privind debitorul SC Stoian Cereale SRL, cu sediul în Lumina, str. Morii nr.240, judeţul 
Constanţa, CUI 25126838, înregistrat în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr. J13/420/2009. 

Listă anexă 
Creditor  
Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța cu sediul în Constanţa, str. IG Duca nr.18  
Debitor  
S.C. Stoian Cereale SRL, cu sediul în Lumina, str. Morii nr.240, judeţul Constanţa,  
S.C. Stoian Cereale S.R.L prin administrator CII Vizitiu Cătălina, cu sediul în Constanţa, str. Gheorghe Murea nr.7 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cu sediul în Constanţa, str. Poporului nr. 121 A 
Parafa preşedintelui instanţei,                  Grefier, 

* 
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Tribunalul Constanța, Secţia a II a Civilă 
Dosar nr. 15619/118/2010 

Încheiere 
Ședința publică din 17.06.2013 

Judecător sindic Aniela Adriana Staicu 
Grefier Narcis Dobre 

Pe rol, soluţionarea cererii privind aplicarea procedurii insolvenţei, reglementată de Legea nr. 85/2006, formulată de 
debitoarea SC Stoian Cereale SRL, cu sediul în Lumina, str. Morii nr.240, judeţul Constanţa, CUI 25126838, înregistrat 
în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr. J13/420/2009 prin lichidator CII Vizitiu Cătălina, cu 
sediul în Constanţa, str. Gheorghe Murea nr.7 
La apelul nominal făcut în şedinţă, se constată lipsa părţilor. 
Procedura de citare este legal îndeplinită. 
Judecătorul sindic rămâne în pronunţare asupra incidenţei cauzei de suspendare a judecăţii întemeiată pe dispoziţiile art. 
244 alin.1 pct. 1 Cod procedură civilă, având în vedere că împotriva fostului administrator al debitoarei a fost 
promovată acţiunea reglementată de art. 138 alin. 1 din Legea 85/2006 

Judecătorul sindic, 
Potrivit art. 244 alin. 1 pct. 1 Cod procedură civilă, instanţa poate suspenda judecata când dezlegarea pricinii atârnă, în 
totul sau în parte, de existenţa sau neexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi”. 
Textul reglementează unul dintre cazurile suspendării legal facultative şi se referă la chestiunile prealabile, care pot 
avea o influenţă hotărâtoare asupra dreptului dedus judecăţii. 
Având în vedere că în cauză s-a formulat acţiunea reglementată de art. 138 alin. 1 din Legea 85/2006, procedura 
insolvenţei nu poate fi închisă, deoarece această măsură are drept consecinţă descărcarea 
administratorului/lichidatorului judiciar de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură, ori, în situaţia 
respingerii cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului statutar, practicianul în insolvenţă 
introduce calea de atac a recursului în condiţiile art. 138 alin 6. 
Aşadar, în vederea aplicării art. 138 alin 6 din Legea 85/2006, procedura insolvenţei urmează să fie suspendată până la 
soluţionarea acţiunii prevăzută de art. 138 alin 1. 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
În temeiul art. 244 C. proc. civ, suspendă judecarea cauzei pana la soluţionarea în mod irevocabil a Dosarului 
15619/118/2010/a1 având ca obiect cererii de angajare răspundere.  
Cu recurs pe toată durata suspendării. 
Pronunţată în şedinţa publica azi 17.06.2013. 
Judecător sindic,                  Grefier, 
Aniela Adriana Staicu                     Narcis Dobre 
 
Județul Covasna 
Sectiunea I - Comercianti 
1. Societatea MAGO TRANSPORT SRL, cod unic de înregistrare: 17815319 
România Tribunalul Covasna Secţia Comercială str. Kriza Janos, nr. 2  
Dosar nr. unic 1580/119/2013 

Comunicare încheiere 
emisă la: ziua 28, luna 06, anul 2013 

Către,  
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna 
Debitor SC Mago Transport SRL prin reprezentant legal - administrator Goga Dorina - Vâlcele, nr. 225A, judeţ 
Covasna 
Administrator judiciar Administrator judiciar Continental 2000 SPRL prin reprezentant legal - asociat coordonator Ion 
Pătrunjel - Sfântu Gheorghe, str. Crângului, nr. 12, bl. 9, sc.B, ap. 4, judeţ Covasna 
Se comunică, alăturat, copia Încheierii civile din data de 14 iunie 2013, pronunţată în dosarul nr. unic 1580/119/2013, 
de Tribunalul Covasna, Secţia Comercială, privind debitorul SC Mago Transport SRL prin reprezentant legal – 
administrator Goga Dorina, cu sediul în Vâlcele nr. 225 A, jud. Covasna, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. J14/346/2005, având cod unic de înregistrare 17815319.  
Parafa preşedintelui instanţei               Grefier, 

* 
România Tribunalul Covasna  
Dosar nr. unic 1580/119/2013 

Încheiere 
Şedinţa în camera de consiliu din 14 iunie 2013 

Judecător-sindic: Munteanu Cosmin Traian 
Grefier: Coroiu Elena 

Pe rol fiind soluţionarea cererii formulate de debitoarea SC Mago Transport SRL prin reprezentant legal – administrator 
Goga Dorina, cu sediul în Vâlcele nr. 225 A, jud. Covasna, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
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Tribunalul Covasna sub nr. J14/346/2005, având cod unic de înregistrare 17815319, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 85/2006.  
La apelul nominal, făcut în şedinţa din camera de consiliu, se constată lipsa debitoarei SC Mago Transport SRL prin 
reprezentant legal – administrator Goga Dorina.  
Procedura de citare îndeplinită.  
S-a făcut referatul cauzei, după care:  
Se constată că s-au depus la dosarul cauzei, prin serviciul de registratură al instanţei, oferte formulate de societăţile 
civile de practicieni în insolvenţă Continental 2000 SPRL şi Wind Up Management SPRL.  
Judecătorul – sindic, constatând că s-au depus la dosarul cauzei înscrisurile prevăzute de art. 28 din Legea nr. 85/2006, 
rămâne în pronunţare asupra cererii introductive formulate de debitoarea SC Mago Transport SRL.  

Judecătorul – sindic, 
Constată că prin cererea înregistrată la data de 06 iunie 2013, sub dosar nr. unic 1580/119/2013, societatea SC Mago 
Transport SRL prin administrator Goga Dorina a solicitat, în temeiul art. 27 din Legea nr. 85/2006, deschiderea 
procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului. S-au depus în probaţiune înscrisurile prevăzute de art. 28 alin. 
(1) din lege (filele 6 - 30).  
În motivarea cererii, debitoarea a arătat că în patrimoniul societăţii Mago Transport SRL există un dezechilibru 
financiar din cauza lipsei de lichidităţi, iar din această cauză, nu poate plăti datoriile faţă de creditorii săi.  
Societatea Mago Transport SRL a fost înfiinţată în anul 2005 şi îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, 
principalul obiect de activitate declarat fiind „fabricarea betonului”.  
În toată perioada, societatea a desfăşurat acelaşi obiect de activitate, cu parteneri, beneficiari ai lucrărilor persoane 
juridice de drept privat şi instituţii publice.  
În scopul desfăşurării optime a activităţii, precum şi pentru extinderea acesteia, s-au contractat credite bancare, în 
vederea desfăşurării activităţii într-un spaţiu propriu şi, în baza unui contract de leasing s-a achiziţionat o staţie de 
betoane. Societatea are un număr de 10 angajaţi. În perioada 2005 – 2010, societatea a desfăşurat o activitate profitabilă. 
Acumularea de capital şi lărgirea bazei materiale a fost evolutivă, societatea reuşind să genereze investiţii în construcţii 
destinate producţiei şi în echipamente tehnologice necesare derulării procesului productiv.  
Scăderea accelerată a veniturilor obţinute din activitatea comercială s-a suprapus şi cu impactul stării de recesiune 
economică, caracterizată prin imposibilitatea încasării preţului produselor vândute către clienţii din piaţă şi pe cale de 
consecinţă, lipsa unei finanţări ciclice a activităţii curente, care să genereze noi venituri financiare.  
Această derulare a evenimentelor, a condus la perturbări ale situaţiei financiare şi la un dezechilibru major al balanţei de 
încasări şi plăţi, fapt care se regăseşte în nivelul ridicat al restanţelor la bugetul de stat, în raport cu furnizorii de materii 
prime mai importanţi, precum şi în raport cu băncile care au acordat diferite finanţări ale activităţii comerciale.  
Începând cu anul 2012, lichidităţile societăţii au stagnat, întrucât nu s-a reuşit recuperarea creanţelor deţinute la terţi, 
decât parţial, acestea fiind la începutul anului în cuantum de 2.247.000 lei şi în prezent în valoare de 1.688.000 lei. Pe 
cale de consecinţă, s-a ajuns în imposibilitatea de a achita ratele pentru creditele bancare şi obligaţiile către bugetul de 
stat. În prezent societatea este supusă executării silite de către Administraţia Finanţelor Publice. Activitatea ulterioară a 
fost în mare parte continuată prin creditarea societăţii din partea asociatului Goga Dorina cu suma de 2.800.000 lei, însă 
chiar şi aşa fondurile au fost insuficiente pentru plata datoriilor curente.  
Constatând că cererea debitorului întruneşte condiţiile prevăzute de art. 27 din lege întrucât insolvenţa este vădită, 
având în vedere că după 30 de zile de la scadenţă nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori, în baza 
dispoziţiilor art. 32 din lege va admite cererea debitorului SC Mago Transport SRL, cu consecinţa deschiderii 
procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului falit.  
Va desemna în calitate de lichidator judiciar Societatea Continental 2000 SPRL, a cărei ofertă îndeplineşte condiţiile 
prevăzute de art. 19 alin. (1) din lege (filele 32 - 36), astfel cum a solicitat debitorul.  

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea formulată de debitorul SC Mago Transport SRL şi în consecinţă:  
Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Mago Transport SRL prin reprezentant 
legal – administrator Goga Dorina, cu sediul în Vâlcele nr. 225 A, jud. Covasna, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. J14/346/2005, având cod unic de înregistrare 17815319.  
În temeiul art. 34 din Legea privind procedura insolvenţei 
Desemnează în calitate de administrator judiciar Continental 2000 SPRL prin reprezentant legal – asociat coordonator 
Ion Pătrunjel, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Crângului, ne.12, bl. 9, sc.B, ap. 4, jud. Covasna, cod de identificare 
fiscală RO 20905330, nr. de ordine în tabloul lichidatorilor 0256, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 20 din 
Legea nr. 85/2006, al cărui remuneraţie se va stabili la propunerea şi aprobarea creditorilor.  
Dispune ca debitoarea să exercite dreptul de administrare sub supravegherea administratorului judiciar.  
În temeiul art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei 
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitoarei, creditorilor, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Covasna prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii.  
Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor la 26 iulie 2013.  
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 12 august 2013.  
Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 28 august 2013.  



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 12114/15.07.2013 
 

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 

 

8 

Fixează data şedinţei adunării creditorilor în perioada 14 august – 16 august 2013, data şi ora exactă urmând a fi 
stabilite de administratorul judiciar prin notificare şi convoacă creditorii debitorului.  
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii, de către administratorul judiciar.  
În temeiul art. 4 din Legea privind procedura insolvenţei,  
Dispune deschiderea, de către debitor, a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în 
termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către 
administratorul judiciar.  
Cu dreptul creditorilor de a formula opoziţie împotriva deschiderii procedurii în termen de 15 zile de la notificare.  
Stabileşte termen pentru continuarea procedurii la 20 septembrie 2013, orele 11.00.  
Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare.  
Dată în camera de consiliu şi citită în şedinţă publică azi,14 iunie 2013.  
Judecător-sindic,                   Grefier, 
Munteanu Cosmin Traian                       Coroiu Elena 
 
2. Societatea MEDO-GROUP SRL, cod unic de înregistrare: 14732189 
România Tribunalul Covasna Secţia Comercială str. Kriza Janos, nr. 2  
Dosar nr. 2797/119/2010 

Comunicare sentinţă civilă 
emisă la: ziua 28, luna 06, anul 2013 

Către,  
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna 
Creditorii: 
1. SC Raflatac Rom SRL prin administrator judiciar Coreli Insolv IPURL - Săcele, str. Viitorului, bl. 34, sc.E, ap. 2, 
judeţ Braşov 
2. Administraţia Finanţelor Publice Sfântu Gheorghe - Sfântu Gheorghe, str. Bem Jozsef, nr. 9, judeţ Covasna 
3. Inspectoratul Teritorial De Muncă Covasna - Sfântu Gheorghe, str. Muncitorilor, nr. 12 - 14, judeţ Covasna 
4. Bancpost SA prin reprezentanţi legali - sector 2, Bucureşti, str. bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6A 
5. Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL prin reprezentant legal Igael Porecki - sector 5, Bucureşti, str. Calea 13 
Septembrie, nr. 90 
6. SC Albina Carpatica SRL prin reprezentant legal - com. Berceni, sat Berceni, nr. 28, judeţ Prahova 
Debitor 
7. SC Medo Group SRL prin reprezentant legal - Întorsura Buzăului, str. Aleea Pieţii, nr. 8, bl. 8, sc.D, ap. 7, judeţ 
Covasna 
Lichidator Continental 2000 SPRL - Sfântu Gheorghe, str. Crângului, nr. 12, bl. 9, sc.B, ap. 4, judeţ Covasna 
Se comunică, alăturat, copia Sentinţei civile nr. 294/S din data de 24 mai 2013, pronunţată în dosarul nr. 
2797/119/2010, de Tribunalul Covasna, Secţia Comercială, privind debitorul SC Medo Group SRL, cu sediul social în 
oraşul Întorsura Buzăului, Aleea Pieţii, bl. 8, sc.D, et. 1, ap. 7, jud. Covasna, înmatriculată la ORC Covasna la nr. 
J14/142/2002, CUI 14732189.  
Parafa preşedintelui instanţei,                Grefier, 

* 
România Tribunalul Covasna  
Dosar nr. 2797/119/2010 

Sentinţa civilă nr. 294/S 
Şedinţa publică din 24 mai 2013 

Judecător-sindic: Munteanu Cosmin Traian 
Grefier: Coroiu Elena 

Pe rol fiind procedura falimentului debitoarei SC Medo Group SRL, reprezentată legal de administrator Moglan Mihai, 
cu sediul în oraşul Întorsura Buzăului, str. Gheorghe Zaharia, nr. 56, jud. Covasna, înregistrată în registrul comerţului 
sub nr. J14/142/2002, având CUI 14732189, la cererea formulată de creditoarea SC Raflatac Rom SRL – în insolvenţă, 
prin administrator judiciar Coreli Insolv IPURL, cu sediul în oraşul Săcele, str. Viitorului, bl. 34, sc.E, ap. 2, jud. 
Braşov, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  
La apelul nominal, făcut în şedinţa publică de astăzi, se prezintă pentru creditoarea Administraţia Finanţelor Publice Sf. 
Gheorghe consilier juridic Negrea Claudia, iar pentru debitoarea SC Medo Group SRL lichidatorul judiciar Continental 
2000 SPRL prin consilier juridic Iliescu Ramona, lipsă fiind creditorii Bancpost SA, Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Covasna, SC Raflatac Rom SRL, Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL şi SC Albina Carpatica SRL.  
Procedura de citare legal îndeplinită.  
S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:  
Se constată că s-au depus la dosarul cauzei, prin serviciul de registratură al instanţei, dovada nr. 141332/13 mai 2013 
privind îndeplinirea procedurii de publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă şi anexa la dovada de mai sus, emise 
de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna.  
Reprezentanta lichidatorului judiciar Continental 2000 SPRL depune la dosarul cauzei cererea de închidere a procedurii 
falimentului debitoarei Medo Group SRL, la care s-a ataşat dovada comunicării cererii cu toţi creditorii cauzei.  
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Un exemplar din cererea de închidere a procedurii întocmită de lichidatorul judiciar s-a comunicat reprezentantei 
creditoarei Administraţia Finanţelor Publice Sf. Gheorghe.  
Judecătorul – sindic pune în discuţia părţilor prezente cererea lichidatorului judiciar Continental 2000 SPRL privind 
închiderea procedurii falimentului debitoarei SC Medo Group SRL.  
Reprezentanta lichidatorului judiciar susţine că debitoarea nu deţine bunuri şi nici creanţe certe, lichide şi exigibile în 
raport cu terţe persoane. Astfel cum a precizat în raportul privind cauzele şi împrejurările falimentului debitoarei, au 
fost identificate fapte prevăzute şi sancţionate de art. 138 din Legea nr. 85/2006. Ca urmare a formulării de către 
lichidator a acţiunii în anulare a transferurilor frauduloase, prin Sentinţa Civilă nr. 205/26.02.2013, SC Mihnea Brati 
SRL a fost obligată să restituie în averea debitoarei suma de 400.000 lei. Până la judecarea recursului împotriva 
sentinţei menţionate împotriva SC Mihnea Brati SRL s-a deschis procedura falimentului, ce face obiectul dosarului nr. 
45763/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti. Conform tabelului creditorilor societatea are un pasiv către bugetul 
de stat în valoare de 16.739.827 lei. Consideră că nu există şanse de a recupera suma din cadrul procedurii.  
Având în vedere că nu există alte valori în patrimoniul debitoarei, lichidatorul judiciar a formulat o cerere de închidere a 
procedurii falimentului debitoarei. Solicită închiderea procedurii falimentului debitoarei SC Medo Group SRL în 
conformitate cu dispoziţiile art. 131 din Legea nr. 85/2006, descărcarea de orice îndatoriri sau responsabilităţi ale 
participanţilor la procedură, conform art. 136 şi 137 din aceeaşi lege şi radierea debitoarei din registrul comerţului. De 
asemenea, solicită a se aproba onorariul lichidatorului judiciar în valoare de 3.000 lei + TVA pentru întreaga activitate, 
respectiv încuviinţarea plăţii sumei din fondul de lichidare aflat la dispoziţia UNPIR Braşov.  
Reprezentanta creditoarei Administraţia Finanţelor Publice Sf. Gheorghe susţine că este de acord cu propunerea de 
închidere a procedurii falimentului debitoarei SC Medo Group SRL şi cu plata onorariului lichidatorului judiciar.  

Judecătorul – sindic, 
Prin Sentinţa civilă nr. 329/S/15 octombrie 2010 s-a admis cererea formulată de creditoarea Raflatac Rom SRL şi s-a 
dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei Medo - Group SRL. A fost desemnată în 
calitate de administrator judiciar Societatea Continental 2000 SPRL.  
Prin Sentinţa Civilă nr. 228/S/14 octombrie 2011 a fost admisă cererea administratorului judiciar şi în temeiul art. 107 
alin. (1) lit. A pct. c din Legea nr. 85/2006 s-a dispus începerea procedurii falimentului debitoarei SC Medo - Group 
SRL. Societatea Continental 2000 SPRL a fost confirmată în calitate de lichidator judiciar.  
Potrivit tabelului definitiv al creditorilor (fila 111, dosar Supliment vol. I), înregistrat şi afişat la uşa instanţei la data de 
21 februarie 2011, creanţele împotriva debitoarei au fost în sumă de 329.533,52 lei, fiind înscrişi Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice Covasna, Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna SC Raflatac Rom SRL şi Bancpost SA.  
La data de 26 aprilie 2013, lichidatorul judiciar a înregistrat la instanţă cererea de închidere a procedurii falimentului 
debitoarei SC Medo Group SRL, împotriva căreia nu s-au formulat obiecţiuni.  
Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarele:  
Societatea SC Medo Group SRL are sediul în Întorsura Buzăului, str. Gheorghe Zaharia, nr. 56, jud. Covasna şi este 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. J14/142/2002, având cod de 
identificare fiscală nr. 14732189.  
Obiectul principal de activitate al debitoarei a constat în „comerţ cu ridicata a combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi 
al produselor derivate”, cod CAEN 4671.  
Pe baza documentelor economico - financiare ale debitoarei, întocmite în ultimii trei ani de activitate, lichidatorul 
judiciar a întocmit raportul privind cauzele şi împrejurările care au condus la insolvenţa societăţii Medo Group SRL 
(filele 227 – 229, vol. I, dosar Supliment). S-a concluzionat că starea de insolvenţă a fost generată de următoarele cauze, 
respectiv debitoarea a intermediat comerţul cu produse ecologice petroliere şi cartuşe de încărcare a imprimantelor. 
Conducerea societăţii a fost asigurată de administratorul social Moglan Mihai şi angajatul societăţii Sporea Vasile.  
Până la data deschiderii procedurii de insolvenţă, debitoarea a desfăşurat o activitate profitabilă. În vederea desfăşurării 
activităţii, angajatul societăţii, dl. Sporea Vasile s-a cazat la diferite hoteluri de lux. În contabilitatea debitoarei nefiind 
depuse ordinele de deplasare, însă au fost decontate în cheltuieli în valoare de 69.000 lei.  
În luna februarie 2010, debitoarea a încheiat un contract de consultanţă cu SC Cibral SRL Braşov, prin care debitoarea 
se obliga să plătească o taxă de 5 USD/t livrată. Suma cheltuită de debitoare cu serviciile de consultanţă nedovedite, se 
ridică la valoarea de 60.000 lei.  
Conducătorii debitoarei Moglan Mihai a ridicat din casieria unităţii şi din conturile bancare, în perioada 2009 – 2010, 
suma de 334.185 lei, iar dl. Sporea Vasile suma de 436.514 lei.  
Ca urmare a analizării documentelor şi evidenţelor contabile, lichidatorul judiciar a concluzionat că starea de insolvenţă 
a societăţii Medo Group SRL a fost determinată de fapte prevăzute şi sancţionate de art. 138 alin. (1) din Legea nr. 
85/2006, respectiv ascunderea activului societăţii constând în lichidităţi în valoare de 772.000 lei, sume ridicate de la 
unităţile bancare şi pentru care nu s-au prezentat documente justificative privind cheltuirea acestora şi nici nu au fost 
returnate sumele. Activul lipsă ar fi acoperit integral datoriile debitoarei, având în vedere că sumele au fost ridicate în 
perioada 2009 – 1010, perioadă în care erau scadente creanţele înscrise în tabelul creditorilor.  
Astfel, ca urmare a formulării de către lichidatorul judiciar a acţiunii în anulare a transferurilor frauduloase, prin 
Sentinţa Civilă nr. 205/26.02.2013, SC Mihnea Brati SRL a fost obligată să restituie în averea debitoarei suma de 
400.000 lei. Până la judecarea recursului împotriva sentinţei menţionate împotriva SC Mihnea Brati SRL s-a deschis 
procedura falimentului, ce face obiectul dosarului nr. 45763/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti. Conform 
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tabelului creditorilor societatea are un pasiv către bugetul de stat în valoare de 16.739.827 lei, lichidatorul judiciar 
considerând că nu există şanse de a recupera suma din cadrul procedurii.  
Lichidatorul judiciar a formulat o cerere prin care a solicitat închiderea procedurii falimentului debitoarei SC Medo 
Group SRL în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, având în vedere că în patrimoniul societăţii nu există bunuri 
materiale sau băneşti şi nu sunt întrunite condiţiile pentru promovarea acţiunii pentru stabilirea răspunderii patrimoniale 
a membrilor organelor de conducere. Creditoarele nu au formulat obiecţii la cererea de închidere a procedurii 
falimentului debitoarei.  
Astfel fiind, în raport cu cele ce preced, judecătorul – sindic constată că în prezenta cauză au fost parcurse toate etapele 
procedurale şi va dispune închiderea procedurii, cu consecinţa radierii debitoarei din registrul comerţului. Va descărca 
lichidatorul judiciar de orice sarcini şi responsabilităţi privind procedura. Totodată, va aproba plata, din fondul 
constituit conform art. 4 alin.4 din lege, a retribuţiei lichidatorului judiciar în sumă de 3.000 lei + TVA aferentă întregii 
perioade de lichidare judiciară.  

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
În temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei,  
Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC Medo Group SRL, reprezentată legal de administrator Moglan 
Mihai, cu sediul în oraşul Întorsura Buzăului, str. Gheorghe Zaharia, nr. 56, jud. Covasna, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. nr. J14/142/2002, având cod de identificare fiscală nr. 
14732189.  
Dispune radierea debitorului din registrul comerţului.  
În temeiul art. 136 din Legea privind procedura insolvenţei,  
Descarcă lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi cu privire la procedură.  
Încuviinţează plata onorariului lichidatorului judiciar Continental 2000 SPRL, în sumă de 3.000 lei + TVA din fondul 
constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006, aflat la dispoziţia U. N. P. I. R. Filiala Braşov.  
În temeiul art. 135 din Legea privind procedura insolvenţei 
Dispune notificarea prezentei Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Covasna şi Oficiului Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Covasna, pentru efectuarea menţiunilor de închidere a procedurii şi de radiere, precum şi publicarea 
prin Buletinul procedurilor de insolvenţă.  
Definitivă.  
Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare.  
Pronunţată în şedinţă publică, azi 24 mai 2013.  
Judecător-sindic,                   Grefier, 
Munteanu Cosmin Traian                       Coroiu Elena 
 
Județul Dolj 
Sectiunea I - Comercianti 
1. Societatea ANISTO TRANS SRL, cod unic de înregistrare: 6211198 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă 
Nr.: 25, data emiterii: 02.07.2013 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 9593/63/2013, Tribunal Dolj Secţia a II a Civila Judecător sindic: Tiberiu Ioan 
Hartman 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Craiova, Dolj, programul arhivei/registraturii instanţei 08,30 -12,00 
3.1. Debitor: SC Anisto Trans SRL Craiova, cu sediul în sediul în Craiova, str. Muncelului 24, avand număr de ordine 
în registrul comerţului J16/2587/1994, Cod unic de înregistrare 6211198 
4.Creditor: Administratia Finantelor Publice a Municipiului Craiova, 
5.Lichidator Judiciar: C.I. Florescu Constantin Cod de identificare fiscală_20975360/06.02.2006 sediul social: Craiova, 
str. Ardeal nr.40, avand numarul matricol: 1B 1124, Tel 0744153945 
6.Subsemnatul: C.I. Florescu Constantin în calitate de lichidator judiciar: SC Anisto Trans SRL Craiova, conform 
sentinţei comerciale din data de 29.06.2013 pronunţată de Tribunalul Dolj, secţia a Ii a Civila, în dosarul 9593/63/2013, 
în temeiul art. 61 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate 
cu art. 32 alin. (1) şi art. 28, alin. (1) sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 şi art. 28, alin.(2) din acelaşi act 
normativ notifică 
7. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului: SC Anisto Trans SRL Craiova prin sentinţei 
comercial din data de 29.05.2013 pronunţată de Tribunalul Dolj, secţia a Ii a Civila, în dosarul 9593/63/2013 
7.1. Debitorul SC Anisto Trans SRL Craiova, are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să 
depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. 
7.2. Creditorii debitorului: SC Anisto Trans SRL Craiova, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia 
prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 21.07.2013 
În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la 
termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 
7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 02.10.2013 
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Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 16.10.2013 
8. Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: Tribunalul Dolj Data 23.07.2013 Ora 10,30 
având ca ordine de zi: 
prezentarea situaţiei debitorului; 
alte menţiuni. 
9. Comitetul creditorilor: 
Componenţa Comitetului creditorilor este: Administratia Finantelor Publice a Municipiului Craiova 
 Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Dolj pentru 
efectuarea menţiunii. 
Informaţii Suplimentare: 
� în vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere 
a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. 
� Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele 
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. 
� Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe 
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la 
dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 
� Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de ________ lei şi de un timbru judiciar de 
________ lei. 
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare 
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei). 

C.I. Florescu Constantin 
 
2. Societatea DIGITERRA ACTIVE VISION SRL, cod unic de înregistrare: 15196313 
România, Tribunalul Dolj, Secţia Comercială 
Str. Brestei nr. 12 
Dosar nr. 2737/63/2012/a5 

Comunicare sentinţa nr. 1079/2013 
emisă la: ziua 02, luna 07, anul 2013 

Către, 
Debitor 
SC Digiterra Active Vision SRL - Craiova, Constantin Brancoveanu, nr. 91, bl. 6B, sc.1, ap. 2, Judeţ Dolj 
Creditor 
SC Bilancia Exim SRL - com. Corbeanca, Petresti, Balanţei, nr. 46, Judeţ Ilfov 
BRD-GSG SA Suc. Craiova - Craiova, B-dul Carol I, nr. 4, bl. M, Judeţ Dolj 
Fondul Naţional de Garantare - sector 1, Bucureşti, str. Ştefan Iulian, nr. 38 
Katerini Tours - Craiova, str. C-tin Brâncoveanu, nr. 91, bl. 6B, sc.1, ap. 2, Judeţ Dolj 
AFP Craiova - Craiova, str. M. Firmilian, nr. 2, Judeţ Dolj 
Vîlcu Liviu - Craiova, str. Cîmpia islaz, nr. 114, Judeţ Dolj 
APDRP - sector 1, Bucureşti, str. Ştirbei Vodă, nr. 43 
Kartar Consultanţă pentru Proiecte Europene - Craiova, B-dul Dacia, nr. 167, bl. 32IV, sc.A1, et. 2, ap. 7, Judeţ Dolj 
CEZ Vânzare SA - Craiova, str. Brestei, nr. 2, Judeţ Dolj 
Vodafone România - sector 1, Bucureşti, str. Charles de Gaulle, nr. 15 
Daxon Conf - Craiova, str. Unirii, nr. 24D, Judeţ Dolj 
Catana Dănuţ - Craiova, str. C-tin Brâncoveanu, nr. 91, bl. 6, sc.1, ap. 2, Judeţ Dolj 
Miloşivici Liviu - Craiova, str. Bătrânilor, nr. 10, bl. 21-36, ap. 1, Judeţ Dolj 
Popescu Daniel Constantin - Craiova, str. Aleea Voinicului, nr. 8, Judeţ Dolj 
Aranghel Eugen Aurel - Craiova, B-dul Dacia, nr. 133, bl. 15, sc.1, ap. 4, Judeţ Dolj 
Predoaica Gheorghe - Craiova, B-dul Dacia, nr. 135, bl. 16, sc.1, ap. 9, Judeţ Dolj 
Brînzan Dănuţ - Craiova, str. Ion Augustin, nr. 7, bl. S48, Judeţ Dolj 
Administrator Judiciar 
CII Mădălin Mărgăritescu - Craiova, Sf. Dumitru, nr. 3, Judeţ Dolj 
Administrator Special 
Vîlcu Liviu - Craiova, Câmpia Islaz, nr. 114, Judeţ Dolj 
Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr. 1079/2013, pronunţate în dosarul nr. 2737/63/2012/a5 de Tribunalul Dolj, 
Secţia Comercială, privind debitorul SC Digiterra Active Vision SRL, cu sediul social în localitatea Craiova, str. 
Constantin Brâncoveanu nr. 91, bl. 6B, sc.1, ap. 2, jud. Dolj, nr. de ordine în registrul comerţului J16/160/2003 şi Cod 
Unic de înregistrare 15196313. 
Parafa preşedintelui instanţei,                 Grefier, 

* 
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România, Tribunalul Dolj, Secţia a II-a Civilă 
Dosar nr. 2737/63/2012/a5 

Sentinţa nr. 1079/2013 
Şedinţa publică de la 26 Iunie 2013 

Completul compus din: 
Preşedinte Tiberiu Ioan Hartmann 

Grefier Carmen Gabriela Enculescu 
Pe rol fiind analiza situaţiei actuale privind pe debitoarea SC Digiterra Active Vision SRL, cu sediul social în localitatea 
Craiova, str. Constantin Brâncoveanu nr. 91, bl. 6B, sc.1, ap. 2, jud. Dolj, nr. de ordine în registrul comerţului 
J16/160/2003 şi Cod Unic de Înregistrare 15196313 şi adresă de corespondenţă în localitatea Baia de Fier, Zona Rânca, 
Parcela nr. 54-55, trup A, jud. Gorj şi examinarea acţiunii în anulare anularea hotărârii adoptate în cadrul adunării 
generale a creditorilor din 16.05.2013, formulată de creditoarea BRD Groupe Societe Generale SA. 
Dezbaterile au avut loc la data de 19 iunie 2013, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face parte 
integrantă din prezenta, când Tribunalul pentru a da posibilitate părţilor să depună concluzii scrise, în temeiul art. 146 
Cod procedură civilă, a amânat pronunţarea la 26 iunie 2013, când în aceeaşi componenţă a hotărât următoarele: 

Instanţa, 
Asupra cauzei de faţă, deliberând, constată următoarele: 
La data de 23.05.2013, BRD Groupe Societe Generale SA, în calitate de creditoare garantată cu un drept de ipotecă 
instituit asupra imobilului cu destinaţia pensiune situat în Staţiunea Rânca, jud. Gorj, proprietate a debitoarei SC 
Digiterra Active Vision SRL, potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. 7 respectiv 8 din Legea nr. 85/2006 a formulat cerere de 
chemare în judecată pentru desfiinţarea hotărârii adoptate în cadrul adunării generale a creditorilor debitoarei din 
16.05.2013, prin care creditorii debitoarei, printr-un abuz de majoritate, au aprobat cererea locatarului SC Danerom 
SRL de diminuare/înjumătăţire a contravalorii chiriei pe care această societate o datora debitoarei în urma transferului 
dreptului de folosinţă asupra pensiunii, în perioada 10.05.2013, respectiv 10.12.2013, întrucât această măsură adoptată 
de către creditori în cadrul unei adunări convocate de către administratorul judiciar a respectat cerinţele de cvorum dar 
nu şi publicitate 
A mai arătat creditoarea că prin hotărârea din 16.05.2013, creditorii au revocat hotărârea adunării generale a creditorilor 
adoptată la data de 22.11.2012, prin care a fost aprobată încheierea contractului de închiriere în urma selecţiei de oferte 
ce a avut în vedere obţinerea unor beneficii financiare în contul general al insolvenţei debitoarei, care să acopere 
cheltuielile administrative şi care să conducă la acoperirea pasivului acesteia în cadrul procedurii, situaţie ce trebuia 
inserată pe ordinea de zi a adunării din 16.05.2013, deoarece acceptarea nivelului chiriei pentru folosinţa pensiunii nu s-
a mai realizat printr-o selecţie de oferte ci printr-o negociere directă; au încălcat principiul maximizării averii 
debitorului ce trebuie asigurat şi respectat în cadrul procedurii insolvenţei deoarece, potrivit contractului de închiriere 
situaţia neachitării contravalorii chiriei reprezintă o clauză de reziliere a contractului iar în situaţia desfiinţării acestuia 
sunt necesare adoptarea unui nou nivel minimal de chirie şi organizarea unei licitaţii deschise pentru selectarea celei 
mai bune oferte, având în vedere că în cazul modificării chiriei la cererea locatarului debitoarea în insolvenţă pierde 
sumele de bani pe care ipotetic un alt ofertant le-ar fi putut oferi pentru dobândirea dreptului de folosinţă asupra 
pensiunii; au aprobat înjumătăţirea contravalorii chiriei datorate de către SC Danerom SRL acestei societăţi, potrivit 
propriei oferte selectate în cadrul adunării creditorilor din 2.11.2012, încălcând şi drepturile celorlalţi ofertanţi prezenţi 
la selecţia de oferte realizată în cadrul adunării generale amintite şi în cadrul căreia au fost primite oferte mult mai 
avantajoase pentru debitoare decât oferta actualului chiriaş rezultată din înjumătăţirea chiriei, situaţie în care creditorii 
debitoarei ar fi putut solicita tuturor creditorilor prezenţi fie menţinerea ofertei făcute, fie ar fi avut posibilitatea de a 
realiza o nouă selecţie de oferte care să pornească de la o valoare minimă a chiriei pentru folosinţa acestei pensiuni 
stabilită de către creditori; lipsa de interes a creditorilor care au aprobat înjumătăţirea chiriei datorate de către SC 
Danerom SRL debitoarei în insolvenţă, în a accepta solicitarea chiriaşului de înjumătăţire a chiriei, confirmată şi de 
depăşirea prin hotărâre adoptată a termenului de validitate a locaţiuni care se împlineşte la 01.12.2013 şi mai ales a 
lipsirii de efecte a clauzei ce impune obligarea chiriaşului la plata unor penalităţi de întârziere de îndeplinirea obligaţiei 
de achitare a chiriei care s-ar fi cumulat în contul general al procedurii debitoarei. 
Creditoarea a solicitat să se aprecieze asupra caracterului nelegal al hotărârii adoptate în cadrul adunării generale a 
creditorilor din 16.05.2013 şi, în consecinţă, să se desfiinţeze prin sentinţa ce va fi dată. 
În drept au fost invocate dispoziţiile art. 14 alin. 7 şi 8 din Legea nr. 85/2006. 
Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. 7 şi 8 din legea 85/2006, 
hotărârea adunării creditorilor poate fi desfiinţată de judecătorul sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au 
votat împotriva luării hotărârii respective, precum şi la cererea celor care au lipsit de la şedinţa adunării creditorilor, 
cererea urmând a fi depusă la dosar în termen de 5 zile de la data adunării creditorilor. 
Din hotărârea atacată rezultă că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 14 din legea 85/2006, creditoarea BRD Gsg 
votând împotriva luării hotărârii şi cererea prevăzută de alin. 7 a fost depusă la dosar în termen de 5 zile de la data 
şedinţei. 
Din economia textelor de lege invocate rezultă că o hotărâre a adunării creditorilor poate fi anulată doar pentru motive 
de nelegalitate, respectiv atunci când adunarea creditorilor nu a fost legal convocată, nu a fost legal constituită sau când 
nu s-a întrunit votul cerut de lege, judecătorul sindic neputând anula o hotărâre a adunării creditorilor pentru motive de 
oportunitate. 
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Ori, din actele dosarului rezultă că şedinţa adunării creditorilor în care a fost luată hotărârea a cărei anulare se solicită a 
fost convocată şi s-a desfăşurat în condiţiile legii, iar hotărârea a fost adoptată cu întrunirea condiţiilor de vot cerute de 
lege. 
Instanţa nu poate reţine susţinerile creditoarei BRD GSG în sensul că hotărârea adunării creditorilor este nelegală 
întrucât ordinea de zi a adunării nu a cuprins fiecare punct ce formează obiectul dezbaterilor, precum şi faptul că prin 
adoptarea acestei hotărâri se încalcă principiul maximizării averii debitoarei. 
În acest sens, creditoarea arată că prin hotărârea a cărei anulare o solicită s-au revocat implicit alte două hotărâri 
adoptate în şedinţele din 01.11.2012 şi 22.11.2012, iar ca efect al acestei hotărâri debitoarea va încasa sume mai mici de 
bani. 
Instanţa apreciază că o astfel de susţinere nu poate fi reţinută ca motiv de nelegalitate a hotărârii, ci de oportunitate, 
adunarea creditorilor având posibilitatea de a adopta hotărâri ce pot contraveni unor hotărâri anterioare, în Raport de 
interesele economice ale debitoarei. 
În consecinţă, apreciind că măsura luată de creditori în şedinţa din data de 16.05.2013 nu este o măsură de legalitate 
care poate fi cenzurată de judecătorul-sindic, ci este o măsură de oportunitate care aparţine doar creditorilor şi 
administratorului judiciar, cei care decid modul cum se va desfăşura activitatea debitoarei, instanţa urmează a respinge 
cererea creditoarei BRD GSG ca neîntemeiată. 

Pentru aceste motive, în numele legii hotărăşte: 
Respinge cererea în anularea hotărârii adoptate în cadrul adunării generale a creditorilor din 16.05.2013, formulată de 
creditoarea BRD Groupe Societe Generale SA - Craiova, B-dul Carol I, nr. 4, bl. M, Judeţ Dolj. 
Definitivă. cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţa publică de la 26 iunie 2013.  
Preşedinte,                   Grefier, 
Tiberiu Ioan Hartmann                   Carmen Gabriela Enculescu 
 
3. Societatea LA VERITA SRL, cod unic de înregistrare: 20181645 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă 
Nr.: 28, data emiterii: 02.07.2013 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 9594/63/2013, Tribunal Dolj Secţia a II a Civila Judecător sindic: Raluca Elena 
Dinculescu 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Craiova, Dolj, programul arhivei/registraturii instanţei 08,30 -12,00 
3.1. Debitor: SC la Verita SRL Craiova, Srt. Fagaras 17, avand număr de ordine în registrul comerţului J16/2394/2006, 
Cod unic de inregistrare 20181645 
4.Creditor: Administratia Finantelor Publice a Municipiului Craiova, 
5.Lichidator Judiciar: C.I. Florescu Constantin Cod de identificare fiscală_20975360/06.02.2006 sediul social: Craiova, 
str. Ardeal nr.40, avand numarul matricol: 1B 1124, Tel 0744153945 
6.Subsemnatul: C.I. Florescu Constantin în calitate de lichidator judiciar: SC la Verita SRL Craiova,conform sentinţei 
comerciale din data de 28.05.2013 pronunţată de Tribunalul Dolj, secţia a Ii a Civila, în dosarul 9594/63/2013, în 
temeiul art. 61 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu 
art. 32 alin. (1) şi art. 28, alin. (1) sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 şi art. 28, alin.(2) din acelaşi act 
normativ notifică 
7. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului: SC la Verita SRL Craiova prin sentinţei 
comercial din data de 28.05.2013 pronunţată de Tribunalul Dolj, secţia a Ii a Civila, în dosarul 9594/63/2013 7.1. 
Debitorul SC la Verita SRL Craiova, are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la 
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. 
7.2. Creditorii debitorului: SC la Verita SRL Craiova,trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 20.07.2013 
În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la 
termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 
7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 01.10.2013 
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 15.10.2013 
8. Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: Tribunalul Dolj Data 23.07.2013 Ora 10,30 având ca 
ordine de zi: 
-prezentarea situaţiei debitorului; 
-alte menţiuni. 
9. Comitetul creditorilor: 
Componenţa Comitetului creditorilor este: Administratia Finantelor Publice a Municipiului Craiova 
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Dolj pentru 
efectuarea menţiunii. 
Informaţii Suplimentare: 
� în vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere 
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a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. 
� Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele 
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. 
� Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe 
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la 
dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 
� Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de ________ lei şi de un timbru judiciar de 
________ lei. 
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare 
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei). 

C.I. Florescu Constantin 
 
4. Societatea TOPJUL A SRL, cod unic de înregistrare: 12335034 
România, Tribunalul Dolj, Secţia Ii Civilă 
Str. Brestei nr.12 
Dosar nr. 4396/63/2010/a4 

Comunicare sentinţa nr. 1061 din 26.06.2013 
Emisă la 28.06.2013 

Către, 
Debitor 
SC Topjul a SRL - Craiova, Traian Demetrescu, nr. 19, Judeţ Dolj 
Lichidator judiciar 
Nick SPRL – Craiova, Cl. Bucureşti nr. 15 A-B 
Administrator Special 
Rădulescu Julien - Craiova, Tudor Vladimirescu, nr. 128A, Judeţ Dolj 
 Comitet Creditori: 
Inhaber Gottfried Stegbauer – preşedinte 
Chiriac Gina Antigona–membru, 
Strâmbeanu Liliana - membru 
Creditori 
 SC Porsche Leasing România IFN SA - com. Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 2, Judeţ Ilfov 
SC Porsche Broker de Asigurare SRL - com. Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 2, et. 1, ap. 112-114, Judeţ Ilfov 
SC Doka România Tehnica Cofrajelor SRL - com. Tunari, Sos. de Centură, nr. 34, Judeţ Ilfov 
SC Coface România Credit Management Services SRL - Bucureşti, sector 1, Cl.Floreasca, nr. 39, et. 3 
SC World Distrib SRL - com. com. Pieleşti, Tarlaua 47, parcela 33, Judeţ Dolj 
DGFP Dolj - Craiova, Judeţ Dolj – Cj Georgescu 
Primăria Craiova - Craiova, Judeţ Dolj 
Brd Gsg SA Suc. Craiova - Craiova, Bd. Carol I, nr. 4, bl. M6, Judeţ Dolj- cj Constantin 
ITM Dolj - Craiova, Judeţ Dolj 
SC Corporate Recovery Management SRL (Crm), Bucureşti, Bd. carol I nr. 34-36, clădirea Internaţional Business 
center Modern, et.1, sect. 2 
Direcţia Sanitar Veterinară Dolj - Craiova, Fântâna Popova, nr. 30, Judeţ Dolj 
SC Protan SA Bucureşti - Bucureşti, sector 4, Tăbăcarilor, nr. 6-10 
SC Unicredit Leasing Corporation IFN SA - Bucureşti, sector 1, N. Caramfil, nr. 25 
Mol România Petroleum Priducts - Bucureşti, sector 1, Cl. Floreasca, nr. 39, et. 3 
SC Analko Aliminium Industry SRL - com. 1, com. Jilava, Prel. Sos. Giurgiului, nr. 33A, Judeţ Ilfov 
SC Virax Serv Construct SRL - com. Malu Mare sat Preajba, T16, P.14/1, Judeţ Dolj 
SC Grony SRL - Slatina, Cireaşov, nr. 20, Judeţ Dolj 
SC la Fantana SRL - Bucureşti, sector 2, Bd. Gării Obor, nr. 8C 
SC Ciromat Servconstruct SRL - Craiova, Caracal, nr. 172, Judeţ Dolj 
SC Doka România Tehnica Cofrajelor SRL - Tunari, Sos de Centură, nr. 34, Judeţ Ilfov 
SC Valcos Holding SRL - com Leu, Complexului, nr. 50A, Judeţ Dolj 
SC Edil Colore SRL - Craiova, Brestei, nr. 26, Judeţ Dolj 
. SC Charlie Comat SRL - Craiova, Cl. Bucureşti, bl. 27A, sc.1, ap. 6, Judeţ Dolj 
SC Rokor Trading SRL - Craiova, Bariera Vâlcii, nr. 78, Judeţ Dolj 
SC Sucpi SA - Craiova, Cl. Bucureşti, nr. 129A, Judeţ Dolj – 
SC Termoport SRL - Bucureşti, sector 6, Râul Doamnei, nr. 4, bl. Td5, ap. 47 
SC Cushman & Wachefield România SRL - Bucureşti, sector 5, dr. N. Staicovici - Opera Center Ii, nr. 2, et. 4 
SC Reydesign Concept SRL - Bucureşti, sector 6, Valea Argeşului, nr. 2B, bl. 523 Bis, sc.2, ap. 66 
SC Fortis Commercial Finance GmbH - Bucureşti, sector 4, prof. George Murgoci, nr. 2 
SC Unicredit Tiriac Banc SA - Bucureşti,Bucureşti - 
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SC Havana SRL - Craiova, str. Traian, Judeţ Dolj 
Animotrade GmbH - Ohbruck 5, Fursteneck D-94142, Germania 
SC Artemis SRL - Craiova, Piaţa Centrală, nr. 77, Judeţ Dolj 
Scworld Distribution SRL - Pieleşti - T 47, P 33, Judeţ Dolj 
SC Edu Trans Com SRL - Craiova, Izvorul Rece, nr. 19B, Judeţ Dolj 
SC Est Bridge SRL - Bucureşti, sector 6, Costişa, nr. 17 
Radu Popescu Design Workshop SRL - Craiova, George Fotino, bl. b7, sc.2, ap. 1, Judeţ Dolj 
SC Bibi Brothers Construct SRL - Craiova, Unirii, nr. 30, et. 1, Judeţ Dolj 
Efg Leasing IFN SA - Bucureşti, Bd Dimirtrie Pompeiu, nr. 6A, et. 5, ap. 5 
43. Administraţia Fondului de Mediu - Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei, nr. 294 
Rădulescu Julien - Craiova, Tudor Vladimirescu, nr. 128A, Judeţ Dolj 
Strâmbeanu Liliana - Craiova, Cl.Bucureşti, bl. N5c, sc.1, et. 2, ap. 6, Judeţ Dolj 
SC Microclima SRL - Craiova, Cl. Bucureşti, bl. C9, sc.2, ap. 8, Judeţ Dolj 
SC Intermarke T Bank Ag - 1030 Wien Lief nr.2744-10003, Marokkanergasse, nr. 7, Austria 
SC 3L Group SRL - Craiova, Bariera Vâlcii - Hala Producţie, etaj, nr. 215, Judeţ Dolj 
SC Orizonturi 2025 SRL - Craiova, Unirii, nr. 164, Judeţ Dolj 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj, Craiova, str. Unirii nr.126 
Se comunică, alăturat, copia Sentinţei nr. 1061 din 26.06.2013 pronunţată în dosarul nr. 4396/63/2010/a4 de Tribunalul 
Dolj Secţia Ii Civilă, privind pe debitorul SC Topjul a SRL cu sediul în Craiova, str. Traian Demetrescu nr. 19, jud. 
Dolj. 
Parafa preşedintelui instanţei,                 Grefier, 

* 
România, Tribunalul Dolj, Secţia a II-a Civilă 
Dosar nr. 4396/63/2010/a4 

Sentinţa nr. 1061 
Şedinţa publică de la 26 Iunie 2013 

Completul compus din: 
Preşedinte Liliana Dragomir 

Grefier Angela Urziceanu 
x.x.x.x.x 

Pe rol, derularea procedurii falimentului debitorului SC Topjul a SRL, cu sediul social în mun. Craiova, str. România 
Muncitoare nr. 30, jud. Dolj, nr. de ordine în registrul comerţului J16/702/1999 şi cod fiscal CUI Ro 12335034. 
La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns admin. jud. Nick SPRL reprezentat de E.Bălan, av. Mona Sandu 
pentru creditoarea SC Unicredit Tiriac Banc SA, lipsind ceilalţi creditori. 
Procedura legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, constatându-se dosarul în stare de judecată s-a acordat 
cuvântul părţilor. 
Administratorul judiciar solicită trecerea debitoarei în procedura falimentului, în temeiul art. 107 al. 1 lit. C şi al. 2 din 
Lg. 85/2006. 
Av. Mona Sandu pentru creditoarea SC Unicredit Tiriac Banc SA, arată că este de acord cu trecerea la faliment a 
debitoarei. 

Instanţa, 
Constată că la data de 15 mai 2013 administratorul judiciar Nick SPRL, a formulat cerere prin care a solicitat începerea 
procedurii falimentului debitoarei SC Topjul a SRL. 
În motivare, a arătat că administratorul judiciar a prezentat Adunării Generale a Creditorilor propunerea de modificare a 
planului de reorganizare, creditorii la data de 30.01.2013 au aprobat modificarea prelungirii planului de reorganizare 
judiciară. 
Împotriva acestei hotărâri a formulat contestaţie DGFP Dolj. 
Prin Sentinţa nr. 430/20.03.2013 Tribunalul Dolj a admis contestaţia formulată de DGFP Dolj şi a dispus anularea 
hotărârii Aga. Totodată prin Sentinţa nr. 429/20.03.2013 instanţa a respins cererea formulată de administratorul special 
de prelungire a planului de reorganizare. 
Având în vedere că plăţile către creditori nu au fost efectuate în conformitate cu programul de plată a creanţelor stabilit 
prin planul de reorganizare, s-a solicitat încetarea perioadei de reorganizare şi trecerea debitoarei la faliment. 
Au fost invocate dispoziţiile prevăzute de art. 107 alin. 1, lit C din Legea nr. 85/2006. 
Analizând actele şi lucrările cauzei judecătorul sindic reţine că debitoarea nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin 
Planul de reorganizare, confirmat prin Sentinţa nr. 830 din 20.04.2011. 
Potrivit art. 107 din Legea 85/2006 „(1) Judecătorul sindic va decide, prin sentinţă, sau după caz, prin încheiere, în 
condiţiile art. 32, intrarea în faliment în următoarele cazuri: 
C. obligaţiile de plată şi celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condiţiile stipulate prin planul confirmat sau 
desfăşurarea activităţii debitorului în decursul reorganizării sale aduce pierderi averii sale”. 
Având în vedere aceste dispoziţii legale precum şi faptul că debitoarea nu şi-a îndeplinit faţă de creditori obligaţiile de 
plată asumate prin planul de reorganizare, 
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 în temeiul dispoziţiilor art. 107 alin. 1 lit. C din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, se va admite cererea 
formulată de administratorul judiciar Nick SPRL şi va dispune începerea procedurii falimentului debitorului SC Topjul 
a SRL, iar în baza art. 107 alin. 2 din lege va fi dispusă dizolvarea acesteia. în consecinţă, va fi ridicat dreptul de 
administrare al debitoarei (art. 107 alin. 2 lit. a din lege) şi, având în vedere că a fost desemnat să administreze 
procedura insolvenţei debitorului, în calitate de administrator judiciar, Nick SPRL, faţă şi de ofertele depuse la dosarul 
cauzei, privind preluarea poziţiei de lichidator în dosarele de faliment, experienţa în domeniul insolvenţei, suportul 
logistic şi organizatoric, în Raport de dispoziţiile art. 34 coroborat cu art. 11 pct. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006, instanţa 
va menţine şi confirma pentru debitor în calitate de lichidator judiciar pe Nick SPRL, care va îndeplini atribuţiile ce îi 
revin potrivit art. 25 din Legea nr. 85/2006, remuneraţia acestuia va fi de 600 lei. 
În baza art. 113 din Legea nr. 85/2006, lichidatorul judiciar va lua măsurile premergătoare lichidării. 

Pentru aceste motive, în numele legii hotărăşte: 
Admite cererea de trecere la faliment formulată de administratorul judiciar Nick SPRL. 
In temeiul art.107 al 1 lit.C din Legea privind procedura insolvenţei; 
Dispune începerea procedurii falimentului debitoarei SC Topjul a SRL. 
În temeiul art.107 alin. 2 din Legea privind procedura insolvenţei, 
Desemnează lichidator judiciar provizoriu pe Nick SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din lege, cu o 
retribuţie lunară de 600 lei 
În temeiul art.107 alin.2 din Legea privind procedura insolvenţei, 
Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitoarei. 
 dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Dolj, pentru efectuarea din oficiu a menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de 
insolvenţă. 
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor născute în cursul procedurii la data de 14.08.2013 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al 
creanţelor născute în cursul procedurii la 09.10.2013. 
 Fixează termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi întocmirea tabelului definitiv consolidat al 
creanţelor la data de 23.10..2013. 
În temeiul art.113 din Legea privind procedura insolvenţei, 
Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. 
Definitivă. cu recurs în 7 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Iunie 2013 
Preşedinte,                                          Grefier, 
Liliana Dragomir                      Angela Urziceanu 
 
Județul Dâmboviţa 
Sectiunea I - Comercianti 
1. Societatea GRUP MAZALAR INTERNAŢIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 27361660 
România Tribunalul Dâmboviţa, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ 
Str Calea Bucureşti nr.3 
Dosar.9519/120/2012 

Comunicare sentinţa nr.559 
emisă la: ziua 02, luna 07, anul 2013 

Către, 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dâmboviţa cu sediul în Târgovişte, Calea Domnească, nr.166, judeţul 
Dâmboviţa. CII Tudorache Violeta Emilia, cu sediul în Târgovişte, str. George Cair, bl.26, sc.B, ap.8, micro 11, judeţul 
Dâmboviţa, SC GRUP MAZALAR INTERNATIONAL SRL, cu sediul în Târgovişte, Calea Domneasca, nr.227, 
judeţul Dâmboviţa, ORC – Târgovişte, str Lt. Diţescu Stan nr.1, judeţul Dâmboviţa 
Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr.559 din data de 06.06.2013, pronunţată în dosarul nr. 9519/120/2012, de 
Tribunalul Dâmboviţa, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, privind SC GRUP MAZALAR 
INTERNATIONAL SRL, cu sediul în Târgovişte, Calea Domneasca, nr.227, judeţul Dâmboviţa, cod de identificare 
fiscală 27361660, număr de ordine în registrul comerţului J15/444/2010. 
Parafa preşedintelui instanţei,                               Grefier, 

* 
România Tribunalul Dâmboviţa, Secţia a II a Civila de Contencios Administrativ 
Dosar nr.9519/120/2012 

Sentinţa nr. 559 
Şedinţa publică din 06.06. 2013 

Instanţa constituită din: 
Judecător sindic – Carmen Irinel Ducu 

Grefier- Cornelia Ţuţulea 
Pe rol fiind derularea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC GRUP MAZALAR INTERNATIONAL SRL, cu 
sediul în Târgovişte, Calea Domneasca, nr.227, judeţul Dâmboviţa, cod de identificare fiscală 27361660, număr de 
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ordine în registrul comerţului J15/444/2010, la cererea creditoarei Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dâmboviţa, cu 
sediul în Târgovişte, Calea Domnească, nr.166, judeţul Dâmboviţa. 
La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns creditoarea prin consilier juridic Gheorghilaş Alin, debitoarea prin 
lichidator judiciar Tudorache Violeta Emilia. 
Procedura de citare îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei, aducându-se la cunoştinţa judecătorului sindic modalitatea de îndeplinire a procedurii de 
citare şi stadiul în care se afla judecata. 
Lichidatorul judiciar solicita închiderea procedurii insolvenţei în temeiul art.131 din Legea 85/2006. 
Consilier juridic Gheorghilas Alin pentru creditoarea DGFP D-ţa arata ca lasă la aprecierea instanţei. 
Judecătorul sindic rămâne în pronunţare asupra propunerii lichidatorului judiciar, privind închiderea procedurii 
insolvenţei.  

Judecătorul sindic, 
Constatând că la data de 27.06.2013, lichidatorul judiciar desemnat să administreze procedura insolvenţei debitorului 
SC GRUP MAZALAR INTERNATIONAL SRL, a solicitat să se dispună închiderea procedurii, ca urmare a lipsei 
bunurilor în averea debitorului. 
Constatând că procedura concursuală a fost deschisă prin sentinţa nr.20 din data de 10.01.2013; 
Constatând că s-au întocmit şi comunicat notificările în condiţiile art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei, 
În temeiul art. 131 din legea privind procedura insolvenţei va dispune încheierea procedurii insolvenţei şi radierea 
debitorului, cu plata retribuţiei lichidatorului judiciar şi a cheltuielilor cu procedura, din fondul special de lichidare. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
În temeiul art.131, din Legea privind procedura insolvenţei, 
Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC GRUP MAZALAR INTERNATIONAL SRL, cu sediul în 
Târgovişte, Calea Domneasca, nr.227, judeţul Dâmboviţa, cod de identificare fiscală 27361660, număr de ordine în 
registrul comerţului J15/444/2010, creditoare fiind Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dâmboviţa cu sediul în 
Târgovişte, Calea Domnească, nr.166, judeţul Dâmboviţa. 
Dispune radierea debitorului din Registrul Comerţului Dâmboviţa. 
În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei : 
Descarcă pe lichidatorul judiciar, Cabinet Individual de Practician în Insolvenţă Tudorache Violeta Emilia, cu sediul în 
Târgovişte, str. George Cair, bl.26, sc.B, ap.8, micro 11, judeţul Dâmboviţa, judecătorul sindic, debitoarea şi averea sa, 
de orice îndatoriri şi responsabilităţi. 
În temeiul art. 4 alin. (4) din Legea nr.85/2006,  
Dispune plata către lichidatorul judiciar, Cabinet Individual de Practician în Insolvenţă Tudorache Violeta Emilia, cu 
sediul în Târgovişte, str. George Cair, bl.26, sc.B, ap.8, micro 11, judeţul Dâmboviţa, din fondul de lichidare 
administrat de U.N.P.I.R., a sumei de 2000 lei (fără TVA), reprezentând onorariu şi 52 lei, cheltuielile cu procedura. 
În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenţei : 
Dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului, administratorului special, Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice, 
Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi 
publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
Definitivă.  
Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare.  
Pronunţată în şedinţă publică din 06 iunie 2013. 
Judecător-sindic,                    Grefier, 
Carmen Irinel Ducu                  Cornelia Ţuţulea 
 
2. Societatea LUC IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 15847497 
Dosar: 3927/120/2012  

Proces verbal al şedinţei adunării creditorilor, încheiat astăzi 01 iulie 2013 
Nr.5 /01.07.2013 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 3927/120/2012 Tribunal Dâmboviţa, Secţia Comercială şi de Contencios 
Administrativ, Judecător sindic Ionel Florea. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa str. Calea Bucureşti, nr. 3, Târgovişte, Dâmboviţa. Număr de telefon 
0245612344, programul arhivei/registraturii instanţei de luni până vineri între orele 8-12. 
3. Debitor:SC Luc Impex SRL. Cod de identificare fiscală R 1584797 sediul social în Târgovişte, str. IC Brătianu, bl. 
24A, sc.A, et. 2, ap. 10, jud. Dâmboviţa. Număr de ordine în registrul comerţului J15/855/2003. 
5.Lichidator judiciar: Tudorache Violeta Emilia. Cod de identificare fiscală 20215098. Domiciliul str. George Cair, bloc 
26, scara B, apartament 8, etaj 2, localitatea Târgovişte, cod 130149 judeţul Dâmboviţa. Număr de înscriere în tabloul 
practicienilor în insolvenţă 1 B 1091Tel 0722813001 Fax 0245219008. e-mail violeta_tudorache@yahoo.com . 
4. Ordine de zi stabilită conform convocărilor comunicate creditorilor şi publicată în BPI: 
- Efectuarea unei expertize contabile având ca obiectiv verificarea documentelor contabile prin prisma art. 138 alin 1 
din legea insolvenţei, propunerea lichidatorului judiciar cu privire la expertul contabile este dl. Nicoară Mihai domiciliat 
în Târgovişte, str. Basarabiei, bl. 5B ap. 8, judeţul Dâmboviţa 
Stabilirea onorariului expertului contabil, punerea lichidatorului judiciar este de 1.000,00 lei, 
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- Reducerea cu 25% din valoarea evaluată a bunului imobil, având în vedere că au fost organizate licitaţii publice la 
preţul de 33.000,00 euro în fiecare zi de marţi ora 14,00 în Târgovişte, Aleea Griviţei, bl. 7, ap. 11, din intervalul 14 mai 
11 iunie 2013 şi nu s-a reuşit valorificarea acestuia, 
- alte menţiuni. 
La şedinţa adunării creditorilor nu au fost prezenţi creditorii înscrişi la masa credală, dar au fost comunicate puncte de 
vedere ale următorilor creditori: 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dâmboviţa, ce deţine 14,86% din masa credală, şi propune valorificarea bunului 
imobil din patrimoniul debitoarei prin licitaţie publică cu menţiunea că în cazul diminuărilor succesive valoarea la care 
va fi valorificat bunului imobil să nu scadă sub 50% din valoarea evaluată, şi aprobă propunerea lichidatorului judiciar 
cu privire la onorariul expertului evaluator; 
Mondo Style SRL, ce deţine 24,22% din masa credală, aprobă efectuarea unei expertize contabile având ca obiectiv 
documentele contabile prin prisma art. 138 alin. 1 din legea insolvenţei, este de acord cu onorariul propus de 
lichidatorul judiciar (1.000,00 lei,) şi este de acord cu valorificarea bunului imobil la preţul recomandat de expertul 
evaluator diminuat cu 25%; 
Porsche Leasing România IFN SA ce deţine 0,28% din masa credală, este de acord cu efectuarea unei expertize 
contabile având ca obiectiv verificarea documentelor contabile prin prisma art. 138 alin 1 din legea insolvenţei, fără să 
aprobe onorariul propus de lichidatorul judiciar, iar în ce priveşte diminuarea preţului cu 25% din valoarea evaluată, 
respinge această propunere, solicitând pornirea licitaţiilor de la preţul recomandat de expertul evaluator diminuat cu 
10%; 
Porsche Broker de Asigurare SRL ce deţine 0,04% din masa credală, este de acord cu efectuarea unei expertize 
contabile având ca obiectiv verificarea documentelor contabile prin prisma art. 138 alin 1 din legea insolvenţei, fără să 
aprobe onorariul propus de lichidatorul judiciar, iar în ce priveşte diminuarea preţului cu 25% din valoarea evaluată, 
respinge această propunere, solicitând pornirea licitaţiilor de la preţul recomandat de expertul evaluator diminuat cu 
10%; 
Iveco Capital Leasing IFN SA ce deţine 2,05% din masa credală, ce aprobă propunerea lichidatorului judiciar cu privire 
la efectuarea unei expertize contabile având ca obiectiv verificarea documentele contabile prin prisma art. 138 alin. 1 
din legea insolvenţei, a onorariului expertului evaluator Nicoară Mihai, precum şi valorificarea bunului imobil la 
valoarea recomandată de expertul evaluator diminuată cu 25%, 
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor ce deţine 8,28% din masa credală, ce aprobă propunerea lichidatorului 
judiciar cu privire la efectuarea unei expertize contabile având ca obiectiv verificarea documentele contabile prin prisma 
art. 138 alin. 1 din legea insolvenţei, a onorariului expertului evaluator Nicoară Mihai, precum şi valorificarea bunului 
imobil la valoarea recomandată de expertul evaluator diminuată cu 25%, 
Banca Transilvania ce deţine 2,44% din masa credală, aprobă propunerea lichidatorului judiciar cu privire la efectuarea 
unei expertize contabile având ca obiectiv verificarea documentele contabile prin prisma art. 138 alin. 1 din legea 
insolvenţei, a onorariului expertului evaluator Nicoară Mihai, precum şi valorificarea bunului imobil la valoarea 
recomandată de expertul evaluator diminuată cu 25% cu menţiunea că valorificarea să se facă prin licitaţie publică, în 
creştere pentru cel puţin 3 licitaţii consecutive; 
Municipiul Târgovişte ce deţine 4,40% din masa credală, aprobă propunerea lichidatorului judiciar cu privire la 
efectuarea unei expertize contabile având ca obiectiv verificarea documentele contabile prin prisma art. 138 alin. 1 din 
legea insolvenţei, a onorariului expertului evaluator Nicoară Mihai, precum şi valorificarea bunului imobil la valoarea 
recomandată de expertul evaluator diminuată cu 25%, 
Raiffeisen Bank SA, ce deţine 25,43% din valoarea masei credale, ce aprobă propunerea lichidatorului judiciar cu 
privire la efectuarea unei expertize contabile având ca obiectiv verificarea documentele contabile prin prisma art. 138 
alin. 1 din legea insolvenţei, onorariul expertului evaluator propos fiind de 500,00 lei, iar valorificarea bunului imobil să 
se facă astfel: 
Organizarea a 2 sesiuni, fiecare sesiune cuprinzând un număr de 3 licitaţii, licitaţiile desfăşurându-se la 3 săptămâni, 
prima sesiune având ca preţ de pornire preţul stabilit de expertul evaluator diminuat cu 15%, a 2a sesiune va avea ca 
preţ de pornire valoarea stabilită de expertul evaluator diminuată cu 25%, 
În cazul în care de nevalorificare a bunului după organizarea celor două sesiuni, va fi convocată adunarea creditorilor 
pentru a stabili o nouă strategie de valorificare, iar dacă vor fi primite oferte mai mici de 75% din valoarea evaluată, se 
vor convoca creditorii în vederea supunerii acestor oferte spre aprobare. 
Având în vedere că la şedinţa adunării creditorilor şi-au transmis punctul de vedere creditorii ce deţin 82,00% din 
valoarea masei credale, lichidatorul judiciar consideră că această şedinţă este statutară, în condiţiile legii insolvenţei. 
În ce priveşte decizia adoptată prin votul majoritar, prin valoare a creanţelor prezente, (art. 15 alin. (1) din L 85/2006 
modificată) creditorul majoritar prin valoare din creanţele prezente este SC Mondo Style SRL, deţinând 34,22% din 
valoarea masei credale - respectiv 41,74% din valoarea creanţelor ce au comunicat punctul de vedere, este următoarea: 
aprobă efectuarea unei expertize contabile având ca obiectiv documentele contabile prin prisma art. 138 alin. 1 din legea 
insolvenţei, este de acord cu onorariul propus de lichidatorul judiciar (1.000,00 lei,)  
 este de acord cu valorificarea bunului imobil la preţul recomandat de expertul evaluator diminuat cu 25% ; 
Luând în considerare faptul că bunul supus valorificării este garanţia creditoarei Raiffeisen Bank SA, lichidatorul 
judiciar va proceda la valorificarea bunului luând în considerare strategia propusă de această creditoare, organizând 2 
sesiuni de licitaţii, la interval de 3 săptămâni, pentru prima sesiune de licitaţii preţul de pornire fiind cel recomandat de 
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expertul evaluator, diminuat cu 15%, iar pentru a doua sesiune licitaţiile vor începe de la preţul recomandat de expertul 
evaluator diminuat cu 25% din valoarea recomandat de expertul evaluator; pentru celelalte punct ale ordinii de zi 
lichidatorul judiciar va ţine cont de punctul de vedere de votul majoritar al creanţelor prin valoare, şi anume: 
Se va efectua o expertiză contabile ce va avea ca obiectiv verificarea documentelor contabile ale debitoarei prin prisma 
disp. art. 138 alin. 1 din legea insolvenţei, evaluatorul ales fiind domnul Nicoară Mihail cu un onorariu de 1.000,00 lei 

Lichidator Judiciar, Ec. Tudorache Violeta Emilia 
 
3. Societatea TERMOFINISAJE SRL, cod unic de înregistrare: 26996109 
România Tribunalul Dâmboviţa 
Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ 
Str Calea Bucureşti nr.3 
Dosar.7045/120/2012 

Comunicare sentinţa nr.558 
emisă la: ziua 02, luna 07, anul 2013 

Către, 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dâmboviţa cu sediul în Târgovişte, Calea Domnească, nr.166, judeţul 
Dâmboviţa. CII Pantelin Marian, cu sediul în Târgovişte, str. Zaharia Boerescu, bl.P1, sc.A, et.4, ap.19, judeţul 
Dâmboviţa, SC Termofinisaje SRL cu sediul în localitatea Viforâta, Aleea Mănăstirea Dealu, nr.95, judeţul Dâmboviţa, 
având CUI 26996109 şi număr de ordine în Registrul comerţului, J15/289/2010, ORC – Târgovişte, str Lt. Diţescu Stan 
nr.1, judeţul Dâmboviţa 
Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr.558 din data de 06.06.2013, pronunţată în dosarul nr. 7045/120/2012, de 
Tribunalul Dâmboviţa, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, privind SC Termofinisaje SRL cu sediul în 
localitatea Viforâta, Aleea Mănăstirea Dealu, nr.95, judeţul Dâmboviţa, având CUI 26996109 şi număr de ordine în 
Registrul comerţului, J15/289/2010. 
Parafa preşedintelui instanţei,                  Grefier, 

* 
România Tribunalul Dâmboviţa 
Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Dosar nr.7045/120/2012 

Sentinţa nr. 558 
Şedinţa publică din data de 06.06.2013 
Judecător-sindic – Carmen Irinel Ducu 

Grefier - Cornelia Ţuţulea 
Pe rol fiind derularea procedurii falimentului dispusă împotriva debitorului SC Termofinisaje SRL cu sediul în 
localitatea Viforâta, Aleea Mănăstirea Dealu, nr.95, judeţul Dâmboviţa, având CUI 26996109 şi număr de ordine în 
Registrul comerţului, J15/289/2010, creditoare fiind Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dâmboviţa cu sediul în 
Târgovişte, Calea Domnească, nr.166, judeţul Dâmboviţa. 
La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns lichidatorul judiciar CII Pantelin Marian, creditorul DGFP D-ţa 
prin consilier juridic Gheorghilas Alin. 
Procedura de citare îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei, aducându-se la cunoştinţa judecătorului sindic modalitatea de îndeplinire a procedurii de 
citare şi stadiul în care se afla judecata. 
Lichidatorul judiciar solicita închiderea procedurii insolvenţei în temeiul art.131 din Legea 85/2006. 
Consilier juridic Gheorghilaş Alin pentru creditoarea DGFP D-ţa arata ca lasă la aprecierea instanţei. 
Judecătorul sindic rămâne în pronunţare asupra propunerii lichidatorului judiciar, privind închiderea procedurii 
insolvenţei.  

Judecătorul sindic, 
Constatând că la data de 27.06.2013, lichidatorul judiciar desemnat să administreze procedura insolvenţei debitorului 
SC Termofinisaje SRL, a solicitat să se dispună închiderea procedurii, ca urmare a lipsei bunurilor în averea debitorului. 
Constatând că procedura concursuală a fost deschisă prin sentinţa nr.1159 din data de 03.12.2012; 
Constatând că s-au întocmit şi comunicat notificările în condiţiile art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei, 
În temeiul art. 131 din legea privind procedura insolvenţei va dispune încheierea procedurii insolvenţei şi radierea 
debitorului, cu plata retribuţiei lichidatorului judiciar şi a cheltuielilor cu procedura, din fondul special de lichidare. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: 
În temeiul art.131, din Legea privind procedura insolvenţei, 
Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC Termofinisaje SRL cu sediul în localitatea Viforâta, Aleea 
Mănăstirea Dealu, nr.95, judeţul Dâmboviţa, având CUI 26996109 şi număr de ordine în Registrul comerţului, 
J15/289/2010, creditoare fiind Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dâmboviţa cu sediul în Târgovişte, Calea 
Domnească, nr.166, judeţul Dâmboviţa. 
Dispune radierea debitorului din Registrul Comerţului Dâmboviţa. 
În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei : 
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Descarcă pe lichidatorul judiciar, Cabinet Individual de Insolvenţă Pantelin Marian, cu sediul în Târgovişte, str. Zaharia 
Boerescu, bl.P1, sc.A, et.4, ap.19, judeţul Dâmboviţa, judecătorul sindic, debitoarea şi averea sa, de orice îndatoriri şi 
responsabilităţi. 
În temeiul art. 4 alin. (4) din Legea nr.85/2006,  
Dispune plata către lichidatorul judiciar, Cabinet Individual de Insolvenţă Pantelin Marian, cu sediul în Târgovişte, str. 
Zaharia Boerescu, bl.P1, sc.A, et.4, ap.19, judeţul Dâmboviţa, din fondul de lichidare administrat de U.N.P.I.R., a sumei 
de 1860 lei (inclusiv TVA), reprezentând onorariu şi 44,65 lei, cheltuielile cu procedura. 
În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenţei : 
Dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului, administratorului special, Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice, 
Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi 
publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
Definitivă.  
Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare.  
Pronunţată în şedinţă publică din 06 iunie 2013. 
Judecător-sindic,                   Grefier, 
Carmen Irinel Ducu                  Cornelia Ţuţulea 
 
Județul Galaţi 
Sectiunea I - Comercianti 
1. Societatea BIBILINO SRL, cod unic de înregistrare: 10057748 
Romania Tribunalul Galaţi Secţia a II a Civilă 
Str. Brăilei nr.153 
Dosar nr. 4407/121/2013 
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2949 

Comunicare încheiere nr. 580 din 10.06.2013 
emisă la: ziua 13, luna iunie, anul 2013 

Către,  
- SC BIBILINO SRL Galaţi ,cu sediul în Galaţi, str. Siderurgiştilor nr.14, bl.D.5, ap.33, jud.Galaţi, prin administrator 
judiciar SP CARAGEA CM IPURL- Galaţi, str. Siderurgiştilor nr.35, bl.SD3C, ap.57 
- ORC Galaţi- str. Portului nr.20, Galaţi 
Se comunică, alăturat, copia incheierii nr.580 din 10.06.2013, pronunţată în dosarul nr.4407/121/2013 de Tribunalul 
Galaţi privind debitoarea SC Bibilino SRL Galaţi având nr. de înregistrare în registrul comerţului J17/1073/1997. 
Parafa preşedintelui instanţei,                      Grefier, 

* 
Romania Tribunalul Galaţi Secţia a II a Civilă 
(*operator de date cu caracter personal nr. 2949) 
Dosar nr.4407/121/2013 

Încheiere nr.580 
Camera de Consiliu din 10.06.2013 

Judecător Sindic: Diana-Mihaela Oancea 
Grefier: Valerica Bălţătescu 

La ordine fiind soluţionarea cererii de deschidere a procedurii generale de faliment formulată de debitoarea SC Bibilino 
SRL Galaţi ,cu sediul în Galaţi, str. Siderurgiştilor nr.14, bl.D.5, ap.33, jud.Galaţi, în temeiul Legii nr.85/2006. 
La apelul nominal au lipsit părţile. 
S-a făcut referatul cauzei, în sensul că s-a dispus soluţionarea cererii în camera de consiliu, fără citarea părţilor. 
Prezenta cerere –legal timbrată- se află la primul termen de judecată. Se solicită deschiderea procedurii generale de 
insolvenţă şi desemnarea ca administrator judiciar Caragea CM IPURL. 
Nefiind alte cereri de formulat judecătorul sindic reţine cererea spre soluţionare. 

Judecătorul sindic, 
Asupra cererii de faţă, examinând actele şi lucrările dosarului reţine următoarele:  
Prin cererea înregistrata pe rolul instanţei sub nr.4407/121/2013 debitoarea SC Bibilino SRL Galaţi, a solicitat 
deschiderea procedurii generale a insolventei. 
În fapt, a arătat că societatea este înfiinţată în anul 2007 şi are ca obiect principal de activitate „comerţ cu amănuntul al 
articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate”. Scăderea puterii de cumpărare din partea clienţilor a 
condus la diminuarea volumului vânzărilor, situaţie în care şi volumul disponibilităţilor băneşti necesare acoperirii 
plăţilor curente se diminuează, societatea nemaiputând să facă faţă plăţilor curente. 
Faţă de criza profundă de lichidităţi debitoarea se consideră în stare de insolvenţă, solicitând deschiderea procedurii 
generale, declarându-şi şi intenţia de reorganizare pe baza unui plan ce va fi propus în termen legal. 
In drept a invocat disp.art.1, 27 al.2 şi următoarele din Legea nr.85/2006. 
Analizând şi coroborând ansamblul probator administrat în cauză, judecătorul sindic reţine următoarele: 
Din înscrisurile depuse de debitoare la dosar rezultă că în ultimul an cheltuielile au fost mai mari decât veniturile, astfel 
că societatea nu a realizat profit, înregistrând pierderi. 
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De asemenea, societatea înregistrează datorii restante către bugetul statului şi diverşi furnizori de mărfuri, iar 
restructurarea activităţii în baza unui plan de reorganizare este singura soluţie viabilă prin care societatea îşi poate 
continua activitatea. 
Constatând că debitoarea SC Bibilino SRL a solicitat să fie supusă procedurii generale de insolvenţă, manifestându-şi 
intenţia de a-şi reorganiza activitatea , 
Constatând că debitoarea se află în încetare de plăţi , 
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile disp.art.27-30 din Legea nr.85/2006, instanţa urmează să admită cererea 
debitoarei. în temeiul disp.art.32 al.1 din lege va constata că aceasta este în încetare de plăţi şi va deschide procedura 
generală de insolvenţă împotriva sa. 
În conformitate cu disp. art. 34 din lege va desemna administrator judiciar provizoriu pe CARAGEA CM IPURL, care 
va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 20 din lege, cu o remuneraţie de 700 de lei lunar. 
În temeiul disp. art. 61 din lege va dispune notificarea deschiderii procedurii insolvenţei faţă de debitor, creditorilor şi 
ORC de pe lângă Tribunalul Galaţi prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în efectuării menţiunii în temeiul art. 61 
din lege, notificările urmând să fie transmise de administratorul judiciar. 
Urmează a se fixa termenele prev. de art. 62 din lege. 
În conformitate cu art. 61 din lege va dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate 
cheltuielile de procedură. 

Pentru aceste motive în numele legii hotărăşte: 
Admite cererea formulată de sc.Bibilino SRL Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Siderurgiştilor nr.14, bl.D.5, ap.33, 
jud.Galaţi, pentru deschiderea procedurii de insolvenţă şi în consecinţă: 
In temeiul disp. art.32 alin. 1 din Legea nr.85/2006 dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva 
debitoarei sc.Bibilino SRL Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Siderurgiştilor nr.14, bl.D.5, ap.33, jud.Galaţi. 
În temeiul disp.art.34 din Legea nr.85/2006 desemnează administrator judiciar provizoriu pe SP Caragea CM IPURL. 
Stabileşte în sarcina administratorului judiciar atribuţiile prevăzute de art. 20 din Legea nr.85/2006 şi fixează o 
remunerație de 700lei pe lună din averea debitoarei, pe baza unui raport de activitate.  
In temeiul disp.art.59 al.1 din Legea nr.85/2006 pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să depună 
un raport amănunțit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolventă, cu menționarea 
persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, în termen de 40 de zile de la data desemnării. 
In temeiul disp.art.61 din Legea nr.85/2006 dispune notificarea deschiderii procedurii asociaților, acționarilor, 
creditorilor şi ORC de pe lângă Tribunalul Galați prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, în vederea efectuării 
mențiunii, precum şi tuturor băncilor la care debitorul are deschise conturi. 
Fixează termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de 
22.07.2013. 
Fixează termen de verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar la data de 09.08.2013. 
Fixează termen limită pentru întocmirea şi afișarea tabelului definitiv al creanțelor la data de 23.08.2013. 
Fixează termen pentru adunarea creditorilor la data de 14.08.2013 la sediul administratorului judiciar şi convoacă 
creditorii debitorului . Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 16.09.2013. 
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar în termen de 2 zile de la notificarea procedurii, din care vor fi 
suportate cheltuielile aferente procedurii insolvenţei, iar în caz de neîndeplinire a atribuţiei contul va fi deschis de către 
lichidatorul judiciar. Definitivă şi executorie. 
Cu apel în termen de 30zile de la comunicare. Cererea de apel se poate depune la Tribunalul Galaţi. 
Pronunţată în şedinţa publică din 10.06.2013.    
Judecător Sindic,                  Grefier, 
Diana-Mihaela Oancea            Valerica Bălţătescu 
 
2. Societatea PROMONT SRL, cod unic de înregistrare: 6108169 
România Tribunalul Galaţi, Secţia Comercială 
Str. Brăilei nr.153 
Dosar nr. 8413/121/2012 

Comunicare sentinţa civilă nr. 687 din 16.04.2013 pronunţată în dosarul nr. 8413/121/2012 
emisă la: ziua 18, luna aprilie, anul 2013 

Către, 
D.G.F.P. – Galaţi, str. Brăilei nr. 33 
SC Promont SRL cu sediul în Galaţi, str. M. Sadoveanu nr. 10, bl. B7, ap. 17, J17/2092/1994, CUI 6108169 
Feniks MD SPRL – Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 8-9 
Oficiul Registrului Comerţului Galaţi - Galaţi, str. Portului nr.20 
Se comunică alăturat, copia sentinţei civile intermediare nr. 687 din data de 16.04.2013, pronunţată în dosarul nr. 
8413/121/2012 de Tribunalul Galaţi privind pe debitoarea SC Promont SRL cu sediul în Galaţi, str. M. Sadoveanu nr. 
10, bl. B7, ap. 17, J17/2092/1994, CUI 6108169. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                       Grefier, 

* 
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România Tribunalul Galaţi, Secţia a-II- Civilă 
Dosar nr. 8413/121/2012 

Sentinţa civilă nr. 687 
Şedinţa Publică din data de 16.04.2013 

Judecător sindic – Paula Perijoc 
Grefier – Iuliana Toma 

Pe rol fiind derularea procedurii simplificate a falimentului la cererea debitoarei SC Promont SRL cu sediul în Galaţi, 
str. M. Sadoveanu nr. 10, bl. B7, ap. 17, J17/2092/1994, CUI 6108169 prin lichidator Feniks MD SPRL Galaţi, str. 
Regimentul 11 Siret nr. 8-9, în baza Legii 85/2006. 
La apelul nominal a răspuns lichidatorul judiciar al debitoarei Feniks MD SPRL Galaţi prin av. Roşca Corneliu, lipsă 
fiind creditoarea DGFP Galaţi. 
Procedura de citare este îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei, după care; 
Lichidatorul judiciar al debitoarei prin reprezentant depune la dosar raport cu propunere de închidere a procedurii în 
baza art. 131 din Legea 85/2006, decont de cheltuieli. Nu mai are cereri de formulat. 
Nemaifiind cereri de formulat Judecătorul sindic constată dosarul în stare de judecată şi acordă cuvântul: 
Lichidatorul judiciar al debitoarei prin reprezentant solicită închiderea procedurii cu toate consecinţele care decurg, 
precum şi aprobarea decontului de cheltuieli. 

Judecătorul sindic, 
Constatând că la data de 16.04.2013 lichidatorul judiciar Feniks MD SPRL desemnat să administreze procedura 
insolvenţei debitorului SC PROMONT SRL Galaţi a solicitat să se dispună închiderea procedurii, ca urmare a lipsei 
bunurilor în averea debitorului şi neavansării de către creditori a sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor de 
lichidare; 
Constatând că procedura concursuală a fost deschisă prin sentinţa civilă nr. 999 din data de 4.12.2012; 
Constatând că s-au întocmit şi comunicat notificările în condiţiile art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei; 
În temeiul disp. art. 131 alin.1 din legea privind procedura insolvenţei, va dispune încheierea procedurii insolvenţei şi 
radierea debitorului, precum şi aprobarea decontului de cheltuieli. 

Pentru aceste motive în numele legii hotărăşte: 
În baza art. 131 alin. 1 din Legea 85/2006; 
Dispune închiderea procedurii falimentului debitorului SC Promont SRL Galaţi. 
Dispune radierea debitorului din registrul comerţului. 
În temeiul art. 135 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului, tuturor 
creditorilor, administratorului special, Direcţiei teritoriale a finanţelor publice şi oficiului registrului comerţului de pe 
lângă Tribunalul Galaţi pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de 
insolvenţă. În baza art. 136 din Legea 85/2006 dispune descărcarea lichidatorului judiciar, judecătorului sindic de orice 
îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură, debitor şi averea lui. 
Dispune afişarea dispozitivului sentinţei la uşa tribunalului. Dispune plata din fondul special de lichidare a sumei de 
3.185,80 de lei reprezentând cheltuieli de procedură către lichidator judiciar Feniks MD SPRL. 
Definitivă 
Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţa publică din data de 16.04.2013. 
Judecătorul sindic,                        Grefier, 
Paula Perijoc                       Iuliana Toma 
3. Societatea ICEPRONAV-INSTITUTUL DE CERCETARE ŞI INGINERIE TEHNOLOGICĂ PENTRU 
CONSTRUCŢII NAVALE GALAŢI SA, cod unic de înregistrare: 1648028 

Raport  
Nr. înregistrare: 2386/27.06.2013 

Număr dosar: 10318/121/2012, Tribunal Galaţi - Secţia a II-a Civilă Judecător sindic: Rodica Miron 
Termen: 11.07.2013 
Lichidator: Salina 2000 S.P.R.L. Galaţi 
Debitoare: SC ICEPRONAV – Institutul de Cercetare şi Inginerie Tehnologică pentru Construcţii Navale SA Galaţi, str. 
Portului, nr. 19A, Cod de identificare fiscală: 1648028, Număr de ordine în registrul comerţului: J17582/1991. 
La data de 19.06.2013 a avut loc adunarea creditorilor, convocată de lichidator, ocazie cu care a fost aprobat raportul 
nr.2260/13.06.2013 privind evaluarea bunurilor debitorului şi metoda de valorificare a acestora. Raportul nr.2260/ 
13.06.2013 şi raportul de evaluare au fost depuse la dosarul instanţei la data de 14.06.2013. 
În vederea valorificării bunurilor mobile din patrimoniul debitorului a fost stabilit ca prin termen de licitaţie data de 
11.07.2013, orele 15,00, la sediul debitorului. Licitaţiile sunt organizate săptămânal, în fiecare joi, până la valorificarea 
integrală a bunurilor. 

Practician în insolvenţă coordonator Mihaela Boboc 
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Județul Giurgiu 
Sectiunea I - Comercianti 
1. Societatea CRISTEL COM SRL, cod unic de înregistrare: 24145165 
Dosar nr: 913/122/2013 
Termen: 17.09.2013 
Deschis la: Tribunalul Giurgiu 
Sectia: Comerciala şi de Contencios Administrativ 

Convocare adunare creditori 
Creditori: 
AFP Giurgiu 
Subscrisa Cabinet Individual de Insolventa Pataliu Niculae, identificata cu CIF 20097634, având sediul social: Giurgiu, 
Str.Vlad Tepes, bl.C2, sc.1, et.2, ap.9, jud.Giurgiu, tel:07277841940; reprezentata legal prin practician în insolvenţă 
Pataliu Niculae, AVAND sediul DE COREPONDENTA în Bucureşti, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 83, sector 1 
în calitate de LICHIDATOR JUDICIAR al debitoarei SC CRISTEL COM SRL, identificată cu CUI 24145165, nr. 
înreg. La Reg.Com.: J52/563/2008; având sediul social în Sat Stoeneşti, Comuna Stoeneşti, nr. 270, Judet Giurgiu, 
conform sentintei din 14.05.2013, pronunţată în dosarul 913/122/2013, aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu, Sectia de 
Contencios Administrativ şi Comercial, convoacă adunarea creditorilor debitorului: SC CRISTEL COM SRL. 
Data sedintei adunarii generale a creditorilor – 12.07.2013, ora 12.00- Locul desfasurarii primei sedinte a adunarii 
generale a creditorilor, este la sediul ALES al lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 
83, sector 1, cod postal 010624. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciti, cu procură specială şi 
legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducatorul 
unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnatura 
fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a 
raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată 
prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar/lichidator judiciar, înainte de data fixată pentru exprimarea 
votului. Ordinea de zi 
1.prezentarea stadiului procedurii şi modalitatea de continuare a procedurii ; 
2.aprobarea concluziilor Raportului intocmit în conformitate cu art. 59 publicat în B.P.I; 
3.confirmarea lichidatorului judiciar cu onorariul provizoriu al acestuia stabilit de instanta în cuantum de 1.000 lei fara 
TVA (din averea debitoarei) şi un onorariu de succes în cuantum de 5% din sumele recuperate; 
4.diverse. Se comunica creditorilor din tabelul preliminar al creantelor debitorului. 
În cazul imposibilitatii prezentarii va rugam să ne transmiteţi punctul dvs. de vedere prin fax la nr. 021.212.17.34/36. 

Lichidator judiciar, CII Pataliu Niculae 
 

Județul Mehedinţi 
Sectiunea I - Comercianti 
1. Societatea CARCONCEPT SRL, cod unic de înregistrare: 21488282 
România, Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-A Civilă 
Str. Constantin Brâncuşi, nr. 5A 
Dosar nr. 1867/101/2012/a1 

Comunicare decizie civilă nr.1 
emisă la: ziua 03, luna 07, anul 2013 

Către, 
Reclamantul Consultant Insolvenţă SPRL (Succesor de Drept al Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil) - 
lichidator al debitoarei SC Carconcept SRL cu sediul procesual ales în Hinova, str. Calafatului, nr.42, judeţul 
Mehedinţi, intimatul – pârât Petrescu Virgil cu domiciliul în Drobeta Turnu Severin, str. Aleea Castanilor, nr.7, bl. A4, 
sc 3, et.3, ap. 9, judeţul Mehedinţi. 
Se comunică, alăturat, copia deciziei civile nr. 1103 din data de 26.06.2013, pronunţată în dosarul nr.. 
1867/101/2012/a1 de Curtea de Apel Craiova - Secţia a II-a Civilă, privind debitorul SC Carconcept SRL cu sediul în 
Drobeta Turnu Severin, str. Cicero, nr.109, bl. S10, sc 2, et. 1, ap. 4, judeţul Mehedinţi J25/214/2007. 
Parafa preşedintelui instanţei,                              Grefier, 

* 
România, Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă 
Dosar nr. 1867/101/2012/a1 

Decizia nr. 1103/2013 
Şedinţa Publică de la 26 Iunie 2013 

Preşedinte Lotus Gherghină 
Judecător Nela Ochea, Judecător Ecaterina Moleanu 

Grefier Mirela Carmen Bulica 
Pe rol, judecarea recursului declarat de reclamantul Consultant Insolvenţă SPRL (Succesor de Drept al Cabinet 
Individual de Insolvenţă Popescu Emil) - lichidator al debitoarei SC Carconcept SRL, împotriva sentinţei nr.122 din 
data de 03.04.2013 pronunţată de judecătorul sindic de la Tribunalul Mehedinţi – Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
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Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1867/101/2012/a1, în contradictoriu cu intimatul – pârât Petrescu Virgil, având ca 
obiect procedura insolvenţei angajarea răspunderii, conform art.138 din Legea 85/2006. 
La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile. 
Procedura legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: 
Curtea constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare. 

Curtea, 
Asupra recursului constată următoarele: 
Prin sentinţa nr.122/2013 din 3 aprilie 2013, pronunţată de judecătorul sindic de la Tribunalul Mehedinţi – Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 1867/101/2012/a1, s-a luat act de renunţarea la judecată 
formulată de reclamantul Consultant Insolvenţă SPRL (fost Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil) lichidator 
judiciar al SC Carconcept SRL, faţă de pârâtul Guska Senad. S-a respins acţiunea formulată de reclamantul Consultant 
Insolvenţă SPRL (fost Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil) - lichidator al SC Carconcept SRL, în 
contradictoriu cu pârâtul Petrescu Virgil. 
Pentru a hotărî astfel, judecătorul sindic a reţinut că prin sentinţa nr.167/21.03.2012, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi în dosarul nr.1867/101/2011 s-a deschis procedura insolvenţei împotriva debitorului SC Carconcept SRL, iar 
prin sentinţa nr.402/19.09.2012 pronunţată în acelaşi dosar, s-a dispus începerea procedurii falimentului împotriva 
aceluiaşi debitor, fiind numit lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil. 
Lichidatorul a solicitat antrenarea răspunderii administratorului societar Guska Senad, în temeiul art.138 alin.1 lit. d din 
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, motivat de faptul că a provocat dispariţia unor acte contabile, deoarece 
nu au fost puse la dispoziţia lichidatorului registrele contabile prevăzute de lege precum şi celelalte informaţii solicitate 
de acesta. Ulterior, prin precizarea de acţiune formulată reclamant, a solicitat introducerea în cauză, în calitate de pârât, 
a numitului Petrescu Virgil, întrucât a avut calitatea de administrator al societăţii în perioada 11.01.2007-01.07.2011. 
Potrivit art.138 lit.d din Legea nr.86/2006, judecătorul sindic poate dispune ca pasivul debitorului, persoană juridică, 
ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportat de membrii organelor de conducere (administratori, directori etc.), care au 
cauzat starea de insolvenţă a debitorului prin faptul că au ţinut o contabilitate fictivă sau nu au ţinut contabilitatea în 
conformitate cu legea. 
În cauză, judecătorul sindic a apreciat că nu s-a dovedit că pârâtul Petrescu Virgil, administrator al societăţii în perioada 
30.03.2007-16.05.2011, a ţinut o contabilitate fictivă sau nu a ţinut contabilitatea în conformitate cu legea. 
Astfel, s-a reţinut că, din probele administrate în cauză, pârâtul Petrescu Virgil a fost revocat din funcţia de 
administrator al societăţii debitoare, la data de 16.05.2011, iar potrivit procesului-verbal întocmit la aceeaşi dată (fila 
90), a predat noului administrator Guska Senad documentele contabile ale societăţii, printre care şi registrele prevăzute 
de Legea nr.82/1991. 
Potrivit art.73 alin.1 lit.c din Legea nr.31/1990, administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru 
existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere. 
S-a constatat că, din actele dosarului, rezultă că administratorul judiciar a trimis o notificare debitorului cu privire la 
deschiderea procedurii insolvenţei prin scrisoare recomandată cu aviz de primire şi, în acelaşi timp, a publicat-o în 
ziarul Adevărul din 18.04.2012, precum şi în BPI nr.5319/12.04.2012. 
Având în vedere însă faptul că pârâtul Petrescu Virgil nu mai avea calitatea de administrator la data deschiderii 
procedurii şi nici nu se mai afla în posesia actelor contabile ale societăţii, judecătorul sindic a apreciat că nu se poate 
reţine că acesta nu şi-a îndeplinit obligaţia de depunere a actelor contabile, astfel încât să opereze prezumţia că a ţinut o 
contabilitate fictivă sau nu a ţinut contabilitatea în conformitate cu legea. 
Prin urmare, faţă de probele administrate în cauză, judecătorul sindic a considerat că nu s-a făcut dovada că pârâtul 
Petrescu Virgil nu a ţinut contabilitatea în conformitate cu legea, apreciind că nu poate reţinută în sarcina acestuia fapta 
prevăzută de art.138 lit.d din Legea nr.86/2006. 
Astfel, judecătorul sindic, în baza art.246 C.pr.civ., a luat act de renunţarea la judecată faţă de pârâtul Guska Senad. 
Judecătorul sindic a apreciat că nu sunt îndeplinite condiţiile art. 138 lit. d din Legea nr.86/2006 privind antrenarea 
răspunderii administratorului societar, astfel că a respins acţiunea formulată împotriva pârâtului Petrescu Virgil, ca 
neîntemeiată. 
Împotriva sentinţei pronunţate de judecătorul sindic de la Tribunalul Mehedinţi a declarat recurs, în termen legal, 
reclamantul Consultant Insolvenţă SPRL lichidator al debitoarei SC Carconcept SRL, criticând-o pentru nelegalitate şi 
netemeinicie. 
În motivele de recurs, lichidatorul a invocat că, prin sentinţa nr.167 din 21.03.2012, s-a admis cererea creditorului 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mehedinţi şi s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei 
SC Carconcept SRL. Ulterior prin sentinţa nr.40 din 19.09.2012, judecătorul sindic a dispus deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenţei, iar prin adresele nr.923/10.04.2012 şi nr.1489/22.10.2012, a notificat-o pe debitoare cu 
privire la obligaţia ca, în termen de 10 zile, să depună documentele prevăzute de art.28 alin.1 din Legea nr.85/2006. 
De asemenea, recurentul lichidator Consultant Insolvenţă SPRL a mai invocat că, debitoarea SC Carconcept SRL a fost 
administrată iniţial, de pârâtul Petrescu Virgil, în perioada 11.01.2007-01.07.2011, în care nu au fost depuse raportări 
financiare la organele fiscale, deşi au fost desfăşurate activităţi economice, întrucât datoria debitoarei datează din 
această perioadă, şi, ulterior, pârâtul Guska Senad în perioada 01.07.2011-21.03.2012, în care, de asemenea, nu au fost 
depuse situaţii financiare, dar în care debitoarea nu a mai desfăşurat activităţi economice. 
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Din acest motiv, susţine recurentul lichidator Consultant Insolvenţă SPRL, a considerat oportun să renunţe la cererea de 
antrenare a răspunderii formulată împotriva pârâtului Guska Senad. 
O altă critică invocată de recurentul lichidator Consultant Insolvenţă SPRL, vizează faptul că judecătorul sindic nu a 
avut în vedere probatoriul administrat în cauză, respectiv interogatoriul pârâtului Petrescu Virgil, din care reiese că, 
acesta a cesionat părţile sociale,deţinute la SC Carconcept SRL către pârâtul Guska Senad cu intenţia vădită de a face să 
dispară documentele contabile şi de a „scăpa de datorii”, fapte care reprezintă temeiul antrenării răspunderii 
patrimoniale, potrivit art.138 lit. d) din Legea nr. 85/2006. 
De asemenea, recurentul lichidator Consultant Insolvenţă SPRL (Succesor de Drept al Cabinet Individual de Insolvenţă 
Popescu Emil) a susţinut că judecătorul sindic nu a dat dovadă de rol activ şi nu a dispus efectuarea unei expertize, 
pentru a se stabili dacă evidenţa contabilă a debitoarei a fost ţinută în conformitate cu legea, în perioada 11.01.2007-
01.07.2011. 
În cauză nu a fost depusă întâmpinare. 
Analizând sentinţa pronunţată de judecătorul sindic de la Tribunalul Mehedinţi prin prisma motivelor de recurs invocate 
şi a dispoziţiilor legale incidente în cauză, Curtea constată că recursul este nefondat, pentru următoarele considerente. 
Prin sentinţa nr.167 pronunţată la data de 21.03.2012, judecătorul sindic a admis cererea creditorului şi a dispus 
deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei SC Carconcept SRL, iar, ulterior, prin sentinţa nr.402 din 
19.09.2012 a dispus trecerea debitoarei la procedura falimentului. 
 prin cererea introductivă promovată la data de 30.05.2013, lichidatorul Consultant Insolvenţă SPRL a solicitat 
antrenarea răspunderii patrimoniale a pârâtului Guska Senad, administrator social al debitoarei SC Carconcept SRL, în 
temeiul art.138 lit. d) din Legea nr.85/2006 imputându-i-se faptul că, deşi notificat, acesta nu a îndeplinit obligaţia 
legală de a preda documentele contabile, prevăzute de art.28 din Legea nr.85/2006. 
Ulterior, la data de 14.11.2012, lichidatorul Consultant Insolvenţă SPRL (Succesor de Drept al Cabinet Individual de 
Insolvenţă Popescu Emil) a solicitat chemarea în judecată şi a pârâtului Petrescu Virgil, cu motivarea că în perioada 
11.01.2007-01.07.2011 acesta a fost administrator şi asociat unic al debitoarei SC Carconcept SRL şi a contribuit la 
starea de insolvenţă a acesteia. 
Din examinarea actelor adiţionale nr.3 din 16.05.2011 şi nr.5 din 30.05.2011 şi a contractului de cesiune încheiat la data 
de 30.05.2011, precum şi a rezoluţiilor nr.2447/20.05.2011 şi nr.3154/01.07.2011 pronunţate de Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi (filele 45-50 dosar fond) rezultă că, pârâtul Petrescu Virgil a fost asociat 
unic îndeplinind şi funcţia de administrator social al debitoarei SC Carconcept SRL în perioada 11.01.2007-01.07.2011, 
iar pârâtul Guska Senad începând cu 01.07.2011 şi până la deschiderea procedurii generale a insolvenţei. 
De asemenea, din examinarea procesului verbal de predare - primire încheiat la data de 16.05.2011 (fila 90 dosar fond ) 
Curtea constată că, la data încheierii contractului de cesiune, fostul asociat unic şi administrator al debitoarei SC 
Carconcept SRL, pârâtul Petrescu Virgil a procedat la predarea întregii arhive şi evidenţe contabile a acesteia, către 
pârâtul Guska Senad, constând în 34 dosare, respectiv registrele jurnal, inventar, carte mare, listele de inventar, toate 
documentele fiscale, bilanţurile şi balanţele de verificare aferente perioadei 2007-2010, contractele încheiate cu 
furnizorii şi clienţii, fişele analitice şi sintetice, registrul de casă cu soldul la zi în numerar şi contractul de credit cu 
garanţia aferentă. 
În conformitate cu dispoziţiile art.138 lit.d) din Legea nr.85/2006, „în cazul în care în raportul întocmit în conformitate 
cu dispoziţiile art. 59 alin. (1) sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvenţă a 
debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a 
pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de conducere 
şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a 
debitorului, dacă au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut 
contabilitatea în conformitate cu legea”. 
În speţă, Curtea constă că intimatul pârât Petrescu Virgil a făcut dovada predării întregii evidenţe contabile a debitoare 
SC Carconcept SRL către noul asociat unic şi administrator social, pârâtul Guska Senad. Deşi a fost asociat unic şi 
administrator al debitoarei SC Carconcept SRL, în perioada 11.01.2007-01.07.2011, documentele contabile ale acesteia 
nu se mai află în posesia sa, astfel încât se află în imposibilitate justificată de a le preda lichidatorului. 
De altfel, Curtea constată că, cererea de chemare în judecată formulată de către lichidatorul Consultant Insolvenţă SPRL 
împotriva intimatului pârât Petrescu Virgil, prin care a solicitat antrenarea răspunderii sale patrimoniale nu a fost 
motivată în fapt şi în drept, neimputându-i-se acestuia săvârşirea vreuneia din faptele reglementate expres şi limitat de 
dispoziţiile art.138 lit. a) - g) din Legea nr.85/2006. Acesta doar a menţionat faptul că pârâtul Petrescu Virgil a 
contribuit la starea de insolvenţă a debitoarei SC Carconcept SRL, fără a preciza însă, modalitatea concretă prin care s-a 
realizat aceasta. 
În acest context, Curtea apreciază ca nefondate criticile formulate de recurentul lichidator Consultant Insolvenţă SPRL 
privind greşita interpretare a probatoriului administrat în cauză şi lipsa de rol activ a judecătorului sindic. 
Astfel, din cuprinsul interogatoriului luat pârâtului Petrescu Virgil în şedinţa publică din data de 04 martie 2013 (fila 
109 dosar fond), reiese că, acesta a recunoscut contractarea de credite, de la BRD şi BCR pentru care a fost executat 
silit, inclusiv cu imobilul proprietate personală, că nu a reuşit recuperarea datoriilor pe care clienţii le aveau către 
debitoare şi că la momentul la care a cesionat părţile sociale, pârâtul Guska Senad ştia că debitoarea SC Carconcept 
SRL înregistra datorii, acestuia fiindu-i predată întreaga evidenţă contabilă, însă nu ştie dacă, ulterior, pârâtul a mai 
desfăşurat activităţi comerciale. 
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Prin urmare, Curtea constată că niciunde în cuprinsul interogatoriului intimatul pârât Petrescu Virgil nu recunoaşte că a 
cesionat părţile sociale pârâtului Guska Senad cu intenţia de a face să dispară documentele contabile ale debitoarei sau 
de a „scăpa de datorii”, contrar susţinerilor lichidatorului. 
În condiţiile în care cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale formulată împotriva intimatului pârât Petrescu 
Virgil este nemotivată de către recurentul lichidator Consultant Insolvenţă SPRL, criticile acestuia, referitoare la lipsa 
de rol activ a judecătorului sindic sunt total nejustificate, întrucât, pe de o parte rolul judecătorului sindic în cadrul 
procedurii insolvenţei este unul jurisdicţional, de control a legalităţii actelor încheiate în desfăşurarea procedurii, iar pe 
de altă parte lichidatorul este organ care aplică procedura conform art.5 din Legea nr.85/2006, potrivit atribuţiilor 
reglementate de art. 20 şi 25 din Legea nr. 85/2006, fiind cel care conduce activităţile debitoarei, introduce acţiuni şi, 
prin urmare, trebuie să aibă rol activ. 
În consecinţă, având în vedere considerentele expuse şi textele de lege invocate, Curtea constată că recursul este 
nefondat şi în temeiul art.312 Cod procedură civilă, îl va respinge. 

Pentru aceste motive, în numele legii decide: 
Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul Consultant Insolvenţă SPRL (Succesor de Drept al Cabinet 
Individual de Insolvenţă Popescu Emil) - lichidator al debitoarei SC Carconcept SRL cu sediul procesual ales în 
Hinova, str. Calafatului, nr.42, judeţul Mehedinţi, împotriva sentinţei nr. 122 din data de 03.04.2013 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 1867/101/2012/a1 în 
contradictoriu cu intimatul – pârât Petrescu Virgil cu domiciliul în Drobeta Turnu Severin, str. Aleea Castanilor, nr.7, 
bl. A4, sc 3, et.3, ap. 9, judeţul Mehedinţi. 
Decizie irevocabilă. 
Pronunţată în şedinţa publică de la 26 iunie 2013. 
Preşedinte,                     Judecător,                                    Judecător,                                   Grefier, 
Lotus Gherghină                                               Nela Ochea                             Ecaterina Moleanu    Mirela Carmen Bulica 
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